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Landskabet har ændret sig, en bydel er etableret, men fortovet han gik 
på mellem skole og den første bolig i Nivå er det samme. På det her sted 
sparkede han på lygtepæle og luftede schæferhunden Addi. Her byg
gede han og testede tømmerflåder af byggeaffald i de provisoriske søer i 
udgravninger til den nye bydel. Der var også i det område han søgte hen 
efter en familiekonflikt, her han fantaserede om at fryse ihjel.Nivå

Morten K. Jacobsen



54

Fodboldmålene er væk, det ene hegn fjernet, men ellers er basketball
banen ligesom dengang, uden liv. Basketballbanen var for ham en fan
tasi om Amerika,om at være en amerikansk sport jock. Han fantaserede 
om det gule og lilla Lakerssæt, om at kunne udføre det blærede spin på 
pegefingeren med en basketball fra Spalding. Han kunne lide at komme 
der, være uforstyrret i sin fantasi.
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Nivåhøj, Nivås højeste sted. Nivåhøj lå tæt ved Hasselhøj kvarteret, fa
miliens andet sted i Nivå. Nivåhøj var her familier kælkede om vinteren, 
(ikke hans), her han kunne slippe schæferhunden Addi fri. Nivåhøj var 
den han løb op ad en sen aften, da han jagtede UFOen og fantaserede 
om at blive bortført af aliens.
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Stenen står fortsat på grænsen til Æblets Kvarter, det tredje sted han 
boede, det næstsidste i Nivå. Rapgang, Empire var et par af de tags han 
skrev på stenen med sine poscatuscher. Siddende på stenen mellem 
boligen og skolen, var han prisgivet. Han var tydeligvis et underligt 
barn, med en forrykt adfærd. Man anede ikke hvad man skulle stille 
op med ham, så det blev ved de nedladende kommentarer og hånli
ge blikke fra de forbipasserende. Ingen stoppede op, ingen stoppede 
ham. Det kunne ikke være anderledes, når man sad og troede man var 
bedre end dét, man nu var. Han sad der dagligt på stenen i en lang pe
riode, vandaliserede den med sine aparte graffitiagtige skriblerier og 
forsøgte at imitere graffitigestik, som han havde set det i en bog fra de 
amerikanske storbyer. 
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derfra. Han forstår nu, at selv om han ligner de andre, går i det sam
me tøj, udviser den samme ligegyldighed, den samme foragt overfor 
skolen, overfor autoriteter, er han og de overhovedet ikke ligeværdige. 
Hans herkomst betyder mere end han selv gør, han er søn af hende, 
han er nok også sådan, eller vil blive sådan. Han betragter ydmygelsen 
med en stigende patos. Med en følelse af storhedsvanvid mærker han 
en pervers tilfredshed i at være udstødt og fredsløs i denne smålige, 
usle by. Udstødelsen opfattes med tiden som en udmærkelse.

Alt er intakt. Klasseværelset i syvende, fliserne i gården, selv gardinerne 
er de samme her 30 år efter. Erindringen er uden mildhed. Gardinerne, 
stadig tillukkede, forhindrede alt udsyn og indblik. Lærerne, alle uden 
undtagelse regnede ham for nul og nix. Én episode fremstår – som gar
dinerne – stadig som en uhyrlighed. Den er egentlig banal, klassisk i 
sin gemenhed. Han brækker et kosteskaft af for egen vindings skyld 
(skal bruges som fitnessinstrument), hans eneste betroede bliver ind
viet i handlingen. Han bliver afsløret i klassens-time af netop sin betro
ede, med sådan en gemen lethed, at det er chokerende. Alt ændrer sig 
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Nivå Center er helvedes forgård. Nivå Center skjuler ikke hvad Nivå er. 
Nivå Center er en skueplads for selvmordere og deres selvmord. Man 
drikker sig ihjel her, man øver vold på sig selv og hinanden her. Det 
var her, han som ungt menneske var tvunget til at købe dagligvarer og 
ikkedagligvarer. Altid når han skulle afsted til Nivå Center, poppede 
tankerne op. Havde han nok penge med, ville han blive overfaldet, ville 
han møde hende rundt om hjørnet? I Nivå Center er alt blotlagt, stillet 
hånligt frem til beskuelse, ingen kan føle sig trygge, alle er udsat.
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Det var dér på cykelstativerne ved stationen, det travleste sted i Nivå, 
hun en dag satte sig og drak sin tarvelige kirsebærvin. Før foregik det 
altid, slet skjult, i boligen, vakte ingen postyr i Nivå. Hun radikaliserede 
sin protest, gjorde den nu synlig for alle, fuldstændig uden skam, blot
lagde alt. Hun havde intet tilfælles med dem, de havde intet tilfælles 
med hende. Hvorfor hun gjorde det, ved han ikke. Hvem hun egent
lig var, ved han heller ikke. Sikkert og vist er det, at hun distancerede 
sig fra familien og fra Nivå. Sikkert og vist er det, at denne handling 
udstødte ham fra det indskrænkede lille fællesskab, som han og alle 
andre i Nivå anstrengte og til stadighed anstrenger sig for at blive ind
rulleret i. Hendes dødsprojekt blev hans vej ud.
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Mariehøj fjerde og sidste sted i Nivå. Han bor på hjørnet i udkanten 
af kvarteret. Han hadede det her sted. De kyniske skydedøre som al
drig sluttede tæt og ydmygelsen ved de manglende fodpaneler. Det var 
i dette forkrøblede byggeri, han søgte en udvej. Dér i hjørneværelset 
bag hækken, beslutter han sig for at blive kunstner. Med streng og uset 
selvdisciplin øver han sig hvert eneste ledigt øjeblik på at blive en feteret 
rockmusiker. Det er her, han sætter alt ind på kunstneridentiteten, her 
han får beskeden om hendes død. Døden i Nivå er også tarvelig. Hun 
dør uden mennesker omkring hende, mennesker der betyder noget for 

hende. Hun dør i en fremmed seng hos en sølle ukendt mand. Samme 
aften som hendes sidste, sidder han og stedfaderen i hjemmeplejear
kitekturen, intetanende og hepper på Danmark. De spiller i Buenos Ai
res mod Gabriel Batistuta og selveste Diego Armando Maradona. Det 
var i Mariehøj han videregav beskeden om hendes død til en inkassoop
kræver. Mariehøj var afslutning på Nivå og begyndelsen for kunstneren.


