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Kapitel 1 

 

Onsdag 

 

En dag, faktisk en helt almindelig dag, måske var det en 

onsdag, flyttede en mor og hendes søn ind i det hvide hus lidt 

længere henne ad vejen. I nummer 33.  

Kurt var i gang med at slå sin egen rekord i at springe 

over hækken ind til naboen, da den store kassevogn kom forbi. 

Den stoppede henne ved det hvide hus.  

Han manglede faktisk kun 5 gange for at blive 

verdensmester igen. Sidste gang han blev det, var i går. Men 

sådan er det jo, når man selv kan bestemme. Og ingen 

konkurrence får.  

Efter sejrsceremonien rettede han lidt på hækken, så de 

fleste grene, der var blevet bøjet, sad nogenlunde som de 

andre.  

Han kaldte på sin mor. Hun gik og klippede hæk i den 

anden ende af haven.  

- Mor, der er en kæmpe trucker, der holder henne ved det 

hvide hus. Nummer 33, ved du nok.  

- Okay! sagde Kurts mor og lød meget overrasket, lige som 

hun plejede at gøre, når Kurt kom med en nyhed. - Det må vi 

hellere få undersøgt.  

- Kan det måske være nogen nye nogen, der skal bo der? 

- Jaah, det lyder da rimeligt nok. 

- Vil du så med hen og se? 

Det ville hans mor godt, hun skulle lige have vasket hoved 

og arme rene for alle de der småblade fra hækken. Det var jo 

også varmt, så hun svedte lidt meget. Men efter cirka 10 

minutter var hun klar - og duftede godt. 

 



 
 
Kapitel 2 

 

Onsdag 

 

Da de kom hen til den store trucker, kom en stol gående på 

fortovet. Det vil sige, det så det ud til. Stolen blev båret af en 

dreng på cirka Kurts størrelse.  

- Du kan da spørge, om du skal hjælpe, sagde Kurts mor. 

Kurt så op på hende, smilede og nikkede. 

 - Hej, sagde han til drengen med stolen. 

 Drengen satte stolen ned. Han var lidt rød i hovedet. Hans 

hår var også rødt.  

 - Hej, sagde han og smilede over hele hovedet. - Jeg hedder 

Jens Kristian, Fischer til efternavn. Vi er ved at flytte ind her, 

mig og min mor, sagde han og pegede mod huset, hvor en 

kvinde med kort hår og briller lige nu kom ud ad fordøren.  

 - Hej, jeg hedder Kurt. Det er min mor, sagde Kurt og 

pegede hen på sin mor, der var ved at give hånd til Jens 

Kristians mor.  

 - Skal jeg hjælpe dig med at løfte den der? Kurt nikkede 

mod lænestolen. - Den ser tung ud! 

 Drengen, Jens Kristian, så på stolen, kløede sig lidt i det 

røde hår. - Jaeh, det er sgu en rigtig god ide. Han pegede på 

stolens ryglæn. - Så kan du tage den der, så tager jeg den her, 

i benene altså.  

 Og det gjorde de så. 

 

[Billeder af lastbil, højdespring over hæk, hækkeklipning, 

lænestol der kommer gående, personerne] 

 

Kapitel 3 

 



 
 
Onsdag 

 

Det tog resten af eftermiddagen at få alle tingene ind i huset. 

Kurt og hans mor hjalp hele tiden. Til sidst var bilen tom og 

huset næsten fyldt med møbler og flyttekasser.  

Kurts mor inviterede Jens Kristian og hans mor på 

aftensmad. Og Jens Kristian og Kurt måtte bestemme, om de 

ville have frikadeller med brun sovs, kartofler og rødkål eller 

lasagne og salat. Kurt lod Jens Kristian bestemme.  

Det blev frikadeller. Jens Kristians mor, som hed Anne 

Birgitte, forklarede, at de efter skilsmissen havde levet af pizza 

og andre færdigretter. Det var lang tid siden, der havde været 

rigtig dansk mad på menuen. Kurts far, Olesen, var ikke 

kommet hjem endnu. Han var til hundetræning med deres 

hund.  

- Skilsmisse? Kurt så fra Jens Kristian hen på Anne 

Birgitte og så på sin mor, som smilede lidt skævt, som når hun 

ikke var glad for at svare. - Hvad er skilsmisse?  

- Vi er skilt fra min far, svarede Jens Kristian. - Min far er 

alkoholiker… Han så på sin mor. - Ikke også, mor?  

 - Jo, det er sådan, det er. Hans mor smilede skævt. Ligesom 

Kurts mor for lidt siden.  

Nu så Kurt igen rundt på dem.  

- Alkoliker, hvad er det?  

 En bil kom ind i garagen, kunne de høre.  

 - Det er far. Og Buster. Vi har næsten lige fået hund. Det er 

en labrador. Kom, Jens Kristian. Drengene rejste sig, Jens 

Kristian sagde tak for mad.  

 

[Billeder af møbler og flyttekasser, spisebord med de fire 

rundt om og frikadeller på, Kurts far, deres hund] 

  



 
 
Kapitel 4 

 

Onsdag 

 

Det bedste var næsten, når de kunne få Buster til at slikke 

dem i hovedet.  

Hvor de leger med hunden i haven. Kaster med en gren og en 

bold. Spiller fodbold med den. Spiser madpakke med den, 

pølser og brød og frikadeller fra i går. Prøver på at få den til at 

springe over et kosteskaft.  

Vandkamp. 

 

Kapitel 5 

 

Torsdag  

 

Hvor Kurt og Jens Kristian på vejen hjem fra børnehaven går 

hen forbi legepladsen. Kurts mor har hentet dem og de står og 

ser på, at legepladsen bliver renoveret, og der kommer både 

ny karrusel, gynger og rutsjebane. De snakker med en af 

mændene, (som flirter lidt med Kurts mor, og får en sodavand 

til deling af ham. De gamle legeredskaber er sat over til siden. 

Man kan kun bruge gyngerne. Men der er ingen sand under.  

De får lov til at gå tur med hunden, som løber efter en kat, 

som er ved at spise en fugl.  

 

Kapitel 6 

 

Fredag 

 

Hvor Kurt og Jens Kristian kommer hjem fra børnehaven og 

tjekker legepladsen. De har selv fået lov til at gå hjem. ”Den 



 
 
lige vej” har de fået at vide. Mændene er ved at skovle og 

tromle, lægge sand og så græs. Uheldigvis kan legepladsen 

ikke bruges førend om 2 uger. Kun gyngerne, der står i sand 

og er det første legeredskab fra stien. Hvis man ikke træder 

ind over der hvor der er sået.  

De får til en is og går om til bageren. Jens Kristian bander, da 

han taber isen lige udenfor forretningen, Han får en ny af 

bagerens kone. Fordi han er ny i byen.  

På vejen hjem går de hen til gyngerne, som er med bildæk. 

Det går galt.  

 

Kapitel 7 

 

Lørdag 

 

Hvor Kurt skal spille fodboldkamp (7 mands hold), og hvor 

Jens Kristian får lov til at være med, fordi der mangler 2 på 

holdet. Kurt skyder bolden i hovedet på Jens Kristian, så der 

bliver mål. De bliver lidt uvenner, i hvert er JK sur. Alligevel 

følges de hjem bagefter og har spillet uafgjort 2-2.  

I stinker, siger Kurts far og giver dem med vandslangen. 

VANDKRIG!!! 

Jens Kristian og hans mor holder housewarming med naboer, 

Kurts familie og nogle venner. Folk kommer med gaver, 

blomster og mad. Udendørs.  

 

Kapitel 8 

 

Lørdag 

 

De leger kriminaldetektiver efter de har spist grillpølser. 

Udspionerer 3 større piger der sjipper under en gadelygte, 

men pigerne får øje på dem og jagter dem.  



 
 
De bliver indhentet og fanget. Den ene pige vil have, at de 

skal pines. De bliver sat op ad en garage, hvor ejeren ikke er 

hjemme, får bind for øjnene og bliver stukket i med pinde. Til 

sidst trækker pigerne bukserne ned på dem og siger de har 

nogen små tissemænd. Drengene bliver enige om på vejen 

hjem, at de da ikke har nogen små tissemænd. Resten af 

aftenen bliver de henne ved Jens Kristian.  

 

Kapitel 9 

 

Søndag 

 

De tjekker lige den nyanlagte græsplæne og tager en tur i 

gyngen - det går galt igen. Så sniger de sig til at prøve den 

helt nye karrusel, den man selv skal sætte i gang med den ene 

ben. Det går galt, så der bliver to huller i den nysåede plæne. 

De glatter ud med hænderne.  

 

Kapitel 10 

 

Søndag 

 

Om eftermiddagen skal Kurt med sin mor og far på besøg hos 

farmor og farfar nede i Sønderjylland et sted.  

Om aftenen ser Kurt tv med forældrene og skal i seng kl. halv 

ni. Han ligger og tænker på uheldet omme på legepladsen og 

er lidt flov. 

 

Kapitel 11 

 

Mandag 

 



 
 
En psykiater kommer og skal tale med alle børnene i 

børnehaven. Hun bliver lidt forvirret over de ting hun får 

fortalt.  

En af pigerne spiller ’røvhul’ med sin single-far om aftenen. 

Jens K siger at de blev voldtaget af de to fra femte af. En 

anden dreng har mistet sin bedste ven, en undulat. En siger at 

fisk godt kan drukne. En lille bitte pige skal på wc. 

Klasselæreren stikker hovedet ind og meddeler at de skal have 

børstet tænder, så tandsygeplejersken kan se, at de har passet 

godt på dem. Så begynder flere af dem at græde.  

Da hun endelig får ørenlyd, starter hun med at fortælle dem 

alle sammen, hvem hun er, og hvad hun skal sammen med 

dem. Hun får en samtale med dem alle, hvor klasselæreren er 

til stede. Efter samtalerne observerer hun deres lege og falder 

i børnehavens lille sø.  

 

Kapitel 12 

 

Mandag 

 

På vej hjem fra børnehaven gynger de om kap. Det går galt. 

Kurt får et insekt i munden. Så vil de gå en tur med hunden og 

prøve at fange den dumme kat. Det går galt, hunden stikker 

af.  

Da de finder den, står den og snuser til en anden hund.  

 

Kapitel 13 

 

 

 

 


