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Bolsjer 
Radiohuset Rosenørns Allé. Jeg kom dertil med sporvogn linje 2 og stod af ved Forum. Men jeg var kommet 

for tidligt, viste det sig. Jeg var derfor gået ned til studie tre og havde sat mig på en af de to røde fløjlssofaer, 

der stod over for hinanden, hver med et lille bord foran. Den røde lampe var tændt, så der var optagelse, 

eller der foregik noget andet, som ikke måtte forstyrres, så jeg satte mig ned og ventede. 

 

Efter en tid blev jeg urolig eller usikker på, om jeg var gået helt galt i byen, af dagen eller tiden, så jeg rejste 

mig og gik op til hovedindgangen, hvor der sad en radiobetjent bag den runde skranke og holdt øje 

med hvem, der kom ind ad svingdøren og nikkede til dem, der skulle nikkes til, hvis de ikke ligefrem 

fortjente et lille diskret buk. Jeg forklarede, at jeg skulle til prøve i den børneudsendelse, som Gunnar 

Nyborg Jensen havde sagt, at jeg skulle møde til i dag. Han havde sagt til mig, at jeg skulle huske at tage 

manuskriptet med til prøven og læse godt på det hjemme. Det var vigtigt, og så havde jeg fået en gul billet 

til sporvognen; men jeg var måske gået forkert eller noget andet. 

 

”Det er klokken fire”, sagde manden bag skranken med dyb stemme. Han så ned på mig, som jeg stod der 

i mine korte bukser foran skranken, og han gentog beskeden: ”Det er klokken fire, der er prøve i studie tre”. 

Han vinkede mig væk med hånden og nikkede til den dame, som var kommet ind ad svingdøren og nu stod 

foran hans ”alter” og søgte et askebæger at slukke i. 

 

Jeg gik tilbage gennem glasdørene og ned ad den brede trappe til prøvegangen, hvor der var studier på hver 

side med sofaer foran og satte mig igen på den røde sofa foran studie tre og så op på uret over trappen, uret 

med de store visere. Der var næsten tre kvarter til klokken fire. 

 

Jeg bladede lidt i papirerne, manuskriptet, som jeg havde fået, og som jeg havde læst på og prøvet at huske, 

hvad jeg skulle sige. Jeg havde kaldt det manuskriftet, men var blevet rettet af min moster. ”Det hedder 

ikke manuskriftet, det hedder manuskriptet”, havde hun rettet mig, og nu øvede jeg mig i at sige 

manuskriptet, hvorfor det så hed det? 

 

Jeg havde været til en prøve ugen før, hvor nogle voksne skuespillere havde været med sammen med en 

pige, jeg ikke kendte, og som jeg har glemt hvad hed. Vi skulle spille to børn, som rejste rundt i verden og 

oplevede forskelligt og så steder og ting som Eiffeltårnet og andet og talte med de voksne skuespillere om 

det ”vi så”, og vi hørte på, hvad de fortalte, hvilket selvfølgelig alt sammen stod i deres manuskript. 

 

Midt på gulvet i studiet stod der en dør, som blev brugt, når man skulle gå ind eller ud af en dør, så man 

kunne høre det i radioen. Den mand, der spillede med i skuespillet, jeg mener at kunne huske, at de andre 

kaldte ham Olaf, havde fået opgaven at passe døren, når den skulle åbnes eller lukkes, og han gjorde det 

hver gang på sin egen helt forskellige måde, så det var svært ikke at komme til at le, men det var selvfølgelig 

forbudt. 

Klokken var blevet halv fire, da der kom en mand og satte sig på sofaen og lagde sine papirer på bordet 

foran sig i en lille bunke. Jeg så, det var en avis og noget, der lignede et manuskript. 

 

Han nikkede til mig, da han satte sig og sagde ”Davs med dig.” 

Vi sad lidt, så sagde han ”Skal du også til prøve?” 

”Ja”, sagde jeg. ”Jeg er med i en børnetime, en slags hørespil, hvor vi rejser rundt i forskellige lande og ser 

på ting og oplever……………………………” Jeg fik fortalt en hel del om, hvad det var,  jeg sad og 

ventede på. 

”Nåh”, sagde han, og så talte vi lidt om hørespil og vist også om noget andet, tror jeg nok. 

”Så skal du måske være skuespiller, når du bliver stor?” spurgte han og så glad ud. 

”Næh, jeg skal være styrmand,” sagde jeg, for det havde jeg nu bestemt efter at have læst Peder Most. 

”Ser man det, er du ikke bange for at blive søsyg?” sagde han og smilede. 

 

Han tog en pose op af lommen og spurgte, om jeg ville have et bolsje, og jeg rakte over og tog et og sagde 

tak, og han tog selv et og lagde posen på bordet ved siden af avisen. 
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En dame, som bar på en bunke papirer kom ind ad glasdøren til foyeren og begyndte at gå ned ad trappen. 

”Er der nogen, der har set Poul Reichhardt?” kaldte hun halvhøjt og fortsatte ned ad trappen, mens hun så 

sig omkring. 

 

”Her, han er her!” Manden rejste sig fra sofaen og vinkede til damen og samlede sine papirer og avisen 

sammen og skubbede bolsjeposen hen til mig. ”Den ka’ du ta,” sagde han og begyndte at gå hen mod 

damen, der sloges med at holde styr på papirerne. ”Ka’ du ha’ det fint, styrmand, sagde han og gjorde 

honnør med to fingre og smilede, og væk var han. 

 

--- 

 

Arno var min sidekammerat. Vi sad i dørrækken. Han spillede basun, trækbasun, og jeg spillede trompet, 

og sammen havde vi spillet for klassen og havde forklaret, hvordan man gjorde. Han boede på Torpstien 

sammen med sin mor og var kommet fra en anden skole og skulle vist nok være gået i en højere klasse. 

Han var større end alle vi andre, og pigerne syntes, han var fræk. 

 

Jeg bød ham et bolsje af posen, som var lidt klistret af at have ligget en tid i bukselommen. 

 

”Hvor har du jødet dem henne?” spurgte han og gravede med fingrene et bolsje fri af klumpen. 

 

”Jeg har fået dem af Poul Reichhardt”, sagde jeg naivt og fik selv et bolsje fri. 

 

Der blev helt stille. 

 

”A’ hvem?” kom det. Han vrængede det ud.  

 

”Poul Reichhardt!” 

 

”Han siger, han har fået dem af Poul Reichhardt. Han er fuld af løgn!”  Det sidste blev råbt ud i klassen 

og blev gentaget, henvendt til pigerne, som han havde vendt sig om imod. ”Han er fuld af løgn!”, brølede 

han og skubbede til min skulder med den knyttede næve. ”Han siger, han har fået dem af Poul Reichhardt. 

Hvorfor ikke af kongen eller af statsministeren? Han er så fuld af løgn! LØGN”. 

Jeg var dum. Jeg havde tabt det hele på gulvet. Hvorfor havde jeg ikke tænkt mig om. Jeg begyndte selv at 

tro på, at jeg var fuld af løgn. Dum og naiv var jeg i hvert fald. Og sådan fortsatte det. Hvis jeg blev spurgt 

om noget, blev der altid hvisket i krogene: ”Han er fuld af løgn!” 

 

Arno flyttede over i midterrækken, og jeg måtte sidde alene i dørrækken med samt min ”løgn”. 

Senere har jeg flere gange tænkt på, om ikke det havde været bedre at lyve! 

 

                                                                                                                           Mads-Bjørn Jørgensen, 2021 


