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Intro:
Aleks er 14 år og bor med sin familie på et flygtningecenter i Sverige. Han tænker tilbage på sine 

oplevelser.

I et andet land
Mørket, der omsluttede ham, føltes næsten fysisk. Han forsøgte at bevæge sig, forsøgte 
at rejse sig op, men noget holdt hans hænder og fødder fast. Han lå på siden med kinden 
mod jorden. Der lugtede af jord, fugtig jord. Men den velkendte duft bar også noget an-
det med sig; et svagt strejf af metal. En anden befandt sig lige ved siden af, men drengen 
vidste ikke hvem det var, vidste ikke om det var ven eller fjende. 

Han kunne høre hurtige åndedrag, og han mærkede tydeligt et andet menneskes nærvær. 
Han forsøgte at tale, men noget – et stykke tape eller en hånd – dækkede hans mund og 
forhindrede det. Måske var det ikke bare drengen der var bundet og kneblet. Så hør-
tes skridt. Han vendte hovedet, mærkede at det gjorde ondt i kinden. Smalle stråler af 
dagslys fandt vej ind gennem sprækkerne mellem de ujævne brædder i væggen. Silhuet-
terne af dem der nærmede sig, brød lysets spil. Åndedrættet hos den anden var standset. 
Alt var spændt venten, og drengen syntes at han kunne høre sine egne hjerteslag. Og så 
skelnede han stemmerne fra mændene på den anden side af væggen.
”Hvor mange er der?”
”To, tror jeg. Eller tre. Jeg ved det ikke.”
”Hvor længe har de ventet?”
”Siden i går aftes.”
Nogen lo.
”Så er de nok ved at være parate, tror du ikke?”
De lirkede et øjeblik med hængelåsen; lyden af metal mod metal blev forstærket i 
mørket, og drengen følte en stigende uro. Så blev døren pludselig slået op på vid gab, 
og det stærke dagslys kastede sig som et levende væsen over de indespærrede og blindede 
dem et stykke tid. Drengen forsøgte endnu en gang at slippe fri, men presset omkring 
håndleddene og anklerne blev stærkere jo mere han anstrengte sig. Så blev det mørkere, 
og han kunne igen åbne øjnene. 

(Uddrag fra Håkon Lindquist: ’I et andet land’. I Cecilie Bogh, Niels Hartmann & Joy Lieberkind (2010): 
Pegasus. Læsebog 6. Gyldendal)
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