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2. Hanne Marie Svendsen: Hvem er Antonia?
Teksten er fra novellesamlingen Gyngende Grund (2010). Hanne Marie Svendsen 
(f. 1933) er dansk forfatter.

27 . november

Kære pastor Pahl!
De vil sikkert finde det mærkeligt, at jeg skriver til Dem efter så mange år . 

Måske kan De knap huske mig? Men jeg føler, at De er den eneste, jeg kan hen-
vende mig til i min nuværende situation, der er præget af forvirring, rådvildhed 
og stigende desperation . Jeg beder Dem tro på, at jeg ikke er sindssyg . Det er ikke 
min mentale balance, der er noget i vejen med . Det er hende, der er ude af lige-
vægt .

Allerede her må jeg korrigere mig selv . Eftersom Antonia er død, har jeg 
muligvis ikke ret til at udtale mig om hendes eventuelle ligevægt . Ikke desto min-
dre er det på nævnte måde, jeg må tolke hendes opførsel . Jeg har aldrig følt hendes 
tilstedeværelse så påtrængende som netop nu .

Hun virkede jo som en rolig og behersket kvinde, der passede sine gøremål, 
mens jeg passede mine . Der var meget sjældent uoverensstemmelser mellem os . 
Sådan opfattede jeg det i hvert fald . Hun førte en rimelig behagelig tilværelse, 
skønt hun sikkert i perioder må have været ret ensom, fordi både jeg og vore voks-
ne børn var optaget af arbejde, karriere og kontakter, der ikke omfattede hende . 
Jeg troede, at det var sådan, hun ønskede det .

Det drejer sig, som De vel har kunnet forstå, om min afdøde hustru, Antonia . 
Hende må De i hvert fald kunne huske . Mens vi endnu boede i provinsen, besøgte 
De hende flere gange . Hvad hendes samtaler med Dem drejede sig om, ved jeg 
ikke, for jeg deltog ikke i dem . De kom altid på tidspunkter, hvor jeg ikke var til 
stede, og om aftenen nævnede hun i forbigående, at De havde aflagt visit . Men 
engang, da jeg kom tidligere hjem fra en forretningsrejse, så jeg Dem sidde i sofa-
en ved siden af hende . Det forekom mig, at De klappede hende på hånden . Jo, nu 
når jeg tænker tilbage, kan jeg se det for mig . Der er ingen tvivl . De klapper hende 
på hånden og hendes øjne i det blege ansigt stråler .

”Hvad taler I om, du og pastoren?” spurgte jeg hende ved en senere lejlighed . 
De må ikke tro, det var, fordi jeg var særligt interesseret . Men det faldt mig til 
tider svært at finde relevante samtaleemner ved det fælles aftensbord . ”Om meget 
forskelligt,” svarede hun undvigende . ”I dag talte vi om ånder . Engang mente man, 
at ånder var væsener, der ikke havde opnået, hvad de ville i livet . Derfor flakker 
de rundt på jorden og kan ikke finde retningen opad eller nedad .”

”Religion og overtro,” sagde jeg og lagde ikke skjul på min foragt . Men hendes 
bemærkning fæstnede sig i min hukommelse . Det er derfor jeg skriver til Dem .

Jeg opdagede, at hun var død, da jeg en septembermorgen gik ind i hendes 
soveværelse – vi havde allerede i en del år haft separate sovekamre – for at spørge, 
hvorfor hun ikke som vanligt havde sørget for morgenmaden . Hun lå med ryggen 
til, meget fredeligt, og i begyndelsen troede jeg, at hun sov . Men døden må være 
indtrådt på et tidligere tidspunkt af aftenen, for da jeg rørte ved hende for at ruske 
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hende vågen, mærkede jeg kulden fra hendes legeme . Udenfor kunne jeg høre et 
fugleskrig, der blandede sig med lyden af blæsten i trækronerne . Jeg vendte hende 
om . Lys og skygge gled over hendes ansigt, og et øjeblik forekom det mig, at hun 
lo ad mig . Så slap jeg hende og gik ned for at ringe til lægen .

Det var, mens jeg ventede på ham, at jeg fik den første telefonopringning . En 
mandsstemme meddelte, at man beklagede de blokeringer, der havde været i syste-
met, og at alt nu skulle være ordnet på tilfredsstillende vis . Jeg vidste ikke, hvad 
det drejede sig om, men takkede og lagde røret på .

Få minutter senere kimede telefonen igen . Denne gang var det en kvinde, der 
med en underlig hul og klangløs stemme forhørte sig om, hvorvidt Antonia var 
hjemme . ”Skal De tale med hende?” spurgte jeg . ”Nej,” svarede hun . ”Det er 
angående en forsendelse .”

Denne forsendelse ankom, efter at lægen havde været her og ordnet det fornød-
ne . Et bud afleverede en buket blomster samt en flaske champagne med et kort, 
hvorpå der med blokbogstaver stod: ”Til den uforlignelige1 Antonia .” Jeg blev gre-
bet af en mærkelig følelse, da jeg læste kortet, og råbte efter buddet, som imid-
lertid påskyndede sine skridt og forsvandt ned ad vejen . For at opklare mysteriet 
ringede jeg derefter til blomsterhandleren, hvis navn og adresse var trykt på en 
gylden mærkat, klistret over det brogede bånd på bukettens cellofanomslag . Han 
virkede uvenlig og nægtede at udtale sig under henvisning til, at blomsterhandlere 
ligesom læger og præster har absolut tavshedspligt . Jeg følte ingen trang til at del-
agtiggøre denne fremmede i min situation og lagde blomsterne ved døren uden for 
Antonias soveværelse, efter dog at have stukket kortet i min tegnebog .

Champagnen drak vi, da min søn og datter indfandt sig sent på eftermiddagen .
Der opstod visse problemer i forbindelse med bisættelsen . Min datter, der tilsy-

neladende var stærkere knyttet til sin mor, end jeg havde anet, hævdede, at Anto-
nia ved en bestemt lejlighed skulle have udtalt, at hun, når hun døde, ønskede sig 
en festlig begravelse med lys og blomster og mange mennesker . Jeg fandt, i øvrigt 
ligesom min søn, dette ønske upassende, vidste heller ikke, hvor disse ”mange 
mennesker” skulle komme fra, og traf den beslutning, at Antonia skulle bisættes 
i stor enkelhed, kun med deltagelse af de nærmeste pårørende . Af samme årsag 
ville dødsannoncen først blive offentliggjort, når bisættelsen havde fundet sted .

Ikke desto mindre var det lille kapel, da vi ankom i septemberdagens sene 
lys, næsten fyldt . Der var adskillige stærkt sminkede kvinder i spraglede kjoler 
og frakker, men flest mænd, unge og gamle mellem hinanden, nogle med stærkt 
sydlandske ansigtstræk . Jeg gik ud fra, at det måtte være småhandlende fra det 
kvarter, hvor vi boede . De lagde store buketter og blomsterdekorationer ned langs 
kisten, mens de mumlede hen for sig . ”De må vist være gået forkert,” sagde jeg til 
en af dem . ”Nej, tværtimod,” svarede han og smilede .

Da vi var kommet hjem, bebrejdede jeg min datter, at hun mod min udtryk-
kelige vilje havde udspredt oplysningen om sin mors død . Hun påstod, at hun kun 
havde nævnt bisættelsen for en enkelt af Antonias veninder, der havde insisteret på 
at være til stede sammen med mand og søn . Selv havde hun følt det meget tomt, at 
der var kommet så få . ”Men sådan ville du jo have det .” Jeg forstod hende ikke .

1 uforlignelige: helt særlige .
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Personligt havde jeg god grund til at indprente mig disse fremmede mandsan-
sigter . To dage efter Antonias død havde jeg nemlig modtaget endnu en foruroli-
gende telefonopringning . Denne gang drejede det sig om en kvinde, hvis stemme 
bar præg af en svag accent . Hun talte så hurtigt, at jeg i begyndelsen ikke kunne 
få et ord indført, råbte og græd i telefonen og syntes at være utilgængelig for for-
nuft . Nu ville hun ikke længere finde sig i det . Det gik for vidt, det måtte bremses .

Hvad det var, der måtte bremses, gik efterhånden op for mig . Denne kvinde 
påstod, at min hustru Antonia havde et forhold til hendes mand . Antonia skulle 
den selvsamme dag være trådt ind i den butik, hvorfra ægteparret solgte hjemme-
lavet spaghetti og andre specialiteter . Hun havde blinket til manden og var derefter 
forsvundet gennem døren, hvorpå han fulgte efter, og konen stod alene tilbage . 
Da jeg endelig fik indskudt, at dette ikke kunne være muligt, eftersom min hustru 
ikke længere var i live, hævdede hun med makaber logik, at min påstand måtte 
være løgn, eftersom hun selv for et øjeblik siden havde set Antonia stå i butikken 
og blinke kælent til hendes mand .

Vores samtale afsluttedes brat, da hun pludselig lagde røret på . Jeg forstod selv-
følgelig, at der måtte være tale om en misforståelse . Alligevel blev tanken ved med 
at bore i mig . Jeg havde opfattet Antonia som et stilfærdigt menneske, der ikke 
stillede de store krav til tilværelsen . Hun var et venligt klima, hvori jeg befandt 
mig godt . Nu virkede denne stilfærdighed pludselig gådefuld .

Hvem er Antonia? Alle vegne dukker hun op, hun kommer til mig i drømme, 
klædt i en grå gennemsigtig kjole . Hendes skikkelse er yngre, yppigere, næsten 
æggende2 . Hun rækker hånden frem, trækker den igen tilbage, når jeg griber ud 
efter hende . Hun ler ad mig .

Men i denne første periode viste hun sig også for mig, når jeg var vågen . Hun 
satte sig på mit skrivebord, skubbede til ringbind og papirer, så de faldt ned på gul-
vet, lo og forsvandt . Hun fik skjorterne til at falde ned fra deres bøjler i mit klæ-
deskab, anbragte sig i en udfordrende positur foran skabslågen, så jeg ikke kunne 
komme til at samle den op, pegede næse ad mig, lo . Når jeg satte mig ved middags-
bordet – af praktiske grunde havde jeg entreret med en nærliggende restaurant, så 
jeg fik maden bragt udefra – sad hun over for mig, tjattede til fadene, så de faldt ud 
over bordets kant, og jeg måtte ned på knæ for at samle skår og madrester . Når jeg 
igen rettede mig op, var hun borte, kun hendes latter var tilbage i rummet .

Men skønt besværlig og umulig at fange var hun jo dog til stede . Hun var der, 
når jeg kom hjem fra mit arbejde . Jeg indrettede mig sådan, at jeg sjældent behø-
vede at gå ud om aftenen . Jeg ville hjem til hende .

Så forsvandt hun . I de sidste fjorten dage, nu to måneder siden hendes død, 
har jeg ikke haft kontakt med Antonia, skønt hun bestandig er i mine tanker . Jeg 
har måttet melde mig syg på mit arbejde, kan ikke beskæftige mig med andet end 
hende . Hvor er hun?

Et par dage efter, at hun var blevet borte for mig, opsøgte jeg spaghettiforret-
ningen, som ligger på det befærdede hovedstrøg ikke langt fra vores villa . Jeg 
udspejdede manden og konen, da de ved fyraftenstid lukkede forretningen af . De 
talte med hinanden, han lagde armen om hendes skulder, mens de drejede ned ad 

2 æggende: seksuelt ophidsende .
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en sidevej og fortsatte mod et lille hus . Jeg noterede mig husnummeret og fandt 
senere via lokaltelefonbogens register frem til navn og telefonnummer . Da jeg rin-
gede op, lød en susen i telefonen, og en stemme, der lignede Antonias sagde: ”De 
har kaldt et ikkeeksisterende nummer .”

Jo, jeg bliver mere og mere sikker på, at det var Antonia, der optrådte som 
bedraget hustru og græd i telefonen . Kan det være sandt? Er alt det, som er hændt 
mig i løbet af de sidste måneder, iscenesat af hende?

”Til den uforglemmelige Antonia” står der på kortet, som jeg gemmer i min 
tegnebog . Jeg har taget det frem og lagt det foran mig på bordet, mens jeg skriver 
til Dem . Hvad er det, Antonia vil mig? Og hvor er hun nu?

Ja, hvor er hun nu, hr . pastor? De klappede hende på hånden, jeg ser det tyde-
ligt for mig . Af hvad art var egentlig Deres forhold til min hustru?

Hvis det er sådan, at hun opholder sig hos Dem, mens hun venter på at finde 
retningen, appellerer jeg til Deres embedspligt og almindelige anstændighed og 
beder Dem indtrængende om at overtale hende til at komme tilbage til mig . Som 
De må forstå, kan jeg ikke undvære Antonia .

Med venlig hilsen
(…)3

3 (…) er en del af den oprindelige tekst .

130

135

140

145




