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’Man skal ud og 
mærke livet som 
det er. Opleve sine 
egne højdepunkter, 
sine egne røvture.’



Det kan være lidt af en udfordring at besøge BoConcept®. Først skal du vælge fra vores store udvalg af 

IF YOU CAN’T FIND 
A COLOUR THAT MATCHES 
YOUR LIVING ROOM 
DON’T BLAME US

BoConcept® Brand Stores:

BoConcept® Studios:
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DET HÅRDE GADELIV

Hjemløshed er et økonomisk, 
socialt og moralsk problem. 
Vi har besøgt et herberg på 
Frederiksberg og levet på 
gaden i London.

DANMARKS FORSTÅENDE MOR

Men mere end det. Kristian Ditlev 
Jensen har talt med Tine Bryld om 
livet. Hendes eget og alle de andres. 
Og om nutidens voksne, der prøver at 
coache sig til en smertefri tilværelse. 

DRØMMEBRYLLUP PÅ TYSK

Ud & Se var med, da 80 par 
mødtes på et hotel i München 
for at holde bryllupsfest. Der 
var bare ingen af dem, som 
rent faktisk blev gift.  
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om DSB

I løbet af 2007 vil DSBs 

kunder kunne koble sig 

trådløst på nettet i togene. 

TDC har i marts gennemført 

test på strækningen mel-

lem Roskilde og Ringsted. I 

første omgang kommer der 

netadgang i udvalgte tog på 

strækningen mellem Køben-

havn og Korsør. Planen er 

herefter at tilbyde interne-

tadgang på hovedstræknin-

gen Århus-København og 

senere på de øvrige store 

pendlerstrækninger.

DSB S-tog har opstillet sær-

lige containere på en række 

stationer til opsamling af 

de aviser, som kunderne 

tager med sig i togene. 

Containerne skal sikre, at 

de mange gratisaviser ikke 

bliver blandet med andet 

affald, så avispapiret kan 

genbruges. Stationerne er 

valgt ud fra, hvor der er flest 

passagerer i morgentimerne. 

Der er foreløbigt tale om 

en forsøgsperiode, men 

planen er, at der skal opstil-

les papircontainere på alle 

DSB-stationer. Indtil videre 

findes containerne på Nørre-

port, Vesterport, Østerport, 

Lyngby, Nordhavn, Valby, 

Hellerup og Svanemøllen 

Station. 

Banedanmark skal ombygge 

spor mellem København og 

Glostrup. Arbejdet udføres 

fra fredag klokken 20 til 

mandag klokken 4.30 i 

de sidste tre weekender 

i april og anden weekend 

i maj. Arbejdet betyder, 

at det i disse weekender 

er nødvendigt at aflyse al 

regionaltogstrafik, mellem 

Østerport og Høje Taastrup. 

Passagerer, der skulle have 

været med de aflyste regio-

naltog, kan i stedet benytte 

InterCity mellem Østerport 

og Roskilde. Der vil være 

forlænget rejsetid på grund 

af ekstra togskift og vente-

tid. Få nærmere information 

om særkøreplanen på tele-

fon 70 13 14 15 eller på dsb.

dk/trafikinfo

Hele påsken vil Banedan-

mark arbejde intenst med 

diverse sporarbejder, og det 

vil få betydning for trafik-

kens afvikling flere steder i 

landet. Påsketrafikken afvik-

les desuden efter en særlig 

køreplan, som betyder, at 

helligdagene følger enten 

lørdags- eller søndagskø-

replanen. Læs mere om de 

planlagte ændringer på dsb.

dk/trafikinfo

Der er mange muligheder for 

at få et afbræk fra hverda-

gen, hvad enten du har lyst 

til at rejse et par dage midt 

i ugen, en weekend eller 

måske tage på en længere 

ferie. DSB har netop sendt 

et nyt Fridagsferiekatalog 

på gaden, som indeholder 

rejser til mere end 40 desti-

nationer i Europa, deriblandt 

syv helt nye rejsemål. Der 

er mange fordele, når du 

rejser med DSB Fridagsferie, 

fx giver DSB rabat, hvis I er 

flere, der rejser sammen, 

eller du rejser med børn. 

Det nye katalog kan hentes 

i DSB Rejsebureau eller 

bestilles på dsb.dk

Nu kan man via tv få et 

overblik over togtrafikken, 

inden man går ud ad døren 

om morgenen. Det nye 

Driftscenter Danmark, som 

koordinerer togtrafikken i 

Danmark, samarbejder med 

TV 2 News om at sende to 

daglige oversigter om mor-

gentrafikken. De korte tra-

fikmeldinger sendes på TV 

2 News klokken 7 og 8 om 

morgenen på alle hverdage.

Sølvpilen kører i påsken
I påskedagene 5.-9. april arrangerer Danmarks Jernbanemuseum kørsel med et af sine mest 

eftertragtede veterantog, nemlig Lyntoget Sølvpilen, som var i almindelig brug indtil 1990. 

Hver dag køres tre ture mellem Odense og Tommerup. Du kan læse mere om både museet 

og afgangene på museets hjemmeside. jernbanemuseum.dk

Et årsabonnement på Ud & Se i Danmark og Norden koster 215 kroner. I det øvrige Europa er prisen 339 kroner per år.
Abonnement kan bestilles ved at sende navn og adresse til udogse@dsb.dk eller med post til Ud & Se, Sølvgade 40, 1349 Kbh K.



Læg en fødselsdagsfest
ind i din ruteplan

Kort & Godt er butikken med alt til dig på farten
Solvej holder 2-års fødselsdag med et stort udvalg af fristende fødselsdags-
tilbud*. Så læg vejen forbi en af vores butikker. Tjek dsb.dk/kortoggodt

* Tilbuddene gælder i en begrænset periode
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Du ved det godt! Det moderne samfunds energiforbrug og dermed 
udledning af CO2 giver øget drivhuseffekt, som påvirker klimaet. Hvad du 
måske ikke tænker så meget over er, at dine små valg i hverdagen kan 
nedsætte CO2-udslippet – og at det har større betydning end du tror! 

Hver gang du f.eks. tager toget i stedet for bilen eller flyet, er du aktivt 
med til reducere udledningen af CO2. Vælger du f.eks. regionaltoget frem 
for bilen på en daglig pendlertur på 20 km hver vej, sparer du ca. 1 ton CO2

om året. Pendler du længere, sparer du mere.

Nedsæt dit CO2-udslip nu! Se mere om hvordan på dsb.dk/co2
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weiße 
träume*
Ved  i München fejres den romantiske forestilling om brylluppet og den evige 

kærlighed. Forventningsfulde ægtepar trækker i bryllupstøjet for at køre i karet, danse brudevals 

og spise bryllupskage, denne gang uden sommerfugle i maven eller svigermor på slæb. Parrene 

holder nemlig bryllupsfesten uden at holde selve brylluppet. Journalist Anne Absalonsen og 

fotograf Casper Balslev forsøgte at gå i et med tapetet til det årlige bal i den tyske storby 

F O T O C A S P E R  B A L S L E V

T E K S T A N N E  A B S A L O N S E N

*hvide drømme
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BRØNDGÅRDEN PÅ HOTEL CITY HILTON i München er et brusende 
kaos af tyl, silke, satin og noble habitter. 80 brudepar stiller op til fæl-
lesfotografering, og det er et virtuelt vendespil at få placeret den med-
følgende ægtemand bag den rette kjoles slør eller håropsætning uden 
at skygge for de andre brude eller samle fokus på en enkelt. 

– Åh, der står jo en brud mere, kommer det fra en høj dame i sel-
skabskjole, mens hende fingre spiller nervøst hen over ryggen på en 
tom plasticstol. Hun vinker til bruden og gommen, at de skal komme 
ud i gården, mens hun spejder ind i hotellets lobby for at se, om der 
skulle dukke flere frem fra de lave sofaarrangementer eller ud ad 
elevatoren. Det er hendes, fru Linkes, ansvar, at alle de deltagende 
par får indfriet deres forventninger om en smuk og romantisk aften 
i kærlighedens og brudekjolernes tegn. Som erfaren og professionel 
bryllupsarrangør ligger det årlige brudekjolebal i München trygt i 
hendes hænder. Siden 1996 har brudekjoleballer bredt sig fra Berlin til 
de større tyske byer og over grænserne til Østrig, Italien, Grækenland 
og USA. Kun par er velkomne og kun i bryllups- eller festtøj. Hvert par 
må gerne invitere bryllupsgæster med, men de fleste vælger at komme 
blot som par. For 85 euro får parrene en aften i bryllupsdagens skær: 
Champagnemodtagelse, fællesfotografering, buffet, bryllupskage og 
vals. 24 par har bestilt værelser på hotellet, for mange kommer lang-
vejs fra eller griber blot chancen for endnu en bryllupsnat.

– Jeg glæder mig til det hele og til at se hende i kjolen igen, siger 
Hartmut Sälzer lidt genert, mens hans kone Manuela retter på hans 
lommetørklæde. Hendes kjole har store sløjfer på skuldrene, og et 
perlediadem hen over panden holder det korte slør fast. Sådan så 
hun ud for 15 år siden, da hun sagde ja, men udstyret har været brugt 
flere gange, for Hartmut og Manuela har flere gange deltaget i brude-
kjoleballer. Sammen med et andet par har de varmet op til den store 
aften derhjemme, og pigerne har lagt alle kræfter i håropsætning og 
makeup. På hotellet har fru Linke sørget for at indrette en salon, hvor 
frisører og makeupartister har været i gang det meste af dagen, så alle 
kan nå at blive klar til tiden. 

Fotografen Uschi i sort habitjakke og solide støvler dirigerer stadig 
rundt med paukebrede nederdele af tyl, og langsomt former silke, slør 
og forventninger sig til et gruppebillede med damer indrammet af 
kjoler og mænd i sort, gråt eller beige. Uschis lange lyse krøller danser 
rundt omkring hovedet, der ikke er i ro, før alle par er på plads.

 – Smil!
Alle smiler ind i kameraet. Nydelige par. Forventningsfulde. Blan-

dingen af tusmørke og projektørlys trækker nuancerne frem i kjolerne: 
Optisk hvid, blåligt, nyfalden sne, æggeskal, elfenben, creme, lys 
karamel, fløderand, laks, perlemor. Glimtvis afbrudt af røde roser eller 
en rød corsage. Alle brudene er i langt, kun en enkelt blotter sine hvid-
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strømpede ben til knæene. Fru Schölz og hr. Schölz fra München fejrer 
i år deres 41. bryllupsdag. De blev gift i en tid, hvor aviserne skrev om 
Marshall-hjælp, og München kun langsomt var ved at finde sig selv i 
ruinerne efter anden verdenskrig. Hendes slanke ben bliver fællesbille-
dets omdrejningspunkt. Den flødefarvede blondekjole sidder som støbt 
og står smukt til hendes blonde hår.

– Tak, siger Uschi, og poseringerne falder, smilene breder sig og 
mobiltelefonerne kommer op af lommerne. Fru Linke ser tilfreds ud. 
De fleste på billedet er i midten af trediverne, sunde unge mennesker, 
nogle af dem, viser det sig, er blevet gift samme år. Der er en psykia-
ter, flere ingeniører, et par læger, sygeplejersker, kontorassistenter 
og hjemmegående. Funktionærer, lønmodtagere og selvstændige. 
Holdbare ægteskaber, for her i det katolske Bayern løber man ikke 
skilsmissekontoret på dørene, som i det protestantiske nord. Ved bru-
dekjoleballet i Berlin sidste år deltog et lesbisk par. Det ville være svært 
at forestille sig i München.

De fyldige kjoler kan næsten ikke finde plads mellem buffeten og de 
16 runde borde beklædt med nervøs velour, hvor brudeparrene har 
dineret under høje sølvkandelabre og til dæmpet musik, da der lyder 
valsetakter over højtaleranlægget. Parrene kaster sig hæmningsløst ind 
i brudevalsen, 80 brudekjoler valser rundt og rundt, men også forsig-
tigt, for at undgå at træde på hinandens slæb. Et enkelt par danser ude 



Er du til

sportsvogne
eller

radiobiler?

Efter en rundtur i Børsens omfattende businessnyheder er det godt med lidt

afveksling. Derfor har erhvervsstoffet hver dag i ugen følgeskab af nyt om bl.a.

mode, design, musik og teater. Der er nyt fra sportens og bilernes verden, artik-

ler om vin, mad og restauranter samt naturligvis tips om rejser og ferie. Og netop

nu kan rundturen passende fortsætte i en af Tivolis forlystelser. Igen i år tilbyder

vi dig et Guldkort eller en Familiepakke til Tivoli samt et 6 måneders abonnement

på Børsen til særpris. Bestil på borsen.dk/tivoli, sms “ tivoli ud” til 1231 eller

ring på 3332 4242.

Tivoli Guldkort giver bl.a. fri adgang for dig og fem gæster samt rabat på

Turpas, restauranter og forestillinger. Værdi: 700 kr.

Tivoli Familiepakken består af to entrébilletter til voksne og to entrébilletter til

børn (3-11 år) samt to Turpas. Værdi: 630 kr.

Introduktionstilbuddet gælder kun for husstande, der ikke har haft abonnement de sidste 6 mdr. Abonnementet
kan ikke opsiges i perioden. Der beregnes porto til udlandet. Ved levering på virksomheden er prisen 1.475 kr.

SPAR 43%
Få Børsen i 6 mdr.
inkl. Guldkort eller

Familiepakke til
Tivoli for kun

KR. 1.275,-
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De store, hvide brudekjoler, der kun bruges 

en gang, er en moderne opfindelse, både i 

Tyskland og i Danmark. Den mest almindeli-

ge kjole frem til 1930erne var sort og ulden, 

lige til at genbruge. Den blev syet om eller 

lagt ud, alt efter hvilken lejlighed den nu 

skulle bruges til. Det hvide slør kom først til 

for omkring 100 år siden, hvor også de før-

ste hvide kjoler dukkede op i de velhavende 

familier. Og omtrent samtidig begyndte 

skrædderne at sy kjolerne i silkesatin, der 

fortsat er det mest anvendte materiale. I 

de senere år er der kommet flere nye typer 

kjoler, der passer de moderne brude, nemlig 

kjoler til gravide eller til modne brude, der 

giver deres ja midt i livet.

Kilde: Kvindemuseet

i Brøndgårdens mørke, tæt og langsomt.
Et sted skal en lukning løsnes oven på middagen, et andet sted 

svæver en barm faretruende over corsagens kant, nogle af gommene 
smider jakken. Ingen tårer eller stykker af iturevet slør, ingen klirren 
på tallerkenkanten. Så skal der danses.

’If I could turn back time’ med Cher trækker mange par på dansegul-
vet, også to brude forsøger at danse sammen uden at komme i konflikt 
med skørterne, andre står i grupper og snakker og ryger. Pigerne beun-
drer storsindet hinandens kjoler, vel vidende at deres egen dog er den 
skønneste i landet. Dansen stopper brat, da en fotovæg bliver foldet 
ud. Fotografen har hængt de billeder op, der er blevet taget i aftenens 
løb: Gruppebilledet fra Brøndgården og de individuelle billeder fra 
middagen. Alle styrter til for at pege og lede og finde sig selv. Ved mid-
natstid bæres bryllupskagen ind. Ifølge traditionen får det par, der har 
været gift længst, æren af at skære kagen for. I aften er det hende med 
de pæne ben, fru Schölz. Og hr. Schölz, naturligvis. Men traditioner er 
til for at brydes, og ved næste brudekjolebal i München etableres en 
ny tradition: Her lægges kniven i hånden på det par, der kan fortælle 
den mest fantastiske og romantiske historie om, hvordan de mødte 
hinanden. 



Velkommen til

Københavnske
Øldage

Fredag d. 11/5 kl. 14-23 • Lørdag d. 12/5 kl. 12-23 • Søndag d. 13/5 kl. 12-17
Se mere på: ale.dk

Entre

kr 100,-Entre

kr 100,-
Alle dagerøgfrie

Alle dagerøgfrie

11. - 13. maj 2007
Valby Hallen

®
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har i flere årtier taget alle de kriseramte, ødelagte, udsatte og 

udstødte under sine vinger i radioens ‘Tværs’-udsendelser. Hele Danmarks 

forstående mor kender selv kampen for at finde en plads i en verden, 

man ikke hører til i. Engagementet er ikke blevet mindre med årene, og i 

dag langer Tine Bryld gerne ud efter Christiania, de midaldrendes jagt på 

evig ungdom og ideen om, at man kan leve et liv, uden det gør ondt 

T E K S T K R I S T I A N  D I T L E V  J E N S E N

F O T O  S I M O N  H Ø G S B E R G
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                         INE BRYLD ER en sær blanding af fugl og fisk. Når 
hun tager imod i den store Frederiksbergvilla, er det i et hjem præget af 
borgerlig, for ikke at sige småborgerlig, orden på tingene. Der er Alfi-
kande på bordet og nyudgivne bøger fra Gyldendal på parade. Men 
under den pæne facade er stemningen intim, intens og opmærksom. På
en måde er det her et kantet sted. Men det er også rundt. Og det er helt 
sikkert rødt. Og varmt. Lidt på samme måde introducerer Tine Bryld 
sig selv, når hun skal fortælle om sin karriere i radioen, hvorigennem 
hun i årtier har ført indlevede samtaler med unge mennesker i, som-
metider meget dybe, kriser. Selv er hun ikke helt ung længere, hun 
fyldte 67 år i december 2006, men hun er fortsat en fri fugl. 

– Jeg har aldrig været fastansat i de 35 år, jeg har lavet ’Tværs’. Det 
er sådan set med vilje. Jeg tænkte ’jeg holder til det her i tre år.’ Og jeg 
har altid sagt ’jeg går fra programmet, når det ikke længere er sjovt at 
gå derhen.’ Og det har jeg ment. Men først da jeg kom op i årene, gik 
det op for mig, at jeg hellere måtte tegne en pension. Så jeg skal sådan 
set leve af friværdien i det her hus.

For flere generationer af danskere føles det, som om Tine Bryld er én 
kvinde, med én alder, som altid er – og altid har været – i den anden 
ende af antennekablet. Men sandheden er en lidt anden. For selvfølge-
lig er der afbrud, når man har været på i 35 år.

– Jeg har været syg, jeg har rejst, jeg har holdt ferie. Men jeg har 
været meget trofast. Mine børn har altid klaget over, at der ikke var 
søndagsmiddage. Så det vil jeg genindføre, når jeg standser i radioen. 
Det er en god tradition.

’Tværs’-udsendelserne kom til verden på initiativ fra radiofolkene 
Erik Rasmussen og Steen Baadsgaard, der sidst i 1960erne havde hørt 
et program med rådgivning for unge i svensk radio. Programmet, der 
skulle handle om unge på unges præmisser, fik fra begyndelsen en 
ankerperson i Tine Bryld. Og selvom de i de første år var flere om vært-
skabet, tog hun snart helt over. Siden har nutidens unge haft gavn af at 
kunne tale med en kvinde, der havde en slående forståelse for alt fra 
den diskret grænseoverskridende mor, den stangstive og voldelige far, 

den overgramsende onkel, den åndssvage lillebror og den utro kæ-
reste, som under en halfest står og snaver med ham fra ottende. Men 
hvad er egentlig Tine Brylds forudsætninger? Hun er uddannet social-
rådgiver, jo. Men der skal mere til, hvis man skal have forståelse for 
denne verdens plagede sjæle. Man skal selv have været en af dem. Og
man skal have en infam god forståelse for, hvad ungdom overhovedet
er for en størrelse. Netop det sidste, fik Tine Bryld faktisk forærende 
ene og alene i kraft af den tid, hun er født ind i.

– Da jeg fyldte 14 år i 1954 og skulle konfirmeres, blev der taget et 
billede af min mor og mig. Og vi ser ens – altså jævnaldrende – ud. 
Jeg ser med andre ord meget ældre ud, end jeg er. Et eller to år senere 
blev der så taget et andet billede på Strøget, hvor jeg går i fløjlsbukser, 
islændersweater og med håret sådan lige ned. Da, præcis da, startede 
man med at tale om ungdom og om teenagere. Indtil da var man barn, 
og så blev man på mirakuløs vis voksen. Nogle blev smidt ud hjemme-
fra. Ud at tjene eller i lære.

Tine Brylds generation lander med andre ord lige imellem krigsgene-
rationens lynpubertet og de yngre generationers tærsken langhalm på 
selv små problemer.

– Man kan egentlig bare sige det sådan her: Min mor og jeg var ens, 
fordi vi begge skulle se voksne ud. Min datter og jeg er ens, fordi vi 
begge skal se unge ud. På nogle punkter har man ført ungdommen op 
til 50-års-alderen, så selv voksne mennesker skaber sig over de mindste 
ting. Men på den anden side – det er jo heller ikke in, at være voksen. 
Alle skal være unge nu om dage.

Under gulvtæppet

Så hvor er hun fra, Tine Bryld? Et rabarberkvarter? Røven af fjerde 
division? Nej. Hun kommer fra middelklassen. I hvert fald set udefra. 

– Far var læge. Han havde sin egen praksis. Han var mavespecialist 
og samtidig kok. Han var meget søgt. Hans filosofi var, at man måtte 
kunne lave god mad til de mavesyge. Min mor var husholdningslærer 
og madskribent for Politiken.
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Men samtidig var lille Tines forældre skilt. Hendes far havde haft to 
koner, inden han mødte moderen. Så hun havde en far i begyndelsen 
af halvtredserne. Hendes mor var i trediverne. Moderen døde, da Tine 
Bryld var 36 år.

– Det, der er med borgerlige familier, er, at der altid ser så pænt 
ud. Men du aner ikke, hvordan der ser ud inde bag væggene, under 
stolene, under tæpperne. Min fars ekskone var en meget bitter og ulyk-
kelig kvinde. Hun skabte en masse problemer – også efter skilsmissen. 
Det betød meget i familien. Og jeg kunne mærke det hele. Samtidig 
tror jeg også, at min mor fortrød, at hun gik fra sin mand. Min mor var 
altid god for en fest, hende var der gang i, der skulle ske noget. Min 
far ville hellere sidde for sig selv med sine frimærker. Han var en træt 
mand, der allerede havde oplevet alt for meget. Så jo – der var uro på 
bagperronen.

Spændingerne inden for hjemmets fire vægge bag radiohuset på 
Frederiksberg kender Tine Bryld derfor fra sin egen krop. Hun kender 
også kampen med at finde en plads i en verden, man dybest set ikke 
hører til i.

– Jeg boede i et meget blandet kvarter. Der var mange fattige. Og
så var der os. Vi var de underlige. Jeg stjal penge fra min mor, så jeg 
kunne købe slik. De andre huggede det. Min mor ville – lidt senere 
– gerne have mig afsat, så jeg blev præsenteret for arkitektsønner og 
så videre. De inviterede mig også til gymnasieballer. Men de kyssede 
dårligt, syntes jeg.

At Tine Brylds familie endte, hvor den gjorde, skyldtes hendes far. 
– Familiemønsteret var så anderledes hos os. Vi boede ikke som aka-

demikerfamilier. Min far var meget usnobbet. Han kunne ikke fordrage 
overklassemiljøer. Jeg var en fremmed fugl, når jeg gik ud ad døren. 
Man kan sige, at vi boede et forkert sted. Og sådan var min far. Selv da 
vi fik sommerhus, så skulle det være i Trørød. En landsby. Alle andre 

læger ville have købt noget i Rungsted eller Hornbæk.
Det lyder, som om du har følt dig malplaceret?
– Men hvem er ikke malplaceret? Det er jo også et spørgsmål om til-

pasningsevne. Jeg er altid nem at have. Men jeg har aldrig hørt til. Jeg 
hører jo til her i mit eget hjem, ja, når det ellers fungerer! Det er faktisk 
mest i Hanstholm, at jeg føler, at jeg hører til. Der ville jeg nok bosætte 
mig, hvis jeg skulle flytte ud af København. Der er højt til loftet, og er 
der noget, jeg hader, så er det småtskårenhed.

Sommetider lyser Tine Bryld op i et kæmpestort, varmt smil, når hun 
taler om sin barndom. Det kan være en lille detalje, et enkelt ord eller 
en sjov erindring. Som for eksempel bare navnet på hendes børnehave-
pædagog, som var datidens hotshot inden for børnepasning – selv om 
kvarteret, hvor den lille Tine boede, bød på helt andre lektier.

– Vi gik i halvdagsbørnehave hos Hanne Hahne. Det hed hun. Og
så havde vi ung pige i huset, som også tog sig af os. Min mor stod for 
’Karen Koks Madopskrifter’ i Politiken, og hun tog sig af Samvirkes 
forbrugerstof. Så hun havde ikke selv tid. Nogle år senere, var det 
den rutine, de fleste andre kender. Det var hjem fra skole og så ned i 
gården. Der levede man et helt andet liv. Der var krig imellem gaderne. 
Der var selvfølgelig dem, der lavede narrestreger. Men vi lavede også 
almindelige ting. Vi kørte fx på rulleskøjter.

Stilethæl imellem benene

Nutidens unge kan måske lære noget af en gammel rotte i faget ung-
dom. I hvert fald er der ligheder, jo da, men så sandelig også forskelle, 
når Tine Bryld skruer tidens toneklang fem årtier tilbage.

– Vi hørte pigtråd. Og så kom vi jo i jazzklubberne, Montmartre og 
dem. Tidligere var der Giraffen, der lå dér, hvor Palladium-biografen 
lå, indtil den blev til Metropol. Der kom jeg, da jeg var 14-15 år. Der 
snød jeg mine forældre. Jeg sagde, at jeg skulle besøge en veninde. 

Min mor og jeg var ens, fordi vi begge 
skulle se voksne ud. Min datter og jeg 
er ens, fordi vi skal se unge ud.
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Henne hos hende klædte vi så om, og så smuttede vi i byen.
Det var også i nattelivet, den unge kvinde Tine mødte voksenlivet for 

første gang – på den hårde måde.
– Der var en portugisisk sømand, som jeg faldt i snak med i baren. 

Jeg ville gerne have et billede af ham og hans adresse, og det kunne vi 
da sagtens finde ud af, sagde han. Vi kunne jo lige hente det oppe på 
hans hotelværelse. Jeg var jo lidt naiv. Han væltede mig om på sengen. 
Jeg kan stadig huske lugten af velour. Alt var mørkt i rummet. Jeg slog 

ham med en stilethæl imellem benene. Jeg glemmer ikke natportierens 
blik, mig forbi med kun én sko, humpende.

Tine Bryld beskriver sig selv som besværlig. Som stort barn var hun 
decideret uartig, mener hun i dag. Men det var heller ikke let at leve i 
en verden, hvor tingene i den grad blev serveret, så de var i uoverens-
stemmelse med den verden, der siden mødte én. 

– Min far sagde: Man må først gå i seng med nogen, hvis man er klar 
til at gifte sig. Men sådan var det jo slet ikke. Jeg havde en vild puber-
tet. Den lå i 13-14-års-alderen. Jeg havde et forhold til en 18-årig fyr. 
Vi havde kondomer og afbrudt samleje, det var vores prævention, og 
det var faktisk mest det sidste, der blev praktiseret. Pessarerne havde 
vi godt hørt om, men de stank af gummi og dårlig creme, og vi kendte 
ingen, der brugte dem. Og kondomerne, de gik som regel i stykker.

Puberteten er og bliver det, ’Tværs’ har handlet om. Og det skyldes, at 
det er ikke så lidt af en balancegang at få den til at løbe af stablen på en 
ordentlig måde.

– En vellykket pubertet går langsomt. Man løsriver sig langsomt, og 
forældrene stiller langsomt krav. Langsomt giver forældrene ansvar fra 
sig, langsomt accepterer de, at den unge godt kan selv. Langsomt skal 
begge parter give slip. 

Men hvornår skal forældrene begynde at slippe?
– Min far sagde altid: Du er voksen, når du er 12 år. Med det mente 

han, at han ikke kunne nå mig længere da. Jeg ville nok sige et sted 
omkring 10-12 år. Så ved man sgu godt, hvad det drejer sig om. 

Fundamentalt er det de samme problemer, folk ringer ind med i dag, 
for det er de samme ting, der rumsterer. Men tidligere var det mest et 
opgør med forældreautoriten. 

– Man måtte kun være ude til klokken ni, man skulle stå til regnskab 
hele tiden. I dag styrer de unge deres eget liv. Og det er jo fint, men der 
må også være et vist modspil fra de voksne.

Født på Frederiksberg i 1939. Begge forældre havde været gift 

tidligere, så Tine havde seks halvsøskende. Rejser i Frankrig og 

England efter studentereksamen. Uddannet socialrådgiver. Arbejde 

i Mødrehjælpen og aktiv i kampagnen for fri abort. Siden var hun 

med til at etablere det første behandlingsarbejde for unge stofmis-

brugere. I 1972 blev hun ansat som socialrådgiver på Christiania 

– uden kontor. Hun mødte folk hjemme eller på værtshuse. Siden 

1967 har hun drevet en brevkasse i Alt for Damerne. Siden 1972 

har hun været vært for programmet ’Tværs’ i radioen. Tidligere var 

programmet en del af P4 i P1. I dag taler Tine direkte hver søndag 

mellem 20 og 21 med unge i Danmarks Radios P3. Mandag aften 

kl. 22.30 sendes en længere ’Tværs’-samtale. Den er redigeret og 

anonymiseret. Tine Bryld er gift med Arne Gaardmand, hun har 

tidligere været gift med Claus Bryld, og hun har tre børn og mange 

børnebørn. I en del år havde hun en kat, der hed Pelle Jarmer, 

opkaldt efter en tidligere københavnsk borgmester. Som forfatter 

er Tine Bryld (mest) kendt for bøgerne om Liv og Alexander. En af 

hendes læsere har givet sin datter navn efter hovedpersonen.
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Netop de voksne kontakter også Tine Bryld, når det brænder på.
– Der er mange forældre, der henvender sig i dag, fordi de simpelthen 

ikke kan slippe af med den unge. De unge bliver boende længere hjem-
me. Vi sidder i dag med den suverænt mest servicerede generation af 
unge. Nogensinde. Årsagen er, at forældrene er bange for ikke at få et 
godt forhold til deres voksne børn. Men hvis de slet ikke går i kødet på 
dem, ender de jo bare med at være konfliktsky.

Tine Bryld mener, at der på sin vis er gået inflation i tingene. ’Tværs’ 
rykker sig nemlig længere og længere opad. Den seneste samtale, Trine 
Bryld havde, da Ud & Se møder hende, var ikke med en teenager. Det 
var med en kvinde i slutningen af tyverne. Det, Tine Bryld kalder ung-
domsproblemer, det ser man i dag hos folk helt op i 50-års-alderen.

– Og ungdomsproblemer definerer jeg blandt andet som den dér 
følelse af at blive svigtet. Følelsen af at andre ikke tager ansvar for én. 
Men sådan spiller klaveret jo ikke, når man er et modent menneske. 
Man har den bagage, man nu engang har. Man har de lig i lasten, man 
har. Få dem behandlet, eller læg dem væk. Punktum.

En af grundene til, at folk bliver ved med at være unge til langt op i 
fyrrerne, det er, at deres forældre bliver ved med at holde fast i deres 
rolle, mener hun.

– De tror ikke, at de har været gode nok forældre, og derfor prøver de 
fortsat, også efter 15-16-års alderen, at indhente det forsømte.

Kreative mænd 

Mange voksne kan få grå hår i hovedet af at bo sammen med en teen-
ager. Det er, som om de er umulige at forstå. Så hænger de ud med de 
vildeste tabere. Eller de flytter nærmest ind hos deres venners familie. 
Skal man forbyde det? Skal man give los?

– Venskaberne betyder meget for de unge. Derfor er det utrolig 
vigtigt, at forældrene anerkender den unges venner. Unge mennesker 
bruger også tit andre unges forældre som rollemodeller. Lærere kan 
også være vigtige, hvis de er gode. Det er de tit, og det er jo i parentes 
bemærket mærkeligt, at dem, der har det allerstørste ansvar for opdra-
gelsen her i landet, lønnes så utrolig dårligt som det er tilfældet.

På den måde er der ting, der altid er de samme. Når man er Tine 
Bryld. Men der er også ting, der har ændret sig i de seneste 50 år.

– Vi kan ikke føre tiden tilbage. Men vi arbejder for meget nu, synes 

jeg. Og der er flere kvinder, der vil lave noget i dag. Der er en ubalance 
i forhold til i gamle dage. Mændene har haft det svært siden 70erne. 
Men de er mere med som fædre nu, kan jeg se. Mine døtre er ambitiøse 
og min søn og svigersønnner er mere kreative og på børnene, end de 
var i min generation. Mændene er så småt ved også at ville stille nogle 
krav nu, synes jeg.

Men hvad vil nutidens kvinder egentlig have?
– Vi kvinder vil gerne have en mand, der er sig selv bekendt som 

sådan. Men vi vil også gerne respekteres. Magtbalancen skal finde sig 
selv igen.

Da Tine Bryld voksede op og kom videre i uddannelsessystemet, tro-
ede hun, at hun vidste, hvad hun ville. Men der skulle flere ekstremer 
til, før hun fandt sig selv.

– Mine veninder gik i plisserede nederdele. Jeg, derimod, gik mere 
flippet klædt – med busseronne og den slags. Jeg gik på Ingrid Jesper-
sens Gymnasium for at blive musiksproglig, men jeg blev nysproglig. 
Der var kun kvinder. Jeg var meget anderledes. Jeg havde et seksuelt 
forhold til en pige, fra jeg var mellem 17 og 19 år. Hun var et forbillede 
for mig. Intellektuelt, fordi hun læste de store klassikere. Men også 
på andre måder. Vi kom sammen på Admiralkroen, det store bøsse-
sted dengang, og den slags var bestemt ikke almindeligt accepteret i 
1950erne.

Er du biseksuel?
– Næ, egentlig ikke. Det var ikke så meget det, det handlede om for 

mig. Det var det for hende, og det var jo også derfor, det ikke gik. Jeg 
tror sådan set bare, at det betyder meget for kvinder, hvordan vores 
seksualitet fungerer, og det kan vi lære af hinanden, især når vi er børn 
og unge.

Det var en skarpt optegnet politisk tid med grupperingerne omkring 
det litterære tidsskrift Heretica (der betyder kættersk på græsk) på 
højrefløjen over for deres modstandere fra tidsskriftet Dialog på 
venstrefløjen. Det var en tid med opgør med kommunisterne og den 
periode, hvor Socialistisk Folkeparti kom til verden.

– Men jeg var kun optaget af drenge og seksualitet. Jeg begyndte 
på fransk på universitetet, men jeg sprang fra. Jeg duede ikke til det, 
i hvert fald ikke som det foregik dengang. I stedet begyndte jeg at ar-
bejde. Allerhelst ville jeg skrive eller synge. Jeg skrev også. Og jeg var 

Man har den 
bagage, man nu 
engang har. Man 
har de lig i lasten, 
man har. Få dem 
behandlet, eller læg 
dem væk. Punktum. 
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faktisk i Københavns Pigekor på et tidspunkt. De sagde, at jeg havde en 
god stemme.

Det var en avis, der ændrede Tine Brylds verden og sendte hende ud 
på en lang bane af politisk bevidsthed.

– Min mor var meget aktiv radikal, så vi holdt Politiken derhjemme. 
Pludselig en dag var der så en, der skriver i Politiken, at man efter 
engelsk forbillede burde lave en atommarch i Danmark, og det blev 
kort tid efter også arrangeret. Så sagde min mor ’du skulle tage at gå 
med.’ Jeg svarede ’er du sindssyg?’ For det gad jeg altså virkelig ikke. 
Men så var der en veninde, der sagde ’måske er der nogle søde fyre.’ 
Jeg meldte mig til sidst, men på betingelse af, at min mor kørte mig 
helt ud til Holbæk, hvor marchen begyndte.

Tine Bryld ligner stadig et af de gode gamle gule Atomkraft Nej 
Tak-skilte, når hun siger datoen. Hun lyser op i et smil med en impo-
nerende lang halveringstid. Der kommer endda et lille suk, efter at 
sætningen er udtalt.

– Det var 20. oktober 1960.
Den dato er en af de vigtigste i Tine Brylds liv. På det helt private plan 

satte den skub i tingene. Men også på det sociale.
– Det var den dag, jeg så Claus (historikeren Claus Bryld, red.) for 

første gang. Han stod midt på torvet og spillede klarinet på en ladvogn. 
Inden vi nåede København, det meste af tiden var vi faktisk oppe i 
vognen, var vi kærester. Han førte mig ind i alt det politiske. Så det var 
præcis dér, den dag, at ungdomsoprøret begyndte for mig.

Tine Bryld og de andre blev latterliggjort efter marchen i pressen og 
blandt mennesker, de mødte, og hun følte sig udstødt igen. Men året 
efter – i påsken 1961 – var der pludselig mange med. Rigtig mange. Og
det var da, at hun for alvor sprang ud som politisk kuglestøber.

– Jeg var nok rød, men jeg var ikke bevidst om det. Jeg var egentlig 
bare retfærdighedssøgende. Allerede som barn tænkte jeg, at det var 
uretfærdigt, at de små børn i gaden boede med sådan en hel familie i 
to rum og uden chance for at komme videre. Og som 20-årig fik jeg en 
illegal abort. På trods af at min far var læge, men han var så kristen. 
Jeg fik en adresse på en læge i Bredgade. Han tog en masse penge for 
at prikke hul på livmoderen. Jeg vaklede rundt i gaderne, men til sidst 
kom jeg ud på hospitalet, hvor jeg måtte sige, at jeg havde menstruati-

onssmerter. Det var det, man sagde dengang.
Ydmygelsen sendte Tine Bryld ind i arbejdet for den fri abort. Og i 

1962 begyndte hun på Den Sociale Højskole.
– Jeg havde en halvsøster, hun hed Lena Vedel-Petersen. Hun var 

socialrådgiver og gift med den tids radiokoryfæ Jørgen Vedel-Petersen. 
Hun var en så fremragende – og meget blodig – fortæller, at vi sad og 
hang ved hendes mund. Det var inspireret af hende, at jeg besluttede, 
at man med den treårige uddannelse som socialrådgiver ville kunne 
føre det vidt.

Under uddannelsen kom Tine Bryld i praktik i et halvt år på Mød-
rehjælpen, hvor kvinderne skulle opfylde visse kriterier for at blive 
henvist til at få en legal abort, men altså inden den blev fri.

– En kvinde skulle være blevet voldtaget, have alvorlige arvelige syg-
domme eller være psykisk syg for at få lov til at få en abort. Eller også 
skulle der være tungtvejende sociale årsager. Jeg kunne være med til 
at vurdere deres sociale situation, og det var dybt meningsfyldt. Jeg 
skulle sidde og udspørge voksne kvinder. Det var fantastisk at opdage, 
at jeg kunne sidde og give dem nogle ord til alle deres lidelser. Nogle 
kom hos os, men hvis jeg skulle bruge bedre argumenter mod den 
lægelige autoritet, besøgte jeg kvinderne i deres egne omgivelser. Da
jeg var færdiguddannet, fik jeg job i Mødrehjælpen. Og jeg var aktiv i 
Dansk Kvindesamfunds Ungdomskreds. Der arrangerede vi abortrejser 
til Polen og England – der var der mere frihed dengang end i Danmark.

Tine Bryld blev indfanget af den virkelighed, hun var en del af, da 
hun arbejdede med sociale problemer. Hun mødte miljøer med virke-
lige skæbner. Mørkets mænd og damer.

– Jeg har altid følt en frihed ved at være sammen med mennesker, 
der er det, de giver sig ud for at være. Men de fleste af dem spilder jo 
tiden på kriminalitet, misbrug og så videre. Jeg ville gerne ændre deres 
vilkår og formidle deres situation.

Det var den regulære indignation og det nyopvakte politiske engage-
ment, der tilsammen skabte en mindre revolution, også på de danske 
kommuners socialkontorer.

– Vi var også en ny generation af socialrådgivere, der begyndte at 
tænke anderledes. Vi nøjedes ikke med at betragte den enkelte som et 
socialt tilfælde, og ville sikre at alle fik lige vilkår til uddannelse, ar-
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bejde og rettigheder. Dengang havde vi lovgivning, der sikrede enlige 
forsørgere revalidering. Desværre har socialrådgivere aldrig markeret 
sig som en politisk stærk gruppe og er derfor sammen med pædagoger 
og lærere udsat for helt urimelige angreb fra politikere. Dårligt løn-
nede og indimellem lige så jagede som klienterne. Faget har aldrig haft 
en selvrespekt.

Hvis det nu havde været i dag, hvad ville det så have svaret til?
– Hvis jeg var ung socialrådgiver i dag, ville jeg se på hele den ud-

stødningsproces, der finder sted. Det er fint at stille krav til folk. Folk 
skal arbejde, hvis der er job. Men man pisker folk med skorpioner og 
vil gøre dem til nogle andre, end de er. Der mangler respekt for den 
gruppe. De tosprogede familier, flygtningene og dem på bunden. Der 
findes virkelig fattige. De flyder bare rundt imellem de forskellige kas-
ser i systemet. Man skal tage udgangspunkt i, hvor folk er. Det er jo ren 
Kierkegaard, men det er sgu stadig gyldigt.

Indignationen er ikke brændt ud. Den er intakt. Og den får Tine Bryld 
til at sætte sig helt frem på det yderste af den komfortable sofas hyn-
der. Hun løfter en insisterende pegefinger, imens øjnene brænder.

– Jeg ville gå helt vildt op i problematikken omkring flygtningepolitik 
og de forhold, vi byder folk på asylcentrene. Jeg kan næsten ikke holde 
ud at tænke på det. Vores politiske situation og hele mediebilledet 
bliver mere og mere provinsielt. Jeg synes, det er vigtigt at finde ud af, 
hvad det danske samfund er bundet sammen af. Og hvis du spørger 
mig, så lyder listen sådan her: Sproget, at vi tager vare på hinanden, 
uddannelsen og højskolen og det, at vi har en fri, demokratisk debat. 
Til sidst er der vores udlængsel, at vi rejser og er åbne. Men vi behand-
ler i dag de tilrejsende som modstandere i stedet for medspillere.

Træt af de gamle paroler 

Tine Bryld er blevet lagt for had af både Centrumdemokraternes afdø-
de stifter Erhard Jacobsen og den samlede danske formiddagspresse, 
nærmest i årevis. Hun er blevet set som en lakaj for mere eller mindre 
kriminelle miljøer, som en, der ville ødelægge de unge ved at lade dem 
boltre sig i narko og vild sex. Men måske er det mest et fjendebillede. I
hvert fald skal der nok være dem, der bliver overrasket over hendes syn 
på de københavnske marginaler og originaler.

– Et tidsskrift ved navn Hovedbladet skrev det sådan her ’bare fang 
linje 8, så kommer I til Christiania.’ Jeg var derude og se det, men jeg 
kunne da ikke drømme om at blive en del af det. No way. Jeg kan hu-
ske, at jeg stod der og tænkte ’det dér, det er altså ikke lige mig.’

Senere fik Tine Bryld, da hun arbejdede med stofmisbrugere i en lang 
periode, et tættere forhold til stedet.

– Christianias ældste beboer Leonard Olschansky kom og bad om 
hjælp: Der er for mange, der misbruger stoffer. Så vi sendte et team 

derud fra det center, hvor jeg arbejdede. Jeg syntes ærligt talt, det var 
lidt flippet derude. Jeg havde to børn og var flyttet sammen med Arne 
Gaardmand, min anden mand. Jeg vil sige det sådan her: Jeg har altid 
været fascineret af de ting, men med god solid jord under fødderne.

Sympatien for de skæve eksistenser var naturlig for den nu modne 
og rundede socialrådgiver. Men der var stadig også en dyb politisk 
klangbund.

– Jeg skrev om det. Jeg synes, det var betagende, at et sted – en 
kaserne – med kæft, trit og retning, pludselig blev befolket med stude-
rende, flippere, nassere, ungdomsoprørere – og så kom alle dem med 
sociale problemer oveni. Alle de mennesker følte det samme: Her kan 
jeg være med til at bestemme over mit eget liv. På Christiania lyder 
parolen: Du er den, du er, bare du overholder fællesskabets regler. Der 
var ingen fordømmelse. I dag er jeg, hvis du spørger mig, lidt træt af 
de gamle paroler fra 1970erne om det store fællesskab og de smukke 
budskaber. Christiania er stadig et åndehul, et kulturelt fristed, men 
det er svært at trække vejret for bar politisk korrekthed. De trænger til 
et los i røven, og jeg synes, de skal sige ja til statens sidste udspil, hvor 
de fortsat har stor indflydelse på, hvad der kommer til at ske, samtidig 
med at det åbner nye muligheder for unge med andre ideer. 

Men hvorfor skal man egentlig ikke bare rydde lortet, som en T-shirt 
engang sagde?

– Man skal forstå, at de mennesker, de skal være her. De skal være 
her! Der skal være nogen til at bide os i låret, de anderledes, de skæve, 
alle dem, der tryller for os. Storbyen har brug for Christiania, det er 
og bliver en overlevelseslomme, et af de steder, hvor vi kan tænke 
anderledes. Lad nu den lomme i samfundet være. For det er jo egentlig 
perverst. Vi er blevet noget så konforme og puritanske, selvom debat-
ten aldrig har været mere fri end nu.

Du taler om konformitet – imens du sidder i en sofa i en fed villa på 
Frederiksberg?

– Frederiksberg er i virkeligheden et meget blandet miljø. Det er at 
sidde i et smørhul og engagere sig i nogen, der har det anderledes end 
en selv. Og hvad så? Det er da i orden. Man skal ikke føle, at man er 
nødt til at sige undskyld, jeg kommer fra middelklassen. Undskyld, jeg 
bor på Frederiksberg. Jeg elsker at komme på Christiania og drikke øl 
og hælde vand ud af ørerne. Men de kommer jo også her hos mig – og 
de nyder i fulde drag at sidde her i sofaen.

Tine Brylds kerneområde er ikke kun de skæve eksistenser og de 
udstødte grupper. Det er de unge. Og selvom de to grupper somme-
tider falder sammen, så er det mere selve ideen om ungdom, hun har 
boret sig ned i gennem årene. Så om nogen, må hun kunne udtale sig 
om Ungdomshuset på Jagtvej, der har delt Danmark i to grupper (dette 
interview blev foretaget før rydningen af Ungdomshuset og de derpå 

Man skal ikke føle, at man er nødt 
til at sige undskyld, jeg kommer 
fra middelklassen. Undskyld, jeg 
bor på Frederiksberg.
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følgende demonstrationer, voldelige optøjer og anholdelser, red.).
Hvad mener du om hele balladen omkring Ungdomshuset?
– Det er fuldkommen vanvittigt, at vi ikke har et eller måske to huse 

til de unge. Vanvittigt! Kommunen har kvajet sig totalt, da de i sin tid 
solgte Jagtvej 69. Men de unge må jo også selv gå ud og finde tomme 
huse eller sige ja til et tilbud om et fondskøb af en anden ejendom. 
Sagen er, at man skal have sådan nogle steder, hvor unge kan spejle sig 
i hinanden. De skal kunne høre musikken brage, komme i det tøj, de 
vil, de skal kunne flippe ud.

De har immervæk smadret det halve af Nørrebrogade?
– Det er da fuldstændig uacceptabelt. Men jeg må jo desværre sige, 

at det er det, der virker, når man som ung skal have opmærksomhed. 
Gang i gaden. Konflikten handler om, at demokratiets grænser ud-
fordres, og det gør de nu engang aldrig inde fra Christiansborg eller 
rådhuset. Problemet, som jeg ser det, er, at de unge nok udfordrer 
demokratiet mere, end demokratiet kan bære. For kan man på én og 
samme tid besætte huse, og så forlange, at kommunen skal komme og 
give det hele? 

Et andet problem er, at de unge må og skal have selvjustits, siger hun. 
– For du kan ikke komme udefra og sige, at dem med flere end 10 

piercinger, de må ikke være der. Det er friheden til at tage sine egne 
beslutninger og være ansvarlige for det fællesskab, der er vigtigt. Vi

kan ikke fjerne dem, vi ikke bryder os om. De vil altid være der, og vi 
kan heller ikke undvære dem. Og hvis Ungdomshuset lukkede, så ville 
de jo bare genere os et andet sted.

Hvad så med al volden?
– Ingen går ind for vold, men vi lærer alle sammen noget, når vi er 

ude i ekstremer. Nogen mister ligefrem hovedet, som de unge gjorde 
på Nørrebrogade. Men der er jo omkostninger ved alt liv.

Netop den sidste pointe er vigtig for Tine Bryld. Den skærer sig hele 
vejen ned gennem hendes liv. Hele vejen ned gennem hundredvis 
af ’Tværs’-samtaler. Måske hele vejen ned til en lille pige, der meget 
tidligt lærte at stå på egne ben. Og som har indset, at det faktisk er en 
force, også selvom det gjorde nas.

– I det her samfund synes alle omkostningerne ved livet efterhånden 
at være blevet fjernet, eller i bedste fald er de gjort overflødige. Nu skal 
man helt enkelt flyde ovenpå, i stedet for at tage smerten som en del 
af den erfaring, man har brug for for at overleve. Og det er et problem. 
Det er virkelig et problem. For man skal selv opleve sine egne nederlag 
– man skal ud og mærke livet, som det er. Gøre sine egne bitre erfarin-
ger, opleve sine egne højdepunkter, sine egne røvture. Og hvis man for 
alvor vil lære at leve livet, er man nødt til at komme igennem det svære 
stunder helt alene. Et voksent menneske kan klare sig selv. Man kan 
ikke bare coache sig igennem tilværelsen. 
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Med fædrelandskærlig 
hilsen fra Bagdad
MADS CHRISTENSEN har det 
med at vokse brat ud af paneler-
ne i hotelværelser, hvor jeg ind-
logeres. På telefonen eller mailen 
kan det lyde sådan her ’jeg ser du 
er i byen, hvad med en kop et-el-
ler-andet?’ Han gjorde det i den 
albanske hovedstad Tirana for 
10 år siden. Internettet var godt 
nok kun lige akkurat nået frem til 
Albanien – og desuden troede jeg, 
han opholdt sig i Sofia. Sidste år 
var han der pludselig på mail fra 
Bagdad, hvor jeg troede han var 
i Malaysia. Mads har levet sit liv 
langt ude. Grønland, Østeuropa, 
Balkan, Baltikum, Kaukasus, 
Malaysia, Zambia, Kurdistan. 
Selv de mest forslåede steder i 
verden har brug for hans viden 
om det at etablere adgang til 
strøm, varme og vand. Så jeg var 
ikke forbavset, da der dukkede en 
Mads-besked op fra Bagdad. Hvor 
ellers? ’Hvad i helvede laver du 
der?’ genspurgte jeg ret dumt, og 
svaret kom i typisk koncis Mads-
form: ’Energi. Men det er svært’.

Hvor svært beskriver han i et 
øjebliksbillede fra sin indkvarte-

ring i byens grønne zone.
– Jeg er lige kommet hjem fra 

kontoret (vi har 12-timers ar-
bejdsdag lørdag til torsdag og fri 
om fredagen). En af de løbende 
opdaterede e-mails med diverse 
advarsler viste sig at holde stik: 
Sidst på eftermiddagen blev der 
advaret om risikoen for ’cele-
bretory fire’ i anledning af en 
fodboldkamp. Uanset udfaldet 

af opgøret mellem Irak og Qatar, 
kunne der forventes skydning 
med håndvåben fra rød zone i 
retning af grøn zone. Og jeg var 
faktisk dårligt kommet ind ad dø-

ren til mit kammer, før salver fra 
AK-47-stormgeværer brød løs og 
efter få sekunder kom ’Big Voice’ 
på over højtaleranlægget med en 
ordre om ’lock down, lock down, 
lock down’, det vil sige: Søg dæk-
ning for nedfaldende projektiler, 
som kan være lige så farlige som 
sigtede skud. Er vi udenfor, skal 
vi søge til den nærmeste bunker, 
og er vi indenfor, skal vi blive der. 
Derpå gik der vel 10-15 minutter, 
hvor intensiteten faldt, og så kom 
afmeldingen: ’All clear, all clear’, 
all clear. Hvem vandt? Jeg ved 
det ikke – endnu.

Sådan ser arbejdet med at 
etablere strømforsyning i den 
terrorplagede irakiske hovedstad, 
i ’et kapløb med oprørerne’, 
der gør alt for at sabotere hans 
indsats, også ud. Som efterspurgt 
nyttevagabond er Mads en mand 
med mange adresser bag sig 
– og endnu flere foran sig. Men 
hele tiden med en snor til Dan-
mark. Han følger med, førhen 
via postvæsenet, nu om dage på 
nettet. Han har som regel check 
på gamle venners opholdssteder 

Født 1953. Barndommen 

blev tilbragt i landsbyen 

Hem nordvest for Skive. 

Siden studerede han 

på Danmarks Tekniske 

Højskole (nu Danmarks 

Tekniske Universitet) i 

Lundtofte, hvorfra han 

blev civilingeniør i 1978. 

Året efter mødte han 

sin skæbne: Grønland. 

Han ankom som dansk 

ansat juniorrådgiver i 

energispørgsmål. 11 år, to 

ægteskaber og tre børn 

senere rejse han med sin 

anden hustru videre ud 

i verden til nye opgaver 

og indimellem konflikter. 

Senest har han været i 

Bagdad for at forbedre 

energiforsyningen dér. 

MANGFOLDIGHEDEN
HOS ANDRE LANDES 
MENNESKER,
KULTURER OG 
RELIGIONER ER 
ENDNU STØRRE OG 
VANSKELIGERE AT 
FORSTÅ, END JEG 
NOGENSINDE HAVDE 
FORESTILLET MIG.
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Ingeniør  er rejsende i nyttevirkning. Fra den grønlandske 
indlandsis til Iraks ørkener skaffer han folk lys, varme – og aircondition

rundt om i verden. Vi mødtes i 
1980erne i Nuuk på Grønland, 
hvor jeg arbejdede som udsendt 
reporter og senere underviste på 
den lokale journalistuddannelse. 
Mads var dengang den første 
energichef i det grønlandske 
hjemmestyre. Ingen nem opgave 
for den i dag 53-årige sallingbo, 
men i de 11 år, han arbejdede 
deroppe, bevarede han en jysk 
distance til nogle politiske 
chefers nationalistiske tirader, 
der undertiden udartede i ’anti-
dansk’ retorik. Dog støttede han 
generelt grønlændernes krav om 
kamikker på egen is. Han havde 
en grønlandsk samlever, og som 
noget af et særsyn dengang, da 
danskerkoloniens selskabelighed 
til forveksling lignede blodskams-
borgerskabets i en middelstor 
dansk provinsby, var han ven med 
adskillige grønlændere. Med dem 
gik han på jagt, han fiskede med 
og lærte af dem. Jeg blev introdu-
ceret, og var på sejl- og fangstture 
med disse usentimentale jægere. 
Vi skød, fiskede, åd og drak i dybe 
fjorde, hvorfra der var rigtig langt 

hjem. I dag har han taget sig tid 
til at besvare spørgsmålene fra 
Ud & Se.    

Hvad sætter du mest pris på ved 
Danmark?

– Bøgeskoven i maj. De lyse 
nætter. Sandet mellem tæerne på 
stranden om sommeren. Duften 
af nyslået græs, når jeg spiller 
veteranfodbold med gutterne i 
Snekkersten. Plus, at det meste 
af min familie, inklusive min 
kone og mine tre sønner, bor i 
Danmark.

Hvad sætter du mindst pris på?
– Selvtilstrækkeligheden og den 

støt stigende intolerance over for 
mennesker, som er anderledes. 
Især flygtninge og indvandrere, 
men også andre minoriteter, 
som ikke er middle-of-the-road. 
Og ikke at forglemme: Den 
overdrevne danske evne til at gå 
forfærdelig meget op i småting, 
såsom forsinkede busser og tog.  

Hvad sætter du mest pris på ved 
det sted, du bor?

– At der lige nu her i Bagdad 
bliver passet godt på mig.

Hvad sætter du mindst pris på?

– At det måske ikke er tilstræk-
keligt. 

Hvorfor forlod du Danmark?
– Jeg fik smag for det at leve og 

arbejde uden for Danmark, da jeg 
boede og arbejdede de 11 spæn-
dende år i Grønland. Derefter har 
jeg op gennem 1990erne arbejdet 
som konsulent på energiprojekter 
i Central- og Østeuropa. Så fulgte 
to år i Danmark, inden udlængs-
len igen i slutningen af 2000 trak 
mig til nye etårige udstatione-
ringer. Senest er jeg så taget til 
Bagdad i Irak, hvor jeg arbejdede 
sidste år og nu igen. Jeg har fået 
flere udfordringer, ikke kun ar-
bejdsmæssigt, men menneskeligt 
og kulturelt, uden for Danmarks 
grænser. Efterhånden har dette 
haft en selvforstærkende effekt. 
Jeg har sværere og sværere ved 
at overbevise en dansk arbejds-
giver om, at jeg også kan gøre 
en forskel for hans virksomhed i 
Danmark. Det er lidt ærgerligt.

Har udlændigheden ændret dit 
syn på Danmark? 

– Ja. Danmark er både en 
brugsforening, som Palle Lau-

ring engang udtrykte det, og et 
uhyre velordnet og velfungerende 
samfund, hvor de økonomiske 
uligheder har været til at overse i 
generationer. Det er de desværre 
ikke længere, og troen på den 
dansk-nordiske velfærdsmodels 
overlevelsesevne har fået nogle 
gevaldige skud for boven. Det har 
også ført til nogle interessante 
opbrud på den politiske scene. 
Opbrud, som sikkert ikke er forbi 
endnu. 

Har udlændigheden ændret dit 
syn på udlandet som helhed? 

– Ja. Mangfoldigheden hos 
andre landes mennesker, kulturer 
og religioner er endnu større og 
vanskeligere at forstå, end jeg 
nogensinde havde forestillet mig. 
Men også mere berigende, hvis 
man giver sig tid til at få lokale 
venner, som kan hjælpe en med 
at finde den røde tråd, både på 
arbejdspladsen og i den ind-
imellem sparsomme fritid.

T E K S T L A S S E  E L L E G A A R D

I L L U S T R A T I O N P E T E R  H E R M A N
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T E K S T  L O U I S E M O U S T E N  V E S T E R G A A R D

F O T O  P.  W E S S E L

profil

Is er et kæmpe skatkammer af 
indefrosset historisk informa-
tion om Jordens klima. Når jeg 
arbejder med iskernerne, ser jeg 
på fortiden. I de mange usynlige 
lag kan jeg se, hvordan tempera-
turen skiftede fra år til år, endda 
fra sommer til vinter. I små in-
defrosne sandkorn kan jeg fx se, 
om vinden for en million år siden 
blæste fra Afrika eller Kina. 

Klimaet er uforudsigeligt. Men 
isen kan bruges til at kortlægge 
fortidens klimaskift meget præ-
cist. De mekanismer er vi nødt til 
at kende for at forudse, hvad der 
sker med havenes vandstand og 
vindenes styrke, hvis temperatu-
ren på Jorden stiger. Vil vi være 
rustet til fremtidens klimaforan-
dringer, bliver vi nødt til først at 
forstå fortiden. 

Klimadebatten er præget af 
følelser. Her bidrager jeg med 
saglighed. Jeg kan ikke spå om 
katastrofescenarier om 100 år el-
ler om det modsatte, men jeg kan 
beregne, hvor meget indlandsis 
der vil smelte, hvis temperaturen 

fortsat stiger de næste fem år. 
Det er ikke et spørgsmål, om vi 
får en global opvarmning, eller 
om det er menneskeskabt. Begge 
dele er kendsgerninger. Vi må 
omstille os på de forandringer, 
det medfører, og arbejde på, at 
skaderne begrænses.

Det er en fantastisk fornem-
melse at bruge flere år på at bore 
mange tusind kilometer ned i 
isen for til sidst at stå med en 
tre meter lang cylinderformet 
iskerne foran sig. For det blotte 
øje er den bare blank og kold, 
men i mine hænder er den et 
kæmpemæssigt arkiv over plane-
tens klimahistorie. 

En dag håber jeg at få bygget et 
CO²-laboratorium i København. 
Gassen er en vigtig årsag til den 
globale opvarmning, og jeg kan 
måle indholdet af CO² i isens 
lag. Men dens natur er stadig et 
mysterium, og vi ved ikke, hvorfor 
CO² - niveauet i luften pludselig 
kan skifte, eller hvordan det ledes 
ud i atmosfæren. Vi er nødt til at 
forstå dets cyklus, særligt når vi 
selv udleder så meget af det. 

Da vi ramte bunden ved sidste 
boring, trak vi frosset vand op 
fra dybet, hvori vi fandt stykker 
af bark fra piletræer. Det var 
helt fantastisk at stå der midt på 
indlandsisen med et stykke bark, 
som var millioner af år gammelt, 
og forestille sig, at Grønland en-
gang var dækket af grøn pileskov.  
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hjemløs

GADENS MÆND OG KVINDER. Vi kender 

dem alle sammen. De lever med deres få 

ejendele i en mørnet plasticpose eller tre. 

Fulde, sultne, tørstige, mumlende, måske 

vanvittige. De synlige hjemløse. 

Men hjemløshed er langt mere end 

posefolket. Både i form og omfang, er 

hjemløshed en svær størrelse at kategori-

sere. Statistikkerne viser fx, at der i 2005 

var 7.291 personer, som på et tidspunkt 

brugte et såkaldt midlertidigt botilbud. 

Men langtfra alle hjemløse registreres via 

ophold på herberger og forsorgshjem. 

Hos Projekt Udenfor, en  organisation, 

som både bedriver forskning i hjemløs-

hed og arbejder med hjemløse på gade-

plan, vurderer man, at 12.000 til 15.000 

mennesker herhjemme årligt berøres af 

hjemløshed, i alt fra en dag til et år. Også 

det tal er usikkert, fx regner man ikke 

kvinder, som flygter fra deres voldelige 

mænd og bor på krisecentre, med. 

Netop fordi tallene er så usikre, har 

Socialministeriet for nylig bedt Social-

forskningsinstituttet om at kortlægge 

omfanget af hjemløshed. Instituttets 

rapport forventes at være klar i august. 

Socialforskningsinstituttet arbejder 

med syv situationer, når de skal definere 

hjemløshed: At man mangler tag over 

hovedet den kommende nat, herunder 

regnes folk, som sover på gaden, i en 

trappeopgang eller i et skur. At man 

opholder sig på et akut botilbud, fx her-

berger, forsorgshjem eller varmestuer. 

At man opholder sig på hotel, vandrer-

hjem eller campingplads på grund af 

hjemløshed. At man bor midlertidigt og 

uden kontrakt hos venner og bekendte 

eller familie. At man bor i midlertidig 

udslusningsbolig eller støttebolig uden 

permanent kontrakt. At man er under 

kriminalforsorgen, skal løslades inden for 

tre måneder, og ikke har et sted at bo. At 

man er indlagt på en psykiatrisk afdeling 

eller opholder sig på en behandlingsinsti-

tution og planlægges udskrevet inden for 

tre måneder, og ikke har et sted at bo. 

Uanset hvad. Hjemløshed, i alle dets 

afskygninger, er et økonomisk, socialt og 

moralsk problem, ikke bare i fjerne og 

fattige egne af verden, men lige her og 

nu. Her, hvor vi bor. 

Ud & Se portrætterer på de følgende si-

der en håndfuld beboere på Lærkehøj, et 

herberg på Frederiksberg. Og vi bringer 

en øjenvidneberetning om livet på gaden 

i London, en af de byer i Europa, som er 

hårdt ramt af hjemløshed – tal fra hjæl-

peorganisationen Saint Mungo’s, siger, at 

godt 20.000 mennesker pt. opholder sig 

på bosteder for hjemløse i London. 
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Dag 1
Jeg havde fuldstændig glemt alt om kedsomheden. Hjemløshed 
standser tiden fuldstændigt. Normalt, når jeg er inde i byen alene, 
går jeg på café og spiser frokost. Jeg taler i telefon. Jeg shopper. I dag 
går jeg op og ned ad Charing Cross Road seks gange. Jeg står i kø ved 
McDonald’s på Oxford Street for at låne et toilet. Jeg sidder på Soho 
Square og kigger på studerende, der gennemfører opinionsundersø-
gelser. Klokken er kvart i fire. Normalt har jeg spist frokost på det her 
tidspunkt. Det er hen under aften, omkring midnat, måske senere, da 
jeg finder mig selv gående hen ad Villiers Street mod undergrunds-
stationen ved Embankment. Der er kun ganske få mennesker ude, og 
da det begynder at styrtregne, forsvinder de hurtigt. Jeg finder ly i 
indgangen til Pompidou Bageriet, der har været så venlige ikke at rulle 
markisen ind. Den stadigt tungere regn bombarderer fortovet i en mur 
af støj. I samme øjeblik, som himlen lyses op af det første lyn, stopper 
en mand op, velklædt og med skuldertaske og paraply. 

– Er du hjemløs? spørger han. Jeg er ikke begejstret for at bruge 
vulgære effekter til at understrege pointer i mine fortællinger, men det 
lyner faktisk, og når lynet lyser himlen op og forvandler manden til en 

sort silhuet, finder jeg også dét latterligt ligesom et gammelt fortærsket 
Hollywoodfilmtrick. Jeg svarer ikke med det samme. Jeg har ikke lyst 
til at tale med nogen på min første nat. Jeg vil akklimatiseres først, 
være alene. Jeg vil i hvert fald slet ikke ud i en forklaring om mit pro-
jekt på det her tidspunkt, sent om aftenen, til en sort silhuet. Bare det 
at være hjemløs er skræmmende nok. Så i ønsket om at undgå at for-
klare min situation, lyver jeg. Jeg siger ’ja, jeg er hjemløs,’ og forestiller 
mig, at det var signalet til ham om at gå videre og lade mig være i fred. 

– Du lyver, din lede fisse! skriger manden. – Du er ikke en skid hjem-
løs. Jeg får lyst til at flå dit fucking ansigt i stumper, din lede fisse!

Hans aggression er chokerende, men jeg kan ikke rigtig bebrejde ham 
den. Jeg er jo ikke hjemløs. Det var naivt af mig at tro, at bare det at stå 
i en port med en rygsæk og et trist ansigtsudtryk kunne gøre min situa-
tion mere autentisk. Manden begynder at gå op ad bakken, alt imens 
han råber ’jeg kommer tilbage og slår dig ihjel, mens du sover. D-I-G!

Dag 2
At vågne op er en stor overraskelse. I New York City sov jeg overhove-
det ikke den første nat eller mange nætter derefter. Og selv da var det 

T E K S T  A L A N E M M I N S

F O T O S A C H A  M A R I C

LONDON PÅ
VRANGEN
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ikke rigtig søvn. Så selvom jeg føler mig lettet og egentlig opstemt over 
at have overlevet min første nat i London, over at have sovet jævnt, 
vågner jeg op udmattet og øm. Jeg sidder og døser på Trafalgar Square 
klokken syv og falder ind og ud ad søvnen. Jeg iagttager to mennesker, 
der fodrer duer fra en stor sæk. Duerne svæver, dykker og hvirvler.

En mand nærmer sig duefodrerne og siger et eller andet. Den ene 
vender sig mod den anden.

– Jeg forstår ikke, hvad det er, han siger. Taler du russisk?
Jeg forstår heller ikke russisk, men skal man gå efter den unge mands 

vantro ansigtsudtryk ved synet af to mennesker, der massefodrer duer, 
er jeg overbevist om, at jeg med temmelig stor nøjagtighed ville kunne 
oversætte hans tanker, om end ikke ordret. Men det gør jeg ikke. Jeg er 
for træt og føler mig ikke særligt socialt eller hjælpsomt anlagt. 
Klokken 11 står der en gruppe hjemløse ved The Strand (gade i 
London, red.) og venter på den planmæssige uddeling af mad. En 
hjemløs mand kigger på mig, mens jeg slæber mig af sted. 

– Det er her, det foregår, siger han.
– De er bare sent på den.
Manden, der er midt i fyrrerne og iført skovmandsskjorte over en grå 

T-shirt, virker venlig og snakkesalig. Han hedder Michael. Han ikke så 
meget som blinker, da jeg fortæller ham om mit projekt. I stedet spør-
ger han mig, hvor jeg har sovet den foregående nat. 

– Hør her. Jeg sover i en teaterindgang lige i nærheden. Vi er nogle 
stykker, men ham, der bor ved midterindgangen, er væk for tiden. Han 
er taget til Basingstoke (engelsk by, red.) i tre uger. Hvis du vil, kan du 
tage hans plads. 

Det er et tilbud, jeg ikke kan afslå.

Dag 3
På The Strand er der udlevering af mad de fleste af ugens aftener. 
I aften er der langt over 100 mennesker, fordi der er ris og kylling 
på menuen. Da maden ankommer, forbløffes jeg over den pæne og 
ordentlige kø, der dannes. Hvis der overhovedet er råb og skubben, 
opstår det først, efter at folk har fået deres dampende madbeholder af 
polystyren.

– Gaflen? Hvor fanden tror du, jeg fik gaflen fra? Ud af den blå luft? 
skråler en gravid pige, mens hun stormer ud af menneskevrimlen. 

Jeg begynder at tale til en hjemløs mand, James, der er sidst i tyver-

Den engelske journalist Alan Emmins bor i København, men 

sommeren 2004 tilbragte han på gaden i New York City som hjemløs. 

Hans formål var at skrive en bog, der kunne indfange gadelivets 

virkelighed, dog – som han siger det – uden anstrøg af dramatik og

storbymyte. Det blev til bogen ‘31 Days – A New York Street Diary’. 

Bogen blev fornylig udgivet i England. I den anledning boede Alan 

Emmins . Dette er hans dagbog fra de dage
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ne, og som kigger ud under sin hat. James og jeg går tilbage langs The 
Strand i søgen efter en opgang, hvor vi kan sidde og spise. Han spør-
ger, hvilke andre blade jeg har skrevet for. Jeg nævner New York Post.

– Er det det samme som Washington Post? spørger han.
– Ikke helt, siger jeg. – Washington Post er mere troværdig.
– Ville Noam Chomsky finde den troværdig?
– Finder Noam Chomsky nogen som helst avis troværdig? spørger jeg.
James griner. Jeg tænker ’diskuterer vi virkelig Noam Chomsky?’ Hvis 

vi gør, bliver det en kort samtale, for min viden om gutten er ikke stor.
En ung, overvægtig, fyr med stort kruset hår og mørke, indsunkne 

øjne, som jeg tidligere i dag så være oppe at slås på Trafalgar Square, 
stopper op foran mig. Han peger på mit ansigt og råber, så højt han kan 
’du, der! Hvad fanden hedder du?’ 

– Alan, siger jeg, alt imens han stirrer vredt ned på mig. 
– Og du? spørger jeg i et forsøg på at holde det på sludrestadiet. Jeg 

iagttager, hvordan rendyrket raseri breder sig i hans ansigt. 
– Jeg ville bare hilse på dig, siger jeg til ham med fremstrakt hånd. 

En vred stirren afløses af et affekteret håndtryk, eller rettere en finger-
spidsberøring, og han siger ’Danny.’ Lettelsen skyller igennem mig, da 
Danny stille siger ’giv mig noget ild.’

– Beklager, jeg ryger ikke, siger jeg.
– GIV MIG FOR HELVEDE NOGET ILD! skriger han og læner sin fulde 

kropsvægt ind i ordene. To af hans venner nærmere sig. Den ene, en 
pige ser jeg nu, som jeg troede var en dreng, og som jeg tidligere havde 
set slås, drejer rundt og sparker på metalgitteret ved siden af James’ 
hoved. Et væmmeligt metallisk brag fylder natten. Pigen sparker løs.

James kigger op ind imellem sparkene. ’Stop lige’, siger han. ’Jeg 
læner mig op ad det.’ Pigen bøjer sig ned og råber James ind i ansigtet 
’jeg er pisseligeglad!’ og fortsætter. Danny råber stadig ad mig, men det 
eneste, jeg kan høre, er lyden af metalgitteret.

James vender sig mod mig og spørger højlydt og med et smørret grin 
’nå, så du har læst meget Chomsky?’

Halvstiv af frygt stirrer jeg på ham og forventer hvert sekund at 
blive genstand for en narkomans raseri for fuld udblæsning. Men får 
så pludselig en anden tanke. James har fortalt mig, at han har været 
hjemløs i ni år. Han må vide bedre end mig.

– Jeg har læst en af hans bøger, siger jeg.
– Jeg har læst nogle stykker. Der er en hjemmeside, hvor man kan 

læse alle hans artikler. Du kan få adressen af mig.
I hele det første minut af samtalen fortsætter Danny med at råbe ad 

mig, alt imens hans kvindelige dobbeltgænger sparker løs på metalgit-
teret så hårdt, hun kan. Hun vender sig og siger noget til Danny, der 
sender en strøm af kraftudtryk tilbage i hendes retning. Hun gør det 
samme mod Danny, og snart er de optaget af deres egen råbedyst. Et 
minut senere går de hen ad gaden mod Trafalgar Square, om ikke arm i 
arm, så dog ganske fredeligt. Jeg fniser nervøst og kigger på James.

– Jeg troede, det ville udvikle sig til et slagsmål.
– Næh, så længe man ikke siger noget til dem, bliver de hurtigt trætte 

af det og går videre. Det er det vigtigste, sig ingenting. 
Men jeg sagde noget. Jeg kunne dårligt selv tro på, at jeg åbnede 

munden. Jeg blev så gal på mig selv, da jeg hørte min egen stemme. 
– De her gutter ville stikke en skruetrækker i dig uden at tøve, siger 

James. 
– Ville de virkelig? spørger jeg.
– Jeg har set det ske!
Jeg vågner klokken fire om morgenen i porten til Theatre Royal (der 

viser ’The Producers’). Jeg ligger og iagttager en ung, tynd fyr med en 
øldåse. Fyren kigger hen imod indgangen. Han kommer helt tæt på og 
giver sig til at stirre, først på manden uden navn i den første port, så 
på Richy (der er vendt tilbage fra Basingstoke, men som synes, det er 
okay, at jeg bliver), på mig (der lader, som om jeg sover) på Marijona, 
en litauer, og endelig på Michael. Pludselig piler han mistroisk væk. 
Det er en af dem, tænker jeg i et øjebliks paranoia. Nu ved de, hvor jeg 
sover. Jeg ligger vågen og skræmt, indtil himlen begynder at lysne.

I hele det første 
minut af samtalen 
fortsætter Danny 
med at råbe ad 
mig, alt imens 
hans kvindelige 
dobbeltgænger 
sparker løs på 
metalgitteret.
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Dag 4
En hjemløs fyr fortæller mig, at Hyde Park er et sikkert sted at sove. 
Han siger ’du er nødt til at gemme dig, når vagterne kommer for at låse 
portene.’ Lyder fint. Jeg stopper ved Marble Arch, så jeg lige kan sidde 
lidt og opdatere mine notater. Da jeg ankommer, ser jeg et stort gult 
skilt: ’MORD’. står der på det. 

– Vi søger vidner, kan du hjælpe? 30. august klokken 00:30 blev en 
mand overfaldet ved indgangen til undergrundsstationen Marble Arch. 
Han døde af sine kvæstelser. Fuld diskretion. Ring ... 

Jeg går tilbage via perrontunnellen og spørger en ung hjemløs fyr 
med langt hår, skæg og en håndfuld småmønter ved fødderne, om han 
ved noget om mordet. Mere specifikt spørger jeg ham, om det var en 
hjemløs, der var blevet myrdet.

– Jah, det tror jeg, siger han.
Mordet er to uger gammelt. Jeg siger til mig selv, at det er sikkert nok 

at sove her. Jeg giver mig selv en lussing. Jeg går hurtigt tilbage mod 
Covent Garden og endnu en nat på Theatre Royals brædder.

På teatrets trappe driller Michael sin sidemand Marijona med 
(u)sandsynligheden for, at denne vil få en lejlighed. 

Marijona har en boligavis i hånden. 
– Hvad betyder det der med 280 point?
– Jo ser du, begynder Michael. 
– Du skal bruge en masse point for at kunne få en lejlighed på 

bistand. Hvis du er en ung pige uden et sted at bo, får du point. Hvis du 
er en gammel dame uden et hjem, får du flere point. Hvis du er en ung 
pige, der er gravid, eller som har et barn, får du endnu flere point.

– Og hvad med mig? spørger Marijona. – Hvor mange point har jeg?
– Du, griner Michael. – En enlig, arbejdende, udenlandsk mand? Du 

har ingen point.
Som vi sidder der og griner med vore papsenge bredt ud for natten, 

drejer en gruppe drenge rundt om hjørnet og kommer gående imod 
os. De er skarpt klædt på, som i en reklame for Ben Sherman-tøj, selv 

om drengene ikke helt har lært at mestre hårgeleens helt specielle 
kunstart. Idet de går forbi, drejer den bageste knægt sin overkrop og sit 
lille spidse hoved i vores retning, alt imens hans ben og hofter stadig 
er i fremadrettet bevægelse, og siger med løftede tommelfingre ’okay, 
drenge?’ Vi griner af ham. 

Klokken er blevet fire om morgenen og Londons gader, eller i det 
mindste Covent Garden … Nej, lad mig indkredse det yderligere, 
Catherine-fucking-Street, burde være ren nok til at spise af. Kører de 
der små fejemaskiner med deres infernalske larm forbi mit hoved hver 
halve time? Eller er jeg ved at blive sindssyg? Er det en ond drøm? 

Dag 5
Efter en hurtig klatvask ved 24-timers-toiletterne i Covent Garden 
sætter Michael, Richy og jeg efter bus nummer 25. Vi venter på De 
Hjemløses Ekspres, som Michael ynder at kalde bussen, fordi man kan 
stå på og af uden billet. Vi tager til Bank (gade i London, red.). Derfra 
går vi mod London Bridge, hvor vi har tænkt os at snuppe endnu en 
bus. Men De Hjemløses Ekspres kører ikke her, og vi er tvunget til at 
krydse broen til fods. Vi skærer igennem hovedstationen og kommer 
ud i en labyrint af gyder (mens vi går igennem en af de mest urin-
stinkende trappeopgange i verden), væver os vej til Mellor Street og 
Manna Centret, som er et dagcenter, der har åbent fem morgener om 
ugen, inklusive weekender.

Da vi træder indenfor, får vi en skål grød i hænderne. Richy og jeg 
(Michael går i bad) henter en kop te og sætter os ved et bord langs den 
højre væg. Vi spiser hurtigt og sjusket. Richy sætter sig til at læse væd-
deløbsbladet, alt imens hans skriver udvalgte heste ned på forsiden. 
Jeg sidder og kigger rundt i lokalet, der er stort, tarveligt og tætpakket 
med omkring 100 mennesker. En eller anden kommer med nogle kas-
ser og sætter dem midt på gulvet. Folk strømmer til og går igennem 
kasserne i en søgen efter ting, de har brug for, såsom tæpper, sko og 
lignende. Aldeles udmattet begynder jeg at døse hen og er lige ved at 
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falde i søvn, da …
– Undskyld, hvad siger du? hører jeg mig selv sige til manden overfor. 

Han sidder der med sit glatragede hoved og med den sorte T-shirt 
proppet ned i bukserne, mens han lytter til en gammel walkman, som 
han har sat fast i bæltet.

– Hvad? spørger han.
– Åh, undskyld. Jeg troede, du sagde noget til mig, siger jeg forvirret. 

Tiøren falder. Det er Richys fnisen, der afslører det. Manden sad og 
talte med sig selv, og jeg sad tilsyneladende og svarede.

– Åh, siger manden. – Jeg … jeg sagde … jeg sagde bare ... du ved, og 
så fniser også han lidt og vender tilbage til sin musik. 

Et minut senere læner han sig forover og peger på mig.
– Har du hørt Madonnas nye album? Spørger han.
– Nej, det har jeg ikke.
Og så siger han, med hvad jeg tror, er et anstrøg af skotsk:
– Du skulle se at få fat i det, det er vildt godt.
Michael kommer tilbage med små stykker papir i hele ansigtet. Vi 

rykker alle tre ned bagest i lokalet, hvor en gruppe mænd sidder rundt 
om et skriggult bord og spiller skak. Mens jeg sidder der og falder ind 
og ud ad søvnen, lykkes det Michael og Richy at spille adskillige spil. 
Standarden virker ret høj. Jeg bliver inviteret til at spille med, men 
takker nej, vel vidende at det ikke ville være spor sjovt for min mod-
stander. Lugten af mad fylder luften, og jeg kigger op og ser tallerkner 
med pasta med kødsauce og pølser, der dukker op i lokalet. Der er ikke 
så lidt pasta og ris i denne branche. Ingen mangel på kulhydrater her. 
Vi spiser hurtigt og forsvinder. Richy er ivrig efter at komme hen til 
Ladbrokes på Trafalgar Square. Han vil ikke gå glip af de første løb.

Dag 6
Mandag til lørdag må vi vente på, at teatergængerne er gået, før vi kan 
rede vore senge. (Hvis jeg for alvor var hjemløs, kan man roligt sige, 

at jeg med hud og hår havde taget denne plads til mig som min egen.) 
Så sidder vi og venter på, at folk fra pubben overfor går hjem, så vi 
kan få sovet. I aften slår vi en time ihjel med at spille skak med et lille 
rejsesæt. Efter at være blevet slået af Michael og derefter have slået 
Richy ved at udføre alle de træk, som Michael beordrede mig til over 
min skulder, befinder jeg mig pludselig over for en arkitektonisk udfor-
dring. Jeg forsøger at bygge en lille papvæg, der kan sikre lidt privatliv. 
Men det giver mig problemer: Det papstykke, jeg har valgt, er for langt 
og falder nemt. Michael og Richy kommer med gode råd.

– Nej, nej, nej … ikke sådan der, siger Michael, idet jeg tager en pap-
vinæske og kløver den halvvejs på langs. Jeg stikker pappet, som jeg 
vil benytte som væg, ind i revnen. Kassen virker som en stabilisator og 
holder min væg på plads.

– Ah, det var ret smart, siger Michael, og vi griner ad min lille lejr.
Richy sætter vækkeuret til klokken halv seks næste morgen.
– Jeg tager til Woking i morgen og sælger hjemløseaviser.
– Hvorfor altid uden for byen? spørger jeg.
– Det er nemmere, siger han. 
– Der er for mange hjemløseavis-sælgere og tiggere i det centrale 

London. Det gør det sværere. Det er ikke det værd. Jeg rejser rundt 
over det hele. Basingstoke, Romford ... 

Richy og jeg siger farvel til hinanden og lægger os til at sove. Da en 
gruppe Japanske mænd i jakkesæt og slips kommer og overtager trin-
nene imellem de døre, hvor Michael, Richy og jeg forsøger at sove, 
bliver jeg mildt sagt en smule gal i hovedet. Jeg er fuldstændig udmat-
tet. Jeg har ikke fået noget, der bare ligner en ærlig nats søvn, siden 
jeg flyttede på gaden, og er kun i stand til at bevæge mig ind og ud ad 
virkeligheden i en stadig døs. Så snart jeg ikke bevæger mig, falder jeg 
i søvn. Uanset om jeg sidder på gulvet, på en bænk eller læner mig op 
ad en væg, begynder mine øjne at flakke. Den begrænsede hvile, jeg 
får om natten, ser jeg frem til. Men japanerne er højlydte og fulde, og 





A P R I L  2 0 0 744

de fester lige ved siden af mit hoved. Det ene øjeblik sparker de deres 
halvtomme vinflaske omkuld, og det næste taber og smadrer de glas. 
En af dem går så langt som til at forsøge at tage et stykke af mit pap.

– Hallo! siger jeg. 
– Hvad laver du? 
– Åh, undskyld, kammerat. Han taler engelsk nu.
Japanerne, der jo er kendt for deres gode manerer, virker ikke påvir-

ket af, at der er tre mennesker, der forsøger at sove. Faktisk finder jeg 
det svært at tro, at de ikke bevidst prøver at larme så meget som mu-
ligt. I en halv time hører jeg Michael rode frem og tilbage. Jeg venter 
på, at han skal sige et eller andet, men det gør han ikke, og snart ligger 
han roligt igen. Hvad det end var, han gjorde, så virkede det. Et par 
minutter senere går japanerne videre.

Dag 7
Michael og jeg sidder på teatrets trappe kl. 07.00.

– Lagde du mærke til, at jeg slap af med japanerne i går aftes?
– Ja, jeg gjorde. Hvordan fik du klaret det?
– Jeg tog mine strømper af.
Vi sidder der og griner. Min første tanke er dog, at det nu er over-

stået. I dag, den syvende dag, skal jeg hjem, eller i det mindste til min 
søsters hus, så jeg kan blive vasket og få sovet lidt. Jeg tror, det er godt, 
at jeg stopper nu. Mine fødder gør vanvittigt ondt. Mine underbukser 
minder om noget fra et eksperiment, og den fine hud imellem mine 
testikler og lår er meget øm. Mine fedtede underbukser har sikkert 
siddet klistret fast til huden, imens jeg har gået . Jeg er stiv i nakken. 
Jeg har også maveproblemer. Hvilket blot er et andet ord for, at jeg 
ikke har skidt i fire dage. Jeg kunne selvfølgelig tage til markedet i 
Berwick Street i morgen ved lukketid og få gratis frugt. Jeg kunne tage 
til Manna Centre og få et brusebad og et par nye underbukser. Men 
helt ærligt … Ved de to lejligheder, hvor jeg har været hjemløs, har det 

været mit eget valg som led i en journalistisk bestræbelse. De af jer, der 
sætter moralske spørgsmålstegn ved disse projekter, det, at jeg spiser 
mad fra suppekøkkener, mad, beregnet til de hjemløse, kan jeg forsikre 
om, at mine handlinger absolut ingen betydning havde for de hjemlø-
ses overlevelse. At jeg gjorde det uden penge på lommen var ikke, fordi 
jeg personligt ønskede udfordringen, men fordi jeg ganske enkelt ikke 
tror på, at en realistisk beskrivelse af det hjemløse liv kunne gøres på 
anden måde. Hvis jeg havde haft penge til rådighed, ville jeg have spist 
mine måltider på tjekkede cafeer, i stedet for at spise fra deres affalds-
spande sammen med almindelige hjemløse. Når frygten overvældede 
mig, ville jeg have gemt mig i en biograf. Sandheden er, at jeg ikke 
ville have været i stand til at gøre det med penge på lommen. Jeg er for 
svag. Der er en specifik forskel, som jeg, i mine kortvarige erfaringer 
med gadelivet, har observeret imellem London og New York City, og 
det er aggressionsniveauet. London er tydeligvis mere aggressiv. Jeg 
taler ikke om de hjemløse som sådan, men om gennemsnitsmanden på 
gaden. Englænderen fremstår, hvis man har tid til at observere ham, 
som lidt af en neandertaler. Han går rundt i en kronisk tilstand af årvå-
genhed. Som del af en hvem-glor-du-på?-kultur, der ikke rigtig findes 
noget andet sted. Jeg kan huske, at jeg så en mand forlade en McDo-
nald’s med sin kone og sine to børn. Han gik stift og havde et ubevæge-
ligt ansigt, mens hans svingede arme og ben i en afsøgning af området 
for potentielle fjender. Aggressionen i New York City er blevet en del af 
byens personlighed. Den strækker sig aldrig rigtig længere end til det 
rent verbale som ’hey asshole!’ Men en bestemt type englænder vil give 
dig én på siden af hovedet for blot at smile lystent af hans velstand. 

Jeg siger farvel til Michael og går hen til hjørnet af Tottenham Court 
Road og Oxford Street, hvor min bror kommer for at hente mig og 
bringe mig tilbage til mit normale liv. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde 
igen vil befinde mig på gaden. 

Jeg håber det ikke. 

Mine fødder gør 
vanvittig ondt. 
Mine underbukser 
minder om noget fra 
et eksperiment.



Parkinson giver udfordringer

En af dem er at leve med en sygdom, omgivelserne ikke forstår. 
Manglende forståelse er i modsætning til mange andre ting ved 
Parkinsons sygdom noget, der kan laves om på. 
Dansk Parkinsonforening gør det d. 11. april med International 
Parkinsondag. Du kan gøre det på www.parkinson.dk



Disse portrætter er taget på Lærkehøj Herberg & Varmestue på Frederiksberg i 

oktober 2006. Fotograf Jeppe Carlsen satte et kamera op og bad beboerne om at 

fotografere sig selv ved hjælp af en såkaldt trådudløser. Bagefter talte han med dem 

om det at være hjemløs. Lærkehøj er opført af KFUKs Sociale Arbejde. Her er plads til 

26 beboere i herberget og 12 overnattende gæster i varmestuen 

T E K S T  &  F O T O   J E P P E  C A R L S E N

Selvsyn



Har boet på gaden i fire måneder. I 2006 vendte Per hjem fra en tur til Berlin. Inden han tog af sted, havde 
han hævet sin pensionsopsparing og bedt sin bank om at betale husleje. Men banken indfriede Pers gæld i stedet. Per mistede lej-
ligheden og flyttede ind til en kammerat. Da vennen døde, stod han på gaden. ‘Det var hårdt at blive hjemløs, men efter fire må-
neder fik jeg et værelse på Lærkehøj. Det er ikke et hjem, men det er tag over hovedet.’ Per har det, han selv kalder et kontrolleret 
forbrug på 10–15 stærke øl om dagen. Tørsten begyndte, da han som ung var ferieafløser på Carlsberg ved siden af sine jurastudier. 
’Man kunne jo bare tage sig en gratis øl, når man havde lyst. Og det havde jeg ofte.’ Pers misbrug gik ud over studierne, og det 
varede ikke længe, før han holdt op. I stedet begyndte han som postmedarbejder. 15 år gik med at skjule misbruget, men i 1996 gik 
det galt. Per blev fyret og røg på bistand. Per får nu førtidspension. Siden billedet blev taget, har han fået en lejlighed i København. 
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Har boet på gaden i to år. Efter en hård dag på arbejde fandt han sin kone i en intim situation sammen 
med sin bedste ven. Fyldt med sorg og bristede drømme om et liv sammen med sin elskede, rejste han til København ‘Jeg flygtede 
så langt væk, jeg kunne. Jeg måtte bare væk fra alt, der mindede mig om hende.’ Ankommet til storbyen flyttede Torben sammen 
med en ven og fik job hos en automekaniker. Men et halvt år senere stod han på gaden. Han var blevet uvenner med sin bofælle. 
Til at begynde med var byens bænke hans hjem. Senere blev det varmestuen Lærkehøj. Nu ser fremtiden bedre ud. Han har fået 
lovning på en lejlighed, han har en kæreste, og han kan lide sit job som mekaniker, fortæller han ved vores første møde. ’Jeg glæ-
der mig rigtig meget til at få fast tag over hovedet. Det er svært at falde til ro på et herberg, så jeg er altid træt, når jeg skal på 
arbejde.’ Anden gang, jeg taler med Torben, har han mistet sin lovede lejlighed, og trætheden har kostet ham mekanikerjobbet.
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 Har boet på gaden i fire måneder. Yvonne, der er tidligere sygeplejerske, havnede på gaden for 10 år 
siden. Inden en rejse rundt i Asien sagde hun sin lejlighed op. Da hun vendte hjem et halvt år senere, havde hun intet sted at bo 
og ingen penge. Da hun første gang lagde sig til at sove på en bænk, var det lavpunktet på en nedtur, der begyndte tre år tidligere. 
Dengang mistede hun det, som hun betegner som sit eneste hjem. ‘Jeg havde et skønt hus på Falster, som blev sat på tvangsauk-
tion, da jeg ikke kunne betale huslejen. Det var mit sidste rigtige hjem.’ Ægteskabet gik også i stykker og efterlod hende med to 
børn og et liv som alenemor. Børnene bor ikke hjemme længere. Yvonne har i dag fået en lejlighed i det indre København. En lejlig-
hed, som Pensionskassen for Sygeplejersker har skaffet hende. Alligevel kommer hun ofte på Lærkehøj. ‘Jeg føler mig meget alene. 
Jeg kommer for at få selskab og tryghed. Når man først har prøvet at leve på gaden, bliver man rodløs og fremmedgjort.’
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Har boet på gaden i tre år. Ole er kvartalsdranker. Misbruget begyndte for 28 år siden, da han blev skilt fra sin 
kone, og det har ført til et liv på gaden. Som ung arbejdede Ole som kreaturslagter i Nykøbing Falster, men kærligheden til en pige 
fik ham til København. Her fik han hurtigt arbejde i Kødbyen. Da slagterierne lukkede, mistede Ole sit job. Efter 20 år. Mange for-
skellige job fulgte, men et af dem fik særlig stor betydning for Oles liv. En arbejdsgiver som ikke udbetalte Oles løn. ‘Da jeg ikke fik 
løn den første måned, tænkte jeg, at det nok var en fejl. Men da jeg ikke havde fået den efter tre måneder, sagde jeg jobbet op.’ Nu 
kunne Ole ikke betale huslejen, og et turbulent liv med midlertidige overnatninger hos gode venner, og hvor han nu kunne finde ly, 
fulgte. Til sidst endte Ole på Lærkehøj, hvor han har boet i ét år. Ole har siden prøvet at få et arbejde, men det er svært, når han er 
hjemløs. ‘Det, jeg drømmer mest om, er at få mit eget sted. Et sted, hvor jeg kan lukke døren efter mig og være mig selv.’
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Har boet på gaden i tre måneder. I 1983 døde Eriks kone. Han stod alene tilbage med deres fælles datter i en 
lille lejlighed på Amager. Sorgen tærede hårdt på den lille familie, men det var ikke det eneste nederlag, de skulle opleve. Et par år 
senere blev Erik udsat for det, han selv kalder en hetz. ‘Jeg kunne mærke det, når jeg gik på gaden. Folk kiggede mærkeligt på mig 
og min datter. Erik så på det tidspunkt ikke anden mulighed end at flytte væk fra problemerne, men lige meget, hvor langt væk de 
to flyttede, fulgte problemerne med. Erik mener selv, at det turbulente liv har en del af skylden for hans situation i dag. ‘Min datter 
gik psykisk ned. Jeg har brugt alle mine penge på at hjælpe hende, og til sidst kunne jeg ikke betale min egen husleje.’ Erik mistede 
sin lejlighed i Brønshøj for tre måneder siden. Han er blevet lovet en lejlighed inden for det næste halve år.
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Naja Marie Aidt fortæller om en svær dag i Karstens liv

Karsten i krattet

PLUDSELIG SIDSTE SOMMER, en aften, mens han var på vej ud 
for at pisse i baghaven, op ad den høje, raslende poppel, som han 
plejede, nede ved kompostbunken, så han at der var lys inde hos 
Jensens. Men de var på Mallorca. Og de lånte aldrig huset ud. Nu 
havde de været naboer i 10 år, så det vidste han. Aldrig en gæst, ikke 
siden konens mor døde sidste år. Han trak ud på grusvejen. Et folke-
vognsrugbrød holdt parkeret i indkørslen. Han så bløde, flimrende 
skygger på væggene inde i stuen. Og fik et glimt af en ung pige med 
langt, sort hår. Han stod lidt. Nattergalen sang, himlen var blåviolet 
og lysere mod horisonten. Det pressede i nyrerne, han havde allerede 
ventet for længe, det var tv-serien, den gik han ikke frivilligt fra, han 
havde ikke misset et eneste afsnit siden februar. Han luntede om i 
haven og fik lettet sig. Urinen dampede fra jorden. Han var ubeslut-
som, men så gik han tilbage til vejen. Han måtte vel se at få banket 
på. Eller også skulle han bare ringe efter politiet med det samme. Nu 
lød der musik inde fra sommerhuset. Og så pludselig blev et vindue 
smækket op. Meget høj musik. En ung mand med rastahår lænede 
sig ud og røg på en cigar. Men det var ikke en cigar. Han vidste godt 
hvad det var. Pigen stod bag ham. Hun havde nogle ordentlige patter 
og et bredt ansigt. Så gik døren op og en mørk, duknakket fyr trådte 
ud, slæbende på Jensens fjernsyn. Hvad fanden. Så var det altså ty-
veri. Han bakkede tilbage mod sin egen grund. Mage til frækhed. De 
havde sikkert også tømt hjemmebaren. Han kunne høre at fjernsynet 
blev bakset på plads i bilen. Bagsmækken blev lukket. Han var næsten 
fremme ved døren, men snublede så over riven, som han ikke lige 
havde fået rejst op, da den væltede i eftermiddags. 

’Hey! Hvem dér?’ 
Han stod musestille. Skridt i gruset. 
’Hvem fanden lusker rundt herude? Hva?’ 
Og højere: ’Jokke! Kom lige herud, der er kraftedeme nogen der 

lusker rundt!’ 
Han listede til siden og krøb sammen i buskadset til venstre for sit 

hus. Det var tæt og ubehageligt, tjørnekrat, bredte sig efterhånden 

helt over til carporten, han burde for længst have tyndet ud i det. Nu 
kom begge de to mænd vadende over perlegruset. 

’Her er sgu da ikke nogen,’ sagde ham med rastahåret, ’lad os nu 
bare gå tilbage.’ 

’Er du ræd?’ 
’Næ.’ 
De kom nærmere. Der blev taget i døren. 
’Den er kraftedeme åben. Kom nu, Jokke!’ 
’Hvad laver I?’ råbte pigen ovre fra Jensens, ’hvor er I?’ 
Men de to var allerede inde. Et par minutter senere kunne han høre 

pigen gå tøvende forbi på havestien. Det lød som om hun havde bare 
fødder. Hun ramte riven og ømmede sig og stillede den op ad huset. 

’Jokke? Snuller?’ En lille accent, måske grønlandsk. 
’Kom ind, Lydia, det er for fedt, det her.’ 
Han nåede at høre høj latter, vistnok fra ham Snuller, før hun smut-

tede ind. 

Tjørnen er smuk når den blomstrer. Men den lugter af tis. Han havde 
ikke sin mobil på sig, havde som sædvanlig ikke fået opladet den. 
Hans eks, Conny, fattede ikke hvad han lavede i sommerhuset. ’Du 
skal hele tiden derud, men du laver ikke en skid. Haven ligner noget 
der er løgn, du har stadig ikke fået malet de køkkenskabe. Hvad laver 
du egentlig derude, Karsten?’ Det var ikke let at svare på, så han tav. 
I april slog han op med Conny. Han kunne lide at være alene. Netop 
tavsheden bekom ham vel, særlig da her, på hans eget lille frimærke, 
som han plejede at kalde det. Så hørte han lyden af knust glas og der-
efter noget tungt der landede på plænen. Og et overstadigt latterbrøl; 
det lød næsten som om stemmerne var i overgang, men de to mænd 
måtte være i begyndelsen af tyverne. De kom ud på trappen.

’Hvorfor gjorde du dét der, Snuller, det er da for dumt,’ peb Lydia, 
han kunne se at hun trak sin trøje sammen over brysterne, ’skal vi 
ikke bare køre nu, hva’?’ 

Men Snuller var grinende ude på græsplænen og da han kom til-
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bage til trappen, så han at det var Tintin-figuren af massivt metal, 
de havde tyret gennem ruden. Snuller løftede den op i lyset. Hans 
forældre havde købt den til ham på nettet sidste år. Han havde været 
helt vild med Tintin som dreng. Kunne sgu mange af taleboblerne 
udenad. 

De grinede lidt mere og Jokke stak Tintin i lommen og så hentede 
de hans fjernsyn. Snuller bar det over til bilen mens Jokke rakte ud 
efter Lydia, men hun ville ikke kysse, hun var mopset og vendte ryg-
gen til, så stod de tavse lidt indtil Snuller kom tilbage, man kunne 
høre ham ude fra vejen: ’Vi napper også mobilen og smøgerne, der 
ligger to kartoner på sofabordet.’ 

’Og tjekker for penge,’ snøvlede Jokke. 
Lydia sukkede og satte sig på trappestenen. De andre forsvandt ind 

i huset. 

Det gibbede i ham. Noget levende gned sig op ad hans lænd. Det var 
katten. Den spandt. Han ignorerede den. Det kunne lige passe, at 
Gulli skulle afsløre ham, at dét skulle blive hans skæbne. Han havde 
ondt i ryggen og fødderne sov. En torn borede sig ind i hans tinding. 
Katten blev ved. Men så hostede Lydia og Gulli strøg over til hende og 
smiskede det bedste den havde lært. ’Nej, hvor er du sød,’ hviskede 
hun, ’er du ikke bare for sød?’ Gulli sprang op på hendes skød, ’søde, 
lille, røde kat.’ Lydia kløede den bag øret og læspede så dejligt på 
s’erne og forsøgte at kysse den på snuden og Gulli plejede at foragte 
når nogen forsøgte at kysse den på snuden, men nu fandt den sig i 
det, halen gik og den brummede som et buddhistisk mandskor. 

Mens han sad og betragtede pigen og katten, mens Lydia hviskede 
ned i Gullis’ stribede pels, overvejede han simpelthen bare at rejse 
sig op og give dem en forskrækkelse. Han var meget ældre end dem 
og med stor sandsynlighed også stærkere. De var sikkert nogle feje 
amatører når det kom til stykket. De ville garanteret tage benene på 
nakken. Han løftede sig en smule op med lårmusklerne. Noget holdt 
ham tilbage. Han kom ned på hug igen. Han gned forsigtigt sin ene 
fod. Han følte sig søvnig, svimmel og tog fra med den ene hånd, for 
ikke at vælte. 

Han hørte skridt på grusvejen og så standsede de op. Han holdt vejret 
og følte sin mave juble. Måske havde nogen fattet mistanke til kas-
sevognen. Men så hørte han Frede Larsens stemme: ’Kom nu, gamle 
dreng. Buller for satan!’ Så var det bare boxeren, der snusede rundt i 
hans indkørsel. Han var lige ved at fare ud og delagtiggøre Frede Lar-
sen, søge hjælp. Pulsen dunkede hårdt i halsen, alle muskler spændt 
op. Men Frede Larsen var mindst femoghalvfjerds, så hvad skulle det 
hjælpe. Han sank sammen. Skridtene forsvandt. Buller gøede; det lød 
som om de allerede var nede ved mosen nu. 

Jokke kom styrtende ud ad døren: ’Du tror det er løgn, men jeg siger til 
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dig vi har fundet en skat, jeg lyver ikke! Idioten har gemt over 10.000 i en 
fucking køkkenskuffe, hvor dum har man lov at være!’ 

Og så stod Snuller på trappen med bundet. 
’Tænk, hvis han kommer tilbage så! Han må jo være lige i nærheden, 

helt ærligt, hvem det så end er, måske er det en rocker,’ sagde Lydia 
og rejste sig nervøst med katten i favnen. 

’12.200 for at være helt præcis,’ sagde Snuller, ’lige ned i foret.’ 
Og så hujede de. Brølede. Snuller og Jokke omfavnede hinanden, 

slog hinanden på skulderen. 
’Så glider vi! Kraftedeme! Kom så, din smukke eskimo, nu er der i 

den grad ølbajere til alle der gider åbne kæften.’ Snuller stavrede op 
ad havestien.

’Hvad med smøgerne? Og telefonen?’ spurgte Jokke rådvildt, dumt. 
’Tag lortet med!’ 
’Jeg tager altså også katten,’ mumlede Lydia og sjoskede efter de 

andre, ’den er helt vildt sød ...’ 

Han hørte bildørene smække. Så var hun altså grønlænder. Bilen 
gassede op og raslede ned ad grusvejen. Der blev helt stille. Ikke en 
lyd. Indtil et vindstød blæste døren i. Han kravlede ud og rejste sig 
halvt op. Stod lidt med de store hænder hvilende på lårene. Så kom 
han op på sine snurrende ben. Pengene havde han vundet i tips for 
tre år siden og så havde han selv lagt lidt til hen ad vejen. Han havde 
aldrig fået sat dem i banken, tænkte at ingen gad bryde ind i sådan 
knaldhytte som hans. Der lå de jo sådan set meget godt, bagerst i 
skuffen. Ikke at han ikke ville have sat dem i banken, det blev bare 
ikke. Han humpede over perlegruset. Ude på vejen fløj et par fasaner 
skræppende op lige foran ham; han fór sammen og hev efter vejret, 
hørte sig selv gispe af skræk. Han opdagede at han frøs i den tynde 
skjorte. At tjørnen havde revet hul i brystlommen. Han satte møb-
lerne på plads inde hos Jensens, lukkede vinduet, slukkede lyset. Han 
smækkede døren og traskede over til sig selv. Nu gik det lidt bedre. 
Det var stadig ikke helt mørkt, men sådan er det jo om sommeren. 
Månen var støvet, orange, det så ud som om den smilede. Men så var 
døren låst. Han havde vel selv glemt at slå låsen fra, da han gik ud 
for at pisse. Heldigvis kunne han lige akkurat få hånden ind gennem 
hullet i ruden og få løftet hasperne af. Han var lige ved at være Snul-
ler taknemmelig for det smadrede vindue. Og det var først da han 
sad fast i vinduesrammen og forsøgte at vride sig ind, med benene 
strittende hjælpeløst i det fri og overkroppen halvt inde i stuen, at 
han blev fuldstændig fortvivlet over at de havde taget Tintin-figuren. 
Han kunne hverken komme ind eller ud. Det var fandeme til at tude 
over; han havde engang været helt vild med Tintin og det havde hans 
forældre aldrig glemt og hvis han koncentrerede sig kunne han godt 
huske nogle brokker stadigvæk. Især fra Rackham den Rødes Skat.



Fremtidsdesigner.dk
Fotokonkurrence, IQ-test og 21 uddannelsesretninger

På Syddansk Universitet har vi valgt at samle alle vores 
spændende ingeniøruddannelser på www.fremtidsdesigner.dk. 
Her har du mulighed for at ”skyde” ingeniøren i en foto -
konkurrence og vinde storbyture til London og Berlin*). 
Du kan også teste din IQ, få et kig ind i fredagsbaren, checke 
de 21 fremtidssikre uddannelser, læse om de mange muligheder 
for seriøs praktik i studietiden og de gode jobs bagefter – samt 
ikke mindst se hvordan du selv kan uddanne dig til ingeniør og 
fremtidsdesigner på Syddansk Universitet.
 
”Skyd ingeniøren” send billedet og vind i fotokonkurrencen. *)
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Jeg rejser ofte med stor glæde med 

tog. Der er dog opstået et lille ir-

ritationsmoment. Det drejer sig 

om IC3-togene. Der er begyndt at 

komme en endog meget stærk lugt 

af brændte bremseklodser. Man 

kan meget tydeligt lugte det på 

perronen, når toget kommer, men 

også ofte meget stærkt i toget, når 

der bremses. Det kan være ganske 

ubehageligt, og jeg tænker, at det 

heller ikke kan være helt sundt for 

fx togpersonalet. Jeg er klar over, at 

bremserne bliver slidt meget hurtigt 

på grund af alle de hastighedsned-

sættelser, der er, men kunne I så 

ikke skifte bremseklodserne oftere 

eller slukke indsugningen af ny luft 

under nedbremsningerne? 

Tak for din henvendelse. Efter 

at DSB ophørte med at anvende 

bremsebelægninger, der indeholdt 

asbest, har vi gennem årene testet 

flere forskellige typer bremsebelæg-

ninger. Desværre har de alle det til 

fælles, at der er lugtgener på grund 

af bindemidlet i belægningerne. Vi 

arbejder fortsat med flere forskellige 

typer, og ved udvælgelsen af en ny 

belægning vil ønsket om at mindske 

lugtgener også indgå, men undgås 

kan det næppe. Et resultat af vores 

nuværende test vil foreligge i løbet af 

tre til fire måneder. Vi undersøger for 

øjeblikket vores nye og bedre køre-

plans indvirkninger på sliddet. I løbet 

af foråret vil vi undersøge, om dit 

forslag om at lukke for luftindtaget 

ved nedbremsning er en mulighed, 

ligesom vi vil vurdere en løsning, hvor 

der indbygges filtre eller lignende.

Læserbreve

FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE
- INTENSIVE SOMMERSKOLEKURSER 2007

UGE 33 • 13. AUGUST - 17. AUGUST
UGE 34 • 20. AUGUST - 24. AUGUST
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Forskellige kurser indenfor:
• Kommunikation og markedsføring 
• Supply Chain Management og 

leverandørrelationer

• Mennesker og organisation 
• Strategi og innovation 
• Finansiering og økonomistyring

SOMMERSKOLE er inspiration, faglig fordybelse
og sparring

Læs mere på 
www.sommerskole.dk

Vinderen blev annoncen 
for bogen om Kronprin-
sesse Mary fra forlaget 
Aschehoug (november 
2006). Blandt de læsere, 
som stemte på den an-
nonce, trækkes der lod om 
flotte præmer. Vinderne af 
disse får direkte besked. 
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24. - 30. April
Som Ærtehalm (3-6 år)

7. - 13. Maj
Pjerrot- og mig (6-12 år)

www.riddersalen.dk 

Besøg Riddersalen på 
Frederiksberg!

WWW.BRUGHJERTESTARTER.DK

HJERTESTOP!
Kun 4-5 % overlever, hvis de får et hjertestop uden for hospitalet. Det 
er alt for få, og derfor er det vigtigt, at endnu flere lærer at håndtere 
hjertestop.

Med en hjertestarter inden for rækkevidde kan du være med til at 
give livet et stød i den rigtige retning. Tag et 3-timers kursus, lær at 
betjene en hjertestarter og vær med til at redde liv.

Læs mere på:

eller kontakt os på telefon 3524 0000

Jeg er en dreng på 15 år, der tit 

kører med DSB mellem Aalborg og 

Århus. 5. januar 2007 kørte mig og 

min veninde til Århus, og vi kørte 

på børnebilletter, da vi begge er 

15 år. Vi satte os ind for at ryge i 

rygekupeen, da kontrolløren kom 

og sagde ‘da jeg kan se, I rejser 

på børnebilletter, må I være under 

16 år. I må ikke ryge i toget, og I 

skal forlade rygekupeen.’ Tilbage 

på vores pladser spurgte vi ste-

warden, om det kunne passe, og 

han svarede ‘nej, I må gerne ryge i 

toget, I må bare ikke købe tobak.’ 

Er det rigtigt, at man skal være 16 

år for at ryge i toget, og i så fald 

er der også en aldersgrænse for 

indtagelse af alkohol?

Tak for din henvendelse. Nu var 

5. januar 2007 den næstsidste dag, 

hvor rygning var tilladt i DSBs tog, 

og om det er grunden til bemærk-

ningen om, at I skulle forlade ku-

peen, ved jeg ikke. Stewarden var 

på mere sikker grund. Han fortæller 

nemlig, at I gerne må ryge, men I 

kan ikke købe tobak, da det ikke 

er tilladt for unge under 16 år. Og 

sådan er reglerne. Bestemmelserne 

er nogenlunde de samme for alko-

hol. Passagerer under 18 år må ikke 

købe drikkevarer, der indeholder 

alkohol, men vi forbyder ikke de 

unge at drikke medbragte øl. Jeg 

håber, du næste gang vil nyde 

togturen, selvom det ikke er tilladt 

at ryge i toget – men denne gang 

gælder reglerne for alle passagerer.
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Efter- og videreuddannelse
ved Aarhus Universitet

Nyt program

Læs mere og bestil program 
på www.au.dk/evu
eller ring 8942 6761
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     - et lag dybere
Du ved det oftest ikke selv! 

Dårlig ånde?

Op imod 70% af alle voksne personer
har af og til dårlig ånde.

Hali-Z fjerner hurtigt årsagen til dårlig
ånde og giver frisk smag i munden.

Virkningen varer i op til 6 timer.

Fjerner også hvidløgslugt.
Eneste kosttilskud som modvirker
dårlig ånde, der har dokumenteret
virkning.
Lille pakning som du kan have med i
lommen eller tasken.

Hali-Z® fås på apoteket
og hos Matas.
Kr. 56,- for 50 suge-
tabletter i lommepak-
ning.
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Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1 · 4780 Stege · Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk

Tlf.: 75 82 08 11 • kontor@vih.dk

FIT FOR 

FIGHT!?

Er du…

Har du brug for en pause, før 
resten af livet starter, så er 
Vejle Idrætshøjskole noget for 
dig!

Idræt som hovedfag
Dyrk din favorit-idrætsgren 
hver dag!

Studieophold starter:
19.08.07 / 30.09.07

Se mere på www.vih.dk
Besøgsweekend den 14.-15. april.

Ta’ på højskole på Bornholm!
Samtidig med at du dyrker din sær-
lige interesse eller prøver noget nyt 
og ukendt, kan du opleve Bornholm 
på kryds og tværs i ord og på ture. 
Vi henter og bringer med bus fra Ran-
ders og ned gennem landet over Fyn, 
Sjælland og Skåne lige til højskolen.
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Bornholms Højskole
Almindingsvej 35 • 3720 Aakirkeby
Tel  +45 5697 4077
Fax  +45 5697 4078
adm@bornholmshojskole.dk
www.bornholmshojskole.dk

2007
LIVSGLÆDE
OPLEVELSER
UDVIKLING

Uge- og 14-dages kurser
Vandre- og cykelkurser
Golf - Bridge
Kunst – historie
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Markedspris: kr. 370.000
Budomkostninger: kr. 20
Auktionsstart: 2007-03-28
Auktionsstop: 2007-04-30

Bud starter ved 1 kr. Værdi ca. 370.000 kr.

Auktion

E J E R L E J L I G H E D  I  B R A S I L L I E N  s æ l g e s  f r a  1  k r

SÅDAN BYDER DU

Eksempel: dit bud = 24 kr
Sms teksten UDSE 24  til 1231
Obs! 24 er et eksempel og tallet skal
erstattes med den pris, du vil byde ind 
med. Hvis du vil byde 17 kr skriver du 
teksten UDSE 17  og sender beskeden 
til 1231. Det koster 20 kr. pr. bud + alm. 
sms-takst. Du kan sende alle de bud du 
vil, startende fra 1 kr.

SÅDAN FUNGERER DET
Auktionen fungerer som en almindelig auktion.
Men i stedet for at det højeste bud vinder, er det den 
som ved auktionens afslutning har det laveste enlige 
bud, der vinder og tager auktionsobjektet hjem. Bud 
gives via SMS og da dit bud er hemmeligt, gælder det 
om at forudse hvad andre har budt. Når dit bud er 
registreret hos os, sender vi dig en sms om hvor dit 
bud ligger i forhold til de øvrige bud. Alle bud skal være 
i hele kroner. Se mere information på www.bidster.com

I en laveste-enlige-bud-auktion er det 
deltageren der har det laveste bud alene, som vinder!

1 kr 2 kr 4 kr 5 kr

Her er
flere bud!

Her er
flere bud!

Laveste 
bud

alene!

Alene men
ikke

laveste!

3 kr

Her er
flere bud!

Forhandler- og produktinformation: tlf. 86 25 27 99 · www.mbt-danmark.dk

– aktiverer forsømte muskler
– forbedrer holdning og gang
– toner og former kroppen
– kan afhjælpe ryg-, hofte-, ben- og fodproblemer
– kan afhjælpe led-, muskel- og ledbåndsskader
– afl aster knæ- og hofteled
– MBT aktiverer hele kroppen

Step into a better body

Erik Veje Rasmussen
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Hvidløg-Long®
fås på apoteket,
hos Matas og i
helsekost-
forretninger.

Eneste hvidløgsprodukt med persille.

Få glæde af
hvidløgets fordele
uden lugt

fl
ad
sa
ag
ra
fi
sk
.d
k

H v i d l ø g - L o n g ®
tilfører dig hvidløg
kontinuerligt, da det
er en depottablet.
Uden lugtgener.

Dosering: Voksne:
1 tablet daglig.
60 stk. Kr. 79,50

150 stk. Kr. 159,00

Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1 · 4780 Stege · Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk

MILANO fra 1.347,-
ROM fra 1.522,-bigtravel.dk

SHOPPE SKO I MILANO
FÅ GRATIS VABLER I ROM

Seks kapsler om dagen, som anbefales af
Lægemiddelstyrelsen, både forebygger og
behandler. Det svarer til at drikke 1,5 liter
fortyndet tranebærsaft hver dag.

Indeholder ikke sukker.
Vitabutin mindsker
også lugtgenerne ved
inkontinens.

Vitabutin® fås kun
på apoteket.

Vitabutin® tranebærkapsler er et 
registreret naturlægemiddel til 
forbyggelse og behandling af lettere,
gentagne urinvejsinfektioner 
MT.nr. 6157296.

Lider du også af gentagne blærebetændelser?
Forebyg med Vitabutin.
Undgå ubehaget og besværet.

Blærebetændelse?

Vitabutin er et
godkendt naturlæge-
middel, som fore-
bygger og behandler
lettere, gentagne
urinvejsinfektioner.

Anbefales af prakti-
serende læger og
læger på de urolo-
giske afdelinger på
hospitalerne.
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Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1 · 4780 Stege · Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk

Japansk
  Billedkryds
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Blandt de rigtige krydsords-
løsninger trækker vi lod om:

Et weekendophold på Hotel 
Alexandra i København. Gavekortet 
indeholder et weekendophold for to 
personer i dobbeltværelse.

En Harry-dukke og en Harry-rygsæk.

Bodil Svendsen Eriksen, Solrød strand
Betty Krorby, Odense

Anne Stoltze, Stenlille

INTERCITYTOGET

Løsningen skal være Ud & Se i hænde senest 1. maj. 
Send løsningen til Krydsord, Postboks 9004, 1022 
København K i en kuvert mærket Krydsord 4/2007. Eller 
send en mail til krydsudogse@dsb.dk. Vinderne får skrift-
lig besked, og løsningen offentliggøres i Ud & Se 6/2007.
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Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende 
er en akkumulerende afdeling baseret 
på én af Danmarks mest succesrige 
afdelinger: Sydinvest Fjernøsten. 

Opsparing efter 
virksomhedsskatteordningen
Hvis du har et personligt ejet fi rma efter  
virksomhedsskatteordningen, er der 
ingen grund til at have overskud lig-
gende kontant eller i obligationer. Du 
kan med fordel investere frie midler i en 
akkumulerende afdeling som Sydinvest 
Fjernøsten Akkumulerende. Det kan 
give dig en kraftig vækst i opsparingen. 

Akkumulerende afdelinger
Akkumulerende afdelinger opsamler 
alle gevinster og udbytter i afdelingen, 
og værdi ændringer viser sig som kurs-
ændringer på beviserne.

Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende
Alle analyser peger på, at Fjernøsten 
har et meget stort vækstpotentiale, 
og som investor er det en stor fordel, 
at aktierne stadig er lavt prissat i for-
hold til potentialet.

Afdelingen har bl.a. fokus på frem-
stillingsvirksomheder. På grund af den 
billige arbejdskraft outsources en stor 
del af produktionen fra Vesten hertil, 
og virksomhederne oplever derfor en 
voldsom vækst. 
Afkast maj-december 2006: 20,2 %.

Spred risikoen
Ud over Sydinvest Fjernøsten Akku-
mulerende har Sydinvest også afde-
lingerne Sydinvest HøjrenteLande 
Akkumulerende og Sydinvest BRIK 
Akkumulerende, så der er mulighed 
for at sprede investeringerne. Spørg 
din bankrådgiver til råds.

Sydinvest HøjrenteLande 
Akkumulerende
Afdelingen investerer primært i stats-
obligationer fra højrentelande i Øst-
europa, Asien, Latinamerika og Afrika.
Samlet afkast 2006: 7,0 %. 

Sydinvest BRIK Akkumulerende
Afdelingen investerer fortrinsvis i 
aktieselskaber fra højvækstlandene 
Brasilien, Rusland, Indien og Kina. 

De fi re lande har god synergieffekt: 
Brasilien og Rusland har de råvarer, 
som Kina efterspørger, mens Indien 
er meget stærk på it-serviceydelser.
Samlet afkast 2006: 38,8 %.

Professionel formuepleje
Sydinvest gør det nemt og sikkert at in-
vestere. Du får professionel formuepleje, 
der bygger på teamwork, uafhængige 
analyser og omhyggelig risikostyring.

Få en brochure hos din bankrådgiver 
eller se mere på www.sydinvest.dk

Send virksomhedens frie midler 
på arbejde i Fjernøsten



Vampyrer er udøde, som vender tilbage for at suge blod fra uskyldige 
ofre. Hvem har ikke hørt om den blodtørstige grev Dracula, vampyren 
over alle vampyrer, der boede på et slot i Transsylvanien? 
I virkeligheden var Dracula en meget grusom rumænsk greve, der blev 
kaldt Vlad Spidderen, for han spiddede sine fjender på sylespidse 
pæle. Så kunne de sidde der og bløde til skræk og advarsel. Men 
sådan en rar fætter giver inspiration til forfatteres fantasi, og når nu 

han er så glad for blod, kunne han jo næsten lige så 
godt være vampyr. Derfor skrev en mand, der hed Bram 
Stoker, sin kendte historie om Grev Dracula.

I gamle dage var man rædselslagen for, at døde 
mennesker vendte tilbage som vampyrer. Man gjorde 
meget for, at det ikke skulle ske. Hvis man troede, en 
person var vampyr, kunne man åbne graven og skære 
hovedet af eller stikke en pæl i hjertet. Og der findes 
mange historier om folk, der har åbnet grave. Vidnerne 
fortæller, hvordan ligene ikke var døde, for de sagde 
uhyggelige lyde. Og det er ikke løgn. Hvis man mosler 
rundt med et lig, klemmer man luft ud, som sætter 
stemmebåndene i svingninger. Så lyder det, som om 
den døde hvæser. Ret klamt! Historier om vampyrer 
kan også være opstået på grund af en sygdom. Nogle 
mennesker har en blodsygdom, der hedder porfyri: 
Huden bliver meget bleg, og fordi tandkødet næsten 
forsvinder, står tænderne meget tydeligt frem, så den 
syge ligner en vampyr. Nogle af de syge troede, det 
hjalp at drikke dyreblod. Og så er man altså 
nærmest en vampyr, ikke?

Sjov: Christine Nöstlingers serie om 
‘Anton og den lille vampyr’.
Uhyggelig: Benni Bødkers serie 
om ‘Nattens børn’.
Og mange flere!

for børn ...

T E K S T T I N A  S C H M I D T

I L L U S T R A T I O N  J Ø R G E N  S T A M P



For 450 år siden levede grevinden Elisabeth 
Bathory i Ungarn, men hendes tjeneste-
folk ville nok ønske, hun aldrig var 
blevet født. En dag skar hendes 
tjenestepige sig, og blodet dryppede 
på grevindens hånd. Og tænk, der 
hvor blodet havde været, blev huden 
blød og så meget yngre ud. Elisabeth 
skred straks til handling. Hun 
skaffede sig flere hundrede unge 
piger fra landsbyer langt væk 
og sagde til forældrene, at hun 
ville uddanne deres døtre på sit 
slot. Men det var løgn. Grevin-
den slæbte dem ned i kælderen, 
hvor de blev sat i et jernbur med 
pigge. Deres unge blod dryppede 
på grevinden, der sad i en stol 
nedenunder og troede hendes rynker 
ville forsvinde. Det siges, at hun også 
drak blodet. Til sidst blev det meget 
mistænkeligt, at alle pigerne på 
slottet døde, og grevindens 
hjælpere blev henrettet. 
Grevinden selv blev spærret 
inde på sit slot resten af livet.

I Sydamerika påstår mange landmænd, at de siden 1995 
har set glimt af et frygteligt vampyruhyre med enorme 
hugtænder: En chupacabra. Det betyder ‘at suge en ged’, 
og det er lige, hvad den gør. Om natten lusker den rundt 
og finder bytte. Om morgenen bliver geder og andre 
husdyr fundet tømte for blod. Uhyret er en til to meter 
højt, har store røde øjne og skarpe kløer. Nogle tror, det 
er et rumvæsen, som elsker lækkert gedeblod. Så længe 
den bare holder sig til geder …

De fleste vampyrer kan ikke tåle dagslys.
Vampyrer kan ikke ses i spejle, så hvis du kun kan se dig selv 
i spejlet, skal du passe på!
Hvidløg og kors siges ifølge overtroen at være en god 
beskyttelse mod vampyrer.
De langtandede kan ifølge myten forvandle sig til flagermus 
og tåge.

Hvor mange flagermus 
sover i træet?

Løsning: 13
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om lidt

HVAD VAR DET NU DEN HED?
Hvad er det nu for en sang, som hjernen har sat på repeat? Det 

er slut med at nynne stumper af popsange for venners og kol-

legers blødende ører, for en ny søgemaskine finder melodien, 

der blev væk. Programmet, som hedder Tunatic, kan hentes 

gratis på nettet og kræver kun en mikrofon og internetadgang. 

Når man synger strofer af den sang, man søger, identificerer 

den straks kunstner og titel. wildbits.com/tunatic

Fremtidens teknik og tendenser

T E K S T L O U I S E  M O U S T E N  V E S T E R G A A R D

I L L U S T R A T I O N   M I K K E L  H E N S S E L 

BIL PÅ SOL OG VIND
Franske Venturi er på vej med verdens grønneste bil til kommerciel pro-

duktion. Bilen kører kun på strøm, som genereres af blandt andet solceller 

på taget og en vindturbine. Dermed er det slut med at tænke på benzinpri-

ser eller CO²-udslip. Køretøjet bliver efter planen lanceret til sommer, og 

skal den bruges nord for ækvator, er det et meget praktisk tidspunkt, for 

den kræver nemlig mere end en dag i solen for at køre 50 kilometer. På en

gråvejrsdag kan man dog oplade batteriet i en stikkontakt. venturi.fr 

ENERGI I EN FART 
En ny type batteri har set dagens lys. Hvor 

andre batterier enten smides væk efter brug 

eller kræver en særlig oplader for at kunne 

genbruges, har et amerikansk firma intro-

duceret et batteri, der kan lades op i USB-

porten på en computer. Batterierne bliver 

opladt, også selvom computeren er slukket. 

Efter bare 10 minutter er et fladt batteri 

igen klar til at putte i fjernbetjeningen og 

eltandbørsten. usbcell.com

ELEKTRONISK PILLE 
TJEKKER TARMENE 
Et amerikansk firma har udviklet en ny elektronisk 

pille, som kan screene for sygdomme på sin vej 

gennem tarmsystemet. Pillen er ikke større end en 

vitaminpille, og det tager den cirka et døgn at pas-

sere systemet. På sin vej måler den blandt andet 

tarmenes pH-værdi og temperatur og sender op-

lysningerne til en elektronisk modtager. Når pillen 

er passeret, kan lægen analysere de data, som er 

lagret i modtageren. smartpillcorp.com 

Hvad fremtiden angår, 
er din opgave ikke at 
forudse, men at gøre 
den mulig.
Antoine de Saint-Exupéry
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Det Blå Danmark, eller det danske maritime erhverv, er førende inden for de mest avancerede dele af den globale søfart og fl ytter dagligt 10 procent 
af al verdens handel til søs. Det kan vi håndtere, fordi vores team af medarbejdere inden for købmandskab, logistik og vidensteknologi  er uddannet 
til at begå sig professionelt i en globaliseret verden. Lige nu har vi fl ere forskellige uddannelsesretninger til 500 mennesker, der bliver stimuleret 
af udfordringer og motiveret af muligheder. Få mere at vide om, hvordan du får hele verden som din arbejdsplads. www.worldcareers.dk

Begrebet Det Blå Danmark er betegnelsen for hele det maritime erhverv i Danmark. Den spænder fra rederier og skibsværfter over udstyrsleverandører, off shore og servicevirksomheder til myndigheder, uddan-
nelsesinstitutioner og en lang række andre virksomheder og institutioner, der direkte eller indirekte støtter op om vort fælles virke som skaber ti procent af Danmarks  bruttonationalprodukt.

WELCOME TO OUR HOOD

WORLD CAREERS™


