
 

 

Grøn legetøjssigte, som gemmer sig i det grønne, og falmet 

blå plastikstol og spand. Måske fra dengang huset tilhørte 

jordemoderen? Søster og jeg brugt til at indrette vores 

huler i hækken. Jeg ville trampe hækken og de tornede 

hybengrene ned, så der var en åbning ud til marken. Sidde 

på stolen og kigge ud over marken. Grenene har lagt sig 

over den. Træerne groet hjemmene til og skvalderkålen 

dækker jorden og gemmer den blå plastikstol og spanden 

og grønne sigte. Landmand blev ved med at pløje tættere 

og tættere på. Måske han stadig tager noget af haven? 

 

Sort snor sidder fast i den gamle bøg. 

En gammel kattesnor. Måske fra 

dengang Pjuske stak af med snor på. 

Ligesom træet nu har groet rundt om 

snoren, havde Pjuske også gjort det, 

da hun kom med sår der hvor snoren 

sad. Røde snor er en gammel 

hundesnor. Ikke groet fast, men ingen 

har tænkt på at fjerne den. Langsomt 

opslugt og spist af den gamle bøg. 

 

Håndvask fra det nyeste af toiletterne. havde 

dårligt afløb og ikke meget vand kunne komme 

ud af vandhanen. Udover at den nu ligger 

blandt gamle rådne visneblade fra et gammelt 

efterår og er fyldt med jord og små sten, kan er 

den plettet med hård og indtørret spartelmasse 

brugt til at renovere badeværelset med. Dog 

kan himlen og bøgetræet stadig reflektere sig i 

metallet fra vandhanen. Ligger op ad huset og 

klamrer sig til sin fortidige eksistens. 

Spejlet fra toilet. Ligesom håndvask 

er spejlet erstattet, smidt ud og 

glemt. Dog stadig hel. Ligger nu 

blandt murbrokker højt græs og 

andet og sender indimellem 

reflekteret lys mod forbipasserende. 

Klamrer sig til sin fortidige eksistens 

ved at skinne og lyse op og minde os 

om at det ikke er dens rette sted. 

Det vil det måske blive?  

 

Det hjemmelavede fuglehus. Har 

stået på træværket af terassen, 

tom, men med indtørret græs 

fra en gammel rede. Længe har 

den stået med en kniv op fra 

hvor taget skulle være Som om 

en eller anden slået fuglene 

ihjel. Højst sandsynlig blæst ned 

af en storm og ligger nu blandt 

blade og spindelvæv. 

Flamingo-kasser fra drivhus. 

Står under rosentræet som 

ikke blomstrer længere. 

Kommer fra et drivhus af 

plastik og metal. Blæst væk så 

der nu kun er en platform af 

fliser. Vi dyrkede agurker 

tomater og pebre i de kasser. 

Nu er de kun fyldt med vand 

og alger. Intet gror fra dem. 

 

Plastikpind fra en julehavelygte. Sådan 

stikker i jord. selve lygten var en 

julemand, men den er i flere stykker og 

ligger nu blandt blade og spind. Hovedet 

separeret fra kroppen. Pinden er hul og 

har rester fra kroppen siddende på den 

ene ende. Husker søster stod med den, 

måske hun vandt den ved familiens 

julebanko. Ligger nu på jorden sammen 

med potteskår og havehandsker.  













































  


