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Bergans
Fonna Jacket
Teknisk dunjakke der er skræddersyet til skiløb.
Ekstrem høj dunkvalitet kombineret med lange
lynlåse til ventilation, aftageligt sneskørt og lomme
til liftkort, gør den perfekt til lange dage i pisterne.

Connie nielsen

FOTO: FREDRIK SCHENHOLM

Bergans er Norges ledende aktør inden for udstyr
og teknisk beklædning. De har et bredt sortiment af
tøj til tur, jagt, ekspeditioner og fritid. De producerer
også telte, liggeunderlag, soveposer og rygsække.
Bergans er også en betydelig leverandør til store og
små ekspeditioner rundt omkring i verden.

www.bergans.com
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Når man vokser op
som mormon, er der
ikke noget, der hedder
seksuel identitet
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Nytårshjem

Lys over bord!

Vinterrim

På den grønne bøjle

Lune futtesutter

Januars lys har brug for hjælp.
Bordlampen på fod fås også
i lilla, og hvis du vælger udgaven med klemme, fås den
desuden i sort. 60 kroner.

Når januarkroppene fryser til is,
så svøb dem i varmende tæpper
af ﬂeece. Mål: 130 x 180 cm.
Pris: 30 kroner. Kun i Tiger.

Selv om bøjlerne er i forårshumør, må du altså gerne hænge
dit vintertøj på dem. Tre træbøjler
i grønne nuancer 20 kroner.

Der er strik foroven, gummisål
forneden og lunende ﬂeece
indeni. Fås også i lilla og orange
i str. 37-39 til 30 kroner.

Teblomst

Fuld gennemsigtighed

Turkisteglad for mad

Køkkentøj

Kom te i beholderen, lad den
trække, og pluk så lotusblomsten op af det varme vand.
Teæg der også kan stå alene
som pynteblomst, 20 kroner.

Følg brygningen i tekanden
med øjnene så teen hverken
bliver for stærk eller for tynd.
Kanden med låg og si, det hele
af glas, koster 50 kroner.

Tag vores gode stentøj og gå
hjem og spist pænt. En tallerken
på 27 cm koster 30 kroner, og
skålen på 20 cm koster en tyver.

Tag røreskeen i den anden
hånd, giv dejen et skrab, og tag
let på paletten. Silikonegrej 30
kroner stykket. Fås i tre farver.

JYSK.dk/elev

ER DU KLAR TIL
AT TAGE FAT?

CJCT

Elevuddannelsen i JYSK er
mere populær end nogensinde, og ansøgningerne
strømmer til.
Læs mere: JYSK.dk/elev

GIANG JYSK SØGER
GÅR EFTER 120 ELEVER
EN KARRIERE
PÅ TOPPEN*
Læs mere: JYSK.dk/elev

Med en elevuddannelse fra JYSK i hånden er du
rigtigt godt rustet til at få et udfordrende arbejde. Mulighederne er mange, men en stor del
bliver heldigvis i JYSK efter endt uddannelse.
Et stærkt fællesskab i en anerkendt, international
virksomhed med over 2.000 butikker i 34 lande
gør JYSK til en særdeles attraktiv arbejdsplads.
JYSK har i 28 år selv udlært sine elever, der får
en uddannelse med mange muligheder og få begrænsninger.
»Jeg vidste, jeg ville blive eftertragtet med en
elevuddannelse fra JYSK. Det er rigtigt fedt at være
elev i JYSK og lære andre at kende i hele landet.
På den måde er der mange at sparre med,« siger
Karina, tidligere elev og i dag butikschef i JYSK.
FRA ELEV TIL DIREKTØR

Papirbunker? Løsning!

Klisterværk

Tigers æsker fås i lilla, grøn og
turkis og er sorte i låget. De har
greb, rummer A4 og lidt til og
koster 30 kroner stykket. Fås i
højden 8 cm eller 13,5 cm.

Forsegl din dagbog med STOPtape, og lav kreativ indbinding
af skolebøger. For en tier kan
du få én af de brede eller tre af
de smalle taperuller.

At der er mange muligheder i JYSK, er 38-årige
Rami Jensen et godt bevis på. Han har arbejdet
sig hele vejen op i virksomheden siden 1994, hvor
han begyndte som elev. I dag har Rami en direktørpost i JYSK og har tidligere blandt andet været Country Manager i Ungarn.
»Da jeg begyndte i JYSK, havde jeg ingen idé
om, at jeg ville blive så længe, men hver gang jeg
har haft lyst til noget nyt, har der været mulighed
for at lave interne karrierespring,« siger han.

Tilbuddene gælder fra d. 28.12.2012 og så længe lager haves.
Tiger tager forbehold for trykfejl og leverancesvigt. © Tiger 2013.

Fællesskab i Himmerland

ÅR BLEV GIANG KÅRET SOM ÅRETS ELEV I JYSK.
*SIDSTE
NU ER MÅLET AT BLIVE BUTIKSCHEF.

Ren besked

Hvad er du værd?

Kurv med nøglerolle

Træbørste med langt skaft og
stride hår der skrubber din
hud, og massagedupper der
forkæler dine ømme muskler.
20 kroner.

Er du din vægt værd i guld?
Bambusvægten koster 150
kroner, og guld koster cirka
300 kroner grammet. Resten
må du selv klare.

Læg alle dine nøgler i samme kurv hvad enten du skal strikke
trøjer i otte farver af akrylgarn til en tier for 50 gram eller et loddent halstørklæde i fem farver af puddelgarn i polyester til samme
pris. Hæklenål af aluminium eller to bambusstrikkepinde koster 10
kroner, og en stor bastkurv til at rumme det hele koster 50 kroner.

HVIS DU TROR, DET ER KEDELIGT
I JYSK, SÅ SCAN HER.
KICKSTART DIN KARRIERE I JYSK
FØLG HVERDAGEN I JYSK PÅ
WWW.FACEBOOK.COM/JYSKELEV

På det nyrenoverede JYSK Academy i Himmerland er undervisning og fællesskab i fokus.

Læs mere: JYSK.dk/elev
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ENGANG VAR HUN BUTTET OG MED BRILLER
Ingen havde tilsyneladende set hende som
tiltrækkende, før Connie Nielsen stak af til Paris. Her
tog den unge eksmormons liv en uventet drejning.
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DET INDRE BARN
Nogle griner, andre bliver skrækslagne, når de ser
den store, røde tud og de overdimensionerede øjne.
For hvad gemmer sig bag klovnens maske?
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Krydsord og sudoku
Skriv til DSB
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Blystad om computerspil
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JUMBOBØGER OG EN FLODHEST
Rummene ligger som 414 stablede småkasser. Vi har set
direkte ind på en stribe liv, spredt på et stort kollegium.
Her er det Bjarkes værelse og hans kære ﬂodhesteﬁgur.

42
Det går op
for mig, at
jeg aldrig vil
kunne nå de
andre og få
min studentereksamen,
og jeg vågner
badet i sved
Erik Valeur, forfatter, om
en tilbagevendende drøm

Om DSB
FOTO BJARKE ØRSTED

FOTO FLEMMING WEDELL

I Sølvgade hænger
malerier af en række
af DSBs øverste
direktører gennem
tiden. De ældste
malerier kan ses på
Jernbanemuseet i
Odense.

Periodekort på mobilen
Nu kan man få sit periodekort
direkte på mobilen med en ny app,
hvis man rejser i hovedstadsområdet. Den er udviklet af DSB i

Sølvgade dokumenteres

samarbejde med Movia og Metro,
Men også DSBs anvendelse af bygningerne er histo-

DSB forlader snart det gamle hovedsæde i Sølv-

og den nye app gør det muligt at

gade i København, der har huset statsbanernes admi-

rie – nemlig fortællingen om, hvordan en stor statslig

bestille og forny periodekortet på

nistration siden 1926. Bygningerne var allerede hi-

virksomhed har indrettet sin administration gennem

telefonen. Man bliver mindet om,

storiske, da DSB rykkede ind i 1926. Anlægget – også

næsten 100 år. Derfor har Danmarks Jernbanemu-

når kortet skal fornyes, og man

kendt som Sølvgades Kaserne – er opført fra 1765

seum i slutningen af november gennemfotograferet

kan vælge perioden, så længe,

til 1771 efter tegninger af arkitekten N.H. Jardin og

hele huset fra kælder til loft. Resultatet er i første

den er på mindst 30 dage. I før-

blev allerede i 1918 fredet som et af de første anlæg

omgang en række fotooptagelser, som gemmes på

ste omgang kan appen hentes til

i Danmark.

Danmarks Jernbanemuseum.

iPhone via App Store, og inden for
få måneder kommer der også en
version til Android.

Rejsekort for 0 kroner

anonyme rejsekort, der kun kan

fremover skal producere magasi-

Fra 2. januar er rejsekortet gratis

optankes i rejsekortsautomater,

net. Ud & Se har siden 1980 boet

Sporarbejde i januar

at anskaffe. Det gælder den per-

koster 80 kroner. Læs mere på

i Sølvgade sammen med DSBs

I weekenden fra 11. januar til 14.

sonlige rejsekortstype, der kun

dsb.dk/rejsekort eller rejsekort.dk

kommunikationsafdeling. ’Jeg er

januar vil der være ændringer

overbevist om, at Ud & Se vil ud-

omkring Holbæk Station, blandt

kan bruges af indehaveren. Det er
samtidig det kort, som giver mu-

Ud & Se ﬂytter hjemmefra

vikle sig bedst både redaktionelt

andet mellem Regstrup og Vippe-

lighed for den største rabat. De to

Ud & Ses redaktion holder ﬂyt-

og økonomisk i selskab med an-

rød, hvor der fra klokken 20.00 til

andre rejsekortstyper vil fortsat

tedag og rykker i begyndelsen af

dre magasiner’, siger Jakob Høyer,

08.00 køres med busser. Læs mere

koste et engangsbeløb. Rejsekort

januar til St. Kongensgade i det

kommunikationsdirektør i DSB. Ud

på dsb.dk eller rejseplanen.dk ƒ

ﬂex kan bruges af familie og ven-

centrale København, når medie-

& Se vil fortsat kunne fås i DSBs

ner og koster 50 kroner, og det

huset Datagraf Communications

tog og på en række stationer.

PROFETERNE I EVIGHEDSFJORDEN
#togbog

er en stor historisk roman fra 1700-tallets Grønland
om et kulturmøde på godt og ondt

★★★★★ BERLINGSKE

- god litteraWXU

k k k k k POLITIKEN

Del din bedste
# togbog på Twitter
og se, hvad de andre
synes, du skal læse.

»En milepæl, et mesterstykke
og et monument.« INFORMATION
»Storslået roman« WEEKENDAVISEN
SCAN OG FÅ LÆSEPRØVE
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NU SOLGT
I 35.000
EKS.

gyldendal.dk

Find os også på Facebook og Twitter

T E KST L A R S G R UBA K

Puslespil på mindre end
43.000 kvadratkilometer
er for tøsedrenge.

Det danske jernbanenet består af 40.000
daglige afgange, 40.000 daglige ankomster
og et antal uforudsete begivenheder.
Og selvom tog ikke kan overhale, skal det
hele ende med at passe sammen.
Vi arbejder for at skabe sammenhæng. Mellem A og B. By og land.
Mormor og Viktor. Indtægter og udgifter. Løfter og leverancer.
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TVILLINGERNE ANNE OG MALOU, 20 ÅR, fra Assens i Holland. Er med for fjerde gang.
– Nogle synes, vi ligner hinanden, men vi har ret forskellige ansigtstræk. Her hilser alle på hinanden,
bare fordi man har rødt hår, også selvom man slet ikke kender hinanden. Det er fedt.

TEKST JEANETTE HEDEGAARD

RØD FRONT
F O T O T H O M A S E VA L D S E N

For syvende år i træk er den hollandske by

Breda vært for gæster fra hele verden med én
ting til fælles: De er alle rødhårede

D

E STÅR HELT TÆT. 1.255 mennesker, forsamlet i en park i
Breda. Her er nuancer fra lys gulerod over dyb kastanje til
nogle få svagt rødlige stubbe, som titter frem på et i øvrigt
skaldet hoved.
Mere end 52 nationaliteter er ifølge arrangørerne samlet til De Rødhåredes Dag. De ﬂeste deltagere kommer fra Holland og Tyskland, men en
del har også fundet vej fra Danmark, Irland, England og Italien. Andre har
taget ﬂyveturen hele vejen fra Australien og USA. Mange kommer igen år
efter år, for nogle er det blevet en tradition, som de deler med en ven, en
søskende eller en forælder.

Januar 2013 Ud & Se
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JESSICA, 28 ÅR, fra Market Harborough i England. Er her for første gang.
– Jeg har prøvet en festival for rødhårede i Irland, og jeg vil gerne selv organisere en hjemme i England. Det røde hår og den lyse hud optager mig,
så jeg har også lavet en webshop med produkter specielt til rødhårede
sammen med min mor.

8
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AIG, 48 ÅR,

fra Naaldwijk i Holland. Er med for anden gang.
– Jeg rejser sammen med min kæreste, der også er rødhåret. Vi synes, det
er ret sjovt, at så mange fra hele verden har lyst til at mødes, bare fordi
man har samme hårfarve.

Rigtig sundt

ÃěĄdò
Følg bogens råd,
og punkt for
punkt ryger fedtet af de rigtige
steder. Og læs,
hvordan du kan
blive ved med at
opretholde den
kropsform, du
gerne vil have.

KISS-kost, din medicin mod forhøjet kolesterol, diabetes-2, ustabilt
blodsukker, migræne, overvægt m.fl.
Fyldt med fristende opskrifter og
inspiration til hverdag og fest.

Palæokosten giver
energi til at arbejde
igennem.
”Appetitvækkende
og indbydende
opskrifter.”

♥♥♥♥♥
POLITIKEN

(Udk. 3/1-2013)

Endelig
en kur med
dokumenteret
effekt!

Bogen guider
dig gennem
en 4-ugers
madplan, der
garanterer et
vægttab på
1-2 kilo om
ugen. Alle
opskrifter er
til én person.

Vægttab
der
holder
Helt enkle principper
og dokumenteret effekt.
”Der er videnskab bag
kostrådene (…) Der er
også mesterkokke bag
opskrifterne.”

♥♥♥♥♥
POLITIKEN

7¾=8@DA«;A A@=:E:<6?D7@C=28

A@=:E:<6?D7@C=285<

PAULINE, 18 ÅR,

fra München i Tyskland. Er her for første gang.
– Jeg kan slet ikke holde op med at kigge. Det er helt vildt, at se så mange
rødhårede på ét sted. Min veninde, som er blond, syntes, vi skulle tage
hertil sammen, og det bliver ikke sidste gang.

MIKE, 42 ÅR, fra Leipzig i Tyskland. Er med for anden gang.
– Her er alle lige, og ingen børn oplever at blive drillet på grund af deres
hårfarve.

Genet for det røde hår er af nyere dato i menneskets historie, og det har den egenskab, at det
kan springe en eller ﬂere generationer over. De
rødhårede udgør i gennemsnit kun to procent af
verdens befolkning,
og de ﬂeste naturligt
rødhårede ﬁnder
Rødhårede har i
gennemsnit 85.000
man i England, Skothår på hovedet,
land, Irland og de
mens blonde
tidligere britiske kohar 140.000 og
lonier, fx Australien.
brunetter 155.000
Men hvad får
folk til at samles på
grund af farven på deres hår? Svarene er meget
forskellige. Denne formiddag handler det blandt
andet om at komme i Guinness Rekordbog for
ﬂest rødhårede forsamlet ét sted. Og det klarer
de 1.255 i Valkenberg Park. Den tidligere rekord
var på 890.

WWW
Læs mere om de rødhåredes
dag på roodharigen.nl
Læs mere om Jessicas shop
kun for rødhårede på
everythingforredheads.co.uk

10 Ud & Se Januar 2013

NAZELI, 16 ÅR, fra Eindhoven i Holland. Er med for sjette gang.
– Jeg er her hvert år sammen med min far. Han er mørk og fra Syrien, og
min mor er fra Armenien, så det er kun mig, som har rødt hår. Jeg nyder at
være her, hvor der er en masse andre rødhårede. Det er faktisk min favoritdag på året.

Morgenmad og åndelig føde
Inden i pakken er der 375 gram ristede majsﬂager til mangen en
morgens mad, og uden på pakken er der både dukker og teater.
Klip ﬁgurerne ud, og lav en scene inden du skal ud af døren. 10 kroner.

Tilbuddene gælder fra d. 28.12.2012 og så længe lager haves. Tiger tager forbehold for trykfejl og leverancesvigt. © Tiger 2013.

Cornflakes

FOTO KIM JENSEN, CAMBRIDGE UNIVERSIT Y

Forskning tæt på

Dette er et stykke
forstørret hud,
hvor hudens
bestanddele er
farvelagt. Blodårerne er grønne,
hårcellerne blå og
stamcellerne røde.
I dag kan man isolere stamcellerne
og lave ny hud.

Levende plaster

HUDEN SPRØJTES PÅ

N

Amerikanske forskere
har udviklet en ’hudcellepistol’. Den virker som
en avanceret form for
vandforstøver. Man tager
et stykke rask hud fra
patienten, isolerer hudstamcellerne, opløser dem
i en vandig opløsning, der
kan sprøjtes direkte på
brandsåret. Og så vokser
den nye hud frem.

havde de fået ny hud på hele kroppen, og de er i live den dag i dag.
– Siden Howard Greens pionerarbejde
er behandling med stamcelStamceller er ikke kun fremtidsmusik. Lige nu
ler af brandsårsofre blevet mere
bliver de brugt til at redde brændofre og give
udbredt og er en af de behandlingsmetoder, man tyer til, når der ikke
indiske børn synet tilbage
er andet at stille op, siger den danske stamcelleekspert Kim Jensen
ÅR man kigger på sin brødre ind på hospitalet med svære fra Cambridge University.
tredjegradsforbrændinger efter en
Siden er det blandt andet lykblege hud på en vinbrand. De havde stort set ikke hud
kedes et italiensk forskerhold at
terdag, er det svært
tilbage på kroppen, og de ville dø
isolere de stamceller fra øjet, som
at forestille sig, at
den bobler af aktivitet. Men det gør medmindre lægerne kunne ﬁnde på producerer vores hornhinder. Med
noget nyt. Og det lykkedes Howard stamcellerne i hånden har forden. For vores gamle hud udskifGreen at isolere stamceller fra de få skerne kunnet lave nye hornhinder
tes cirka hver tredje uge til fordel
steder, hvor børnene stadig havde
helt fra bunden. De hjemmelavede
for en ny, og det er stamcellerne i
hud tilbage, og få dem til at gro
hornhinder kan give synet tilbage
huden, der står bag.
på en tynd ﬁlm af bindevæv. Den
hos patienter, der fx har fået syre i
At huden er fyldt med stamcelkunstigt fremøjet og mistet
ler, opdagede man tilbage i 1975,
hornhinden for
hvor det lykkedes den amerikanske stillede hud blev
transplanteret
altid.
pioner Howard Green fra MIT at få
Huden er
menneskets største
Læger fra
stamceller til at dele sig i petriskåle tilbage på de to
organ. Udfoldet
unge patienter.
Indien har
og blive til hud i laboratoriet.
ville den dække op
Efter nogle uger
allerede taOtte år senere, i 1983, kom to

til to kvadratmeter
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get gennembruddet til sig. De har
brugt metoden til at reparere øjne
på ﬂere hundrede indiske børn. Fattige børn, som har fået hældt syre
i øjnene, så de kunne tjene penge
som tiggere.
TEKST L ASSE FOGHSGAARD,
EXPERIMENTARIUM

OPERAEN
19. juli 20. august
-

JV – Jyske Vestkysten

Aladdin trumfer
Jyllands-Posten

Flyvetur mod stjernerne
Fyens Stiftstidende

PRODUKTION AF

Aladdin er et familiehit
Børsen

Fræk og forrygende
BT

Magien indﬁnder sig
Berlingske

Teatrets billetsalg
tlf. 75 92 25 60

OPENING.DK . 13428

Nu seetr
af ov 0
45.00

FREDERICIA TEATERS

Blæser sit publikum bagover

For 30 år siden stak Connie Nielsen af fra sin mormonopvækst i
Nordjylland. Inden da havde hun knap stået på en scene, men alligevel
viste det sig forbavsende ligetil at blive Danmarks store Hollywoodskuespillerinde. Sværere har det været for den socialt bevidste stjerne at
holde sammen på selve meningen med livet – kernefamilien

TEK ST RUNE SKYUM-NIELSEN
FOT O J OAC H I M L A D E FO G E D
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H

UN HAVDE VENTET I ÅRTIER på at møde
ham, men da de endelig sad ansigt til ansigt, vidste ingen af dem, hvad de skulle sige til hinanden.
Connie Nielsen – Danmarks største Hollywood-navn siden stumﬁlmæraens Asta Nielsen – og Lars
von Trier stirrede begge intenst på den ﬂaske snaps, som instruktøren af usagte årsager havde
medbragt til deres frokostaftale. Det meste af en time slæbte sig af sted på den måde i Filmbyens
kantine syd for København.
– Jeg var meget nervøs, klokken var 11 om formiddagen, og jeg prøvede at undgå at drikke noget, men jeg var jo nødt til at smage. Det var faktisk ubehageligt. Vi vekslede ikke ret mange ord,
fortæller Connie Nielsen om episoden, der udspillede sig tidligere i 2012.
I dag griner hun af det akavede optrin, for de to endte med at ﬁnde hinanden. Først i november
var stjernen fra amerikanske blockbustere som ’Gladiator’ og den nuværende prestigeserie ’Boss’
således i Köln for at bidrage til Lars von Triers furoreskabende ’Nymphomaniac’.
Selvom Connie Nielsen ﬁk sin debut på det store lærred for snart 30 år siden, er det kun den
tredje danske produktion, hun har bidraget til.
– De ringer ikke til mig. Måske fordi de tror, at de ikke har råd, spekulerer hun.
Det var da også den amerikansk bosatte skuespillerinde selv, der tog kontakt til Lars von Trier og
tilbød sin assistance:
– Først beklagede han, at der kun var store roller til Charlotte og Stellan (Gainsbourg og Skarsgård, red.). Jeg sagde, at jeg bare gerne ville hjælpe. Jeg vidste jo, det var en kontroversiel ﬁlm,
han havde gang i.
Anekdoten er symptomatisk for Connie Nielsen. Hun føler sig alt andet end for ﬁn til biroller, og
trods en pakket kalender opsøger hun dem gerne selv. Connie Nielsen har aldrig overgivet sig til de
ﬁne fornemmelser og den røde løber. Så bruger hun hellere tiden på sine sønner og en portefølje
af stadig mere avancerede velgørenhedsprojekter. Selv håber hun, at det ikke bliver nødvendigt at
vælge imellem de to verdener:
– Det er lidt det samme som at skulle vælge mellem sine børn. Sådan noget lader sig jo ikke gøre.
Men who knows? Måske bliver jeg en dag nødt til at satse fuldt ud på det ene eller andet.

Noget med styrke i
Det kan i det hele taget være let at tage fejl af Connie Nielsen. Hun virker mere utilnærmelig, end
hun i virkeligheden er. Da skuespillerinden midt i november er draget fra bopælen i San Francisco
til Sønderborg for at være medvært ved et prisshow for bæredygtighed og arbejdsgiveres sociale
ansvarlighed, CSR Awards, følger hun og hendes agent tidligere på dagen et oplæg fra forreste
række i byens koncertsal. Connie Nielsen er tæt opdækket af en lokal pressefotograf. Blitzregnen
gør alle opmærksomme på, at ja, den er god nok, det er hende, hun ér her.
Et faktum, Connie Nielsen ikke umiddelbart gør noget for at skjule. De hundredvis af konferencedeltagere bag hende bærer mørke jakkesæt. Stjernen bærer solbriller, og det ligner, at hun krukker
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Connie Nielsen på
Hotel Phønix i Bredgade,
København. Hendes
stamhotel er ellers
det ombygningsramte
d’Angleterre.

den foran kameraet. Men så følger sprækkerne.
Den 47-årige skuespillerinde får, som alle andre,
udleveret en kæmpeelastik. Ufortrødent begiver
hun sig ud i den fjollede fællesgymnastik, der
ledes an af en instruktør oppe fra scenen.
Stjernenykkerne bliver svære at få øje på, når
man ved, at Connie Nielsen stiller gratis op i
Sønderborg – og i øvrigt er så nærsynet, at hun
på sit danske visit søger hjælp i sine solbriller.
Ellers kan hun dårligt se, hvad der foregår oppe
på scenen.
– De er det eneste, jeg har med styrke i. Samtidig er det meget rart lige at gemme sig lidt af og
til. At øjnene kan kigge, hvorhen de vil, fortæller hun snart efter i sit omklædningsrum. På en
bøjle hænger hendes bæredygtige kjole parat,
og intellektuelt læsestof, magasinerne The New
Yorker og The Economist, skimtes i tasken fra
Louis Vuitton.
Hvorfor stiller du op til en CSR-kongres i Sønderjylland, langt fra Hollywood?
– Fordi jeg er virkelig, virkelig bekymret. Så
simpelt er det. Jeg har altid bekymret mig. Både
for mine mindre søskende og mine børn. Det
gælder den her klode.
Jeg er bekymret for, om
der vil være nok mad til
mine børnebørn. Hvis
klimaforandringerne
fortsætter, får det seriøse
konsekvenser. Det er ikke
ﬁktivt, det er beviseligt.

En brønd i Afrika
For snart tre år siden var
Connie Nielsen i færd
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med indspilningerne til ﬁlmen ’Kidnappet’ i
Kenyas hovedstad, Nairobi. I en pause tog en
lokal guide hende med til Kibera – et af millionbyens enorme slumområder, hvor fattigdommen er udbredt og grotesk. Guiden havde én
bøn: Ville skuespillerinden ikke nok sponsorere
en brønd til de titusinder af ludfattige kenyanere, der dagligt mangler vand i nærområdet?
Han viste hende pletten, hvor den kunne bygges. Ældrerådet havde endda givet grønt lys.
Connie Nielsen ville gerne hjælpe, men hun
betænkte sig alligevel. Skulle det gøres, skulle
hun først sætte sig ind i sagerne. Tilbage i San
Francisco nogle dage senere kørte hun vanen
tro sine knægte af sted til skoler og børnehave.
Efterfølgende forskansede hun sig foran computeren. Jo mere hun googlede om brøndprojekter
i det østlige Afrika, jo mere komplekst blev det.
Og det var nedslående læsning. 90 procent
af de nyopførte brønde fungerede ikke efter et
år. Dårlig vedligeholdelse, elendige boringer,
manglende styring. Hun gravede dybere, og efter fem måneder var sagen klar: Hvis en brønd
skulle gøre en forskel, skulle de lokale selv have
et økonomisk ansvar, et incitament.
– Jeg sad fra morgen til aften nonstop og
læste op på sagerne. Jeg lavede ikke andet, når
børnene var i skole, var kun fokuseret på det.
Det er min naturlige måde at gå til tingene på.
Studie, studie, studie, siger Connie Nielsen.
To et halvt år senere er en brønd under
opførelse i Kibera. Til den hører et informationscenter på 60 gange 25 meter med computeradgang, wi-ﬁ, voksenundervisning og
rådgivning. Connie Nielsen kalder det omsiggribende frivillighedsprojekt for Human
Needs. Hun får løbende hjælp af en række
førende fagfolk – deriblandt arkitekter og
forskere fra topuniversiteter som Berkeley
og Harvard i USA. Alle arbejder gratis, og en
mæcen, som indkasserede den store jackpot på
et softwareprodukt, ﬁnansierer pilotprojektet.
Med hjælp fra solcellepaneler burde det være
selvforsynende og bæredygtigt.
– Men der er stadig mange ubesvarede
spørgsmål. Vi ved fx ikke, om backupgeneratorerne kan skabe nok strøm til det rensningsanlæg, der skal sørge for rent drikkevand. Lykkes
det, er der pludselig en løsning, som kun koster
en halv million dollar at etablere. En løsning,
som er fuldstændig autonom. Den kan kopieres
hvor som helst i Afrika, siger Connie Nielsen.
Har du noget at skulle have sagt i et kenyansk
slumkvarter?
– Jeg har i hvert fald lært, at jeg skal overlade
forhandlingerne i Kibera til vores tilknyttede lokalgruppe. De har fået alt igennem, og det har
været sådan lidt: ’Træd lige til side, du hvide
kvinde’.

Mormonpigen
At lytte til Connie Nielsen udfolde sig på sit modersmål er et sært sammensurium. Et dannet

Jeg blev gjort tykt
nar af, og når jeg
tænker tilbage på det,
er det også svært at lade
være med at grine

rigsdansk, der ikke desto mindre er blandet op med amerikanske fraser og små grammatiske fejl.
Ord og udtryk parkeret i glemsel. Skavanker, som uvægerligt sniger sig ind, hvis man ikke bruger
sproget til daglig, men har været væk hjemmefra i 29 år.
Da familien Nielsen ankom til Frederikshavn i 1974, havde Connie levet sine første ni år i København og siden hen Helsingør oppe nordpå. Det gjorde ikke tilværelsen nemmere for hende, at hun
talte anderledes end sine klassekammerater, nærmest uden dialekt. Alligevel var det et mindre problem i det store billede. Hendes forældre var aktive i mormonkirken, og det var til gengæld noget,
som Laila og Bent Nielsens ældste datter kom til at betale en høj pris for.
– I mormonernes søndagsskole blev jeg påbudt at tage et skilt med i folkeskolen, når jeg mødte
om mandagen. Skiltet udbasunerede, at jeg elskede Jesus. Jeg blev gjort tykt nar af, og når jeg tænker tilbage på det, er det også svært at lade være med at grine. Det er jo direkte tragikomisk. Dengang var det ikke så sjovt. Børn er ikke specielt modige, og der var et pres fra de voksnes side, om at
man skulle være stolt af sin religion. Jeg var en lille og skrøbelig pige. Jeg var meget, meget spinkel,
og jeg var halvandet år yngre end mine klassekammerater.
Ene og alene i en kæmpe skole med 800 elever.
Det lyder decideret traumatiserende?
– Ja, men jeg må åbenbart have overlevet det.
Som teenager
slugte Connie
Connies mor havde ikke følt sig tryg i nordsjællandske
Nielsen romanen
Helsingør, og familien var rykket mod Frederikshavn, da den
’Lev stærkt, dø ung’
ældste datter var fyldt ni år. Siden hen gik turen til Elling, en
og blev besat af
nærliggende landsby.
retfærdighed
– Det blev ikke bedre i Nordjylland. Hun var et mærkeligt
dyr, der ikke passede ind, men altid havde været meget ﬂot
og dramatisk. En billedskøn kvinde fra de lidt højere sociale
lag, som giftede sig nedad og nok følte sig begravet ude i provinsen, husker skuespillerinden.
I de perioder, hvor Connies mor forskansede sig på soveværelset med dybe humørdyk eller migræneanfald, blev den ældste datter konstitueret som hjemmekaptajn. Hun stod ofte for indkøb, madlavning og at sende sine tre yngre søskende i skole.
Efter et par drøje år blev forældrene venner med et andet ægtepar fra Elling, og de kom tæt på.
Så tæt, så Connie Nielsen den dag i dag betragter dem som en slags reserveforældre. Væden triller
i hendes fureløse tårekanaler, da talen falder på Villy, som døde for år tilbage. ’Gudfar’, som hun
stadig omtaler ham.
– Han var en vidunderlig mand. Og øhm … nu blev jeg helt … min gudmor er også en af de dér
søjler, som jeg er taknemmelig for at have haft.
Connies mor og gudforældre fandt sammen med en avisredaktør inde
fra Frederikshavn om at skabe en sommerrevy. De fragtede erfarne manuskript- og instruktørkræfter til ﬁskerbyen fra hovedstaden, mens skuespillerne blev plukket fra nærområet. Laila Nielsen skulle blive en dominerende
skikkelse:
– Hun blomstrede op. Fandt sig selv, fastslår hendes datter.
Du blev draget af din mors forvandling?
– Det gjorde jeg. Det var ret utroligt at se hende blive et andet menneske
på scenen. At se hende træde ind, hvor hun havde kraft. Pludselig blev hun
drevet af noget.
Var al den revyballade i orden i forhold til din families mormontro?
– Vores tro var ikke imod sang eller dans eller den slags. Den prøvede, som
så mange religioner, at helliggøre kærligheden mellem mand og kvinde for
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Mandlige filmmagere
synes desværre ikke
altid, at de kvindelige roller
behøver at have så meget at
sige eller gøre

Connie Nielsen var
18 år, da hun ankom
til Paris med intet
andet end et brugbart gymnasiefransk
at komme i gang på.
Billedet er fra året
efter, nemlig 1984.

at beskytte familien. Kernefamilien. Selvom jeg opgav min tro, før jeg rejste ud i verden, har jeg
stadig de værdier med mig. At kærligheden mellem en mand og en kvinde burde være hellig. Det
tror jeg på.
Og så udviklede du også selv en vis smag for skuespillet?
– Du ved, der ﬁndes al mulig forskning, der viser, at det ikke er det, du siger til dine børn. Det er
det, du gør. Jeg har lært mere ved at se end ved at lytte efter mine forældre. Det var et eksempel til
efterfølgelse. Og så ﬁk jeg små roller i revyen. Den første som nummerpige i en sketch om melodigrandprix. Formen var måske ikke noget, som passede til en superseriøs pige som mig, men det var
nok sundt for mig at overkomme min generthed aften efter aften.

Vejen væk fra Elling
Den nyslåede student ankom til Paris’ svimlende banegård en sensommermorgen i 1983. Inden afgang havde hun solgt sin symaskine. Pengene rakte akkurat til togbilletten, og derfra var hun med
egne ord ’fattig som en kirkemus’. Det vigtigste var, at hun nu var på vej i fugleﬂugt hjemmefra.
Væk fra de trange kår, den grå døgnrytme, åget på hendes skrøbelige skuldre.
Den økonomiske situation viste der sig ydermere at være råd for. Hun kunne bo hos sin mormors
gæstfri fætter, og et modelagentur i modemekkaet ville gerne have hende forbi til et par prøvebilleder. Den 18-årige kvinde forstod bare ikke, at nogen fandt hende tiltrækkende. Ikke nok med, at
Connie Nielsen efter eget udsagn var ’godt i stand’. Hun bar også tunge briller og havde ikke just
solet sig i komplimenter på Frederikshavn Gymnasium:
– Jeg anså overhovedet ikke mig selv som noget skår. Når man vokser op som mormon, er der
ikke noget, der hedder seksuel identitet. Så lever man beskyttet, et liv i en cocoon, siger Connie Nielsen.
En af de første aftener i byernes by forbarmede en etabConnie Nielsen føler
sig bedre tilpas
leret model fra bureauet sig over den danske bondetøs og
foran et kamera end
slæbte hende med til middag med en ﬂok pinger fra de
på en scene
parisiske kulturkredse. Connie Nielsen, der i dag taler seks
sprog ﬂydende, faldt i snak med en ﬁlmproducer.
– Jeg sagde til ham, at jeg var skuespiller. Det var ikke løgn, selvom jeg kun havde en smule revyerfaring. Det var min forestilling om mig selv.
Produceren endte med at tilbyde Connie Nielsen en casting. Den gik glat, og så havde hun landet
sin første mindre rolle i en stor fransk komedie – før hun for alvor var landet i Paris:
– Det var simpelthen held på held på held, og jeg tænkte jo bare, at det var meget ligetil. Det er
som taget ud af en ﬁlm, ikke også?
Det blev trods alt hverdag. Den gode nyhed var, at Connie Nielsen efterhånden tjente nok til at
anskaffe sig sin egen petit lejlighed i 16. arrondissement, men:
– Jeg følte, at jeg var gået fra at være den her seriøse pige til kun at blive bemærket for at være
høj, blond og med blå øjne.
Du blev set for dit udseeende?
– Ja, og det irriterede mig meget. Det forvanskede min situation. Jeg skulle hele tiden bevise, at
jeg var et menneske, ikke bare et sexobjekt. Det føltes ikke rimeligt. Jeg gik, og vil altid gå, i jeans
og T-shirt. Eventuelt en sweater, når det er koldt. Jeg bryder mig ikke engang om at have makeup
på. Connie Nielsen fører sin højre hånd, uden neglelak, demontrativt ned over sine 178 centimeter.
For 29 år siden nåede danskeren til den erkendelse, at hun enten måtte vende næsen hjemad eller selvstudere sig til noget af den alvor, hun sjældent blev mødt med i det franske ﬁlmmiljø. Hun
ville stadig ikke tilbage:
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– Jeg ﬂyttede nærmest ind i boghandlen WH
Smith. Den lå på Rue de Rivoli, og dér ﬁk jeg
min første egentlige uddannelse. Jeg lå langs
reolerne og læste den ene litterære klassiker
efter den anden. I tre år. Til sidst var folk vist
vanvittige over at skulle høre om den ﬁlosof, jeg
nu var forliebt i.

Connie og italienerne
Det var blevet 1987 og tid til sceneskift. En af tvkanalerne i den senere ministerpræsident Silvio
Berlusconis medieimperium søgte skuespillere
til en ny serie om livet i Milanos spirende yuppiemiljø. Connie Nielsen behøvede end ikke
komme til prøve i den norditalienske industriby.
Rollen var hendes, hvis hun ville have den.
– Det var helt sikkert, fordi jeg var høj og
blond. Og fordi jeg ikke vidste bedre, konstaterer hun. Grinende.
Milano føltes ikke desto mindre som hendes
by. Et nyt hjem.
– Mig og italienerne forstår hinanden. Familien er hellig. Der er meget lang snor, men hvis
man træder over stregen, medfører det en rightious anger. Sådan har jeg det også.
– Det var første gang, jeg oplevede, at alle så
på børn med total kærlighed. I Italien anses
børn som noget virkelig smukt og aldrig som en
irritationskilde. Hvis et barn føler sig som en
byrde, dropper dets selvagtelse. Det kan være
meget skadeligt.
Connie Nielsen blev mor i de år. Under optagelserne til ’Colletti
Bianchi’ (’Hvide skjortekraver’, red.) som tv-serien hed, forelskede hun
sig i en kollega. I 1991
fødte hun Sebastian.
– Det er en af de største oplevelser, jeg har
haft. Øjeblikket, da jeg
så på ham første gang
... ’Ha, det var det! Det,
det hele handler om’. Vi
kan sidde og kigge ud i
rummet med teleskoper
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Connie Nielsen har
svært ved at give slip
på fortiden. Først
for to år siden solgte
hun sin lejlighed i
Milano. Hun har stadig en i New York.

og anvende de bedste måleinstrumenter til at fastslå, hvornår universet blev skabt. Men den største
force er noget, vi ikke kan se. Kærligheden til et andet menneske. Den indsigt holder jeg meget tæt
på mig, den indsigt ﬁk jeg, da jeg kom til Italien.
Tænk, at du skulle blive så glad for et land, hvor kønsrollemønstret var endnu skævere end i Frankrig?
– Sådan er det heller ikke i virkeligheden. I Italien er moderen den største kraft, jomfru Maria er
jo gud. Det kan godt være, at kvinden i den politiske og økonomiske arena ikke har den bogstavelige magt. Men tro mig …

Nøgen og skamskåret
Forholdet til Sebastians far brast, da sønnen var tre år gammel. Alligevel blev Connie Nielsen boende i Milano, hvor hun videreuddannede sig gennem masterclasses i sang og skuespil og fordybede
sig i teaterhistoriens største stykker. Det var dog for småt med opgaverne og for langt mellem rollerne til, at hun kunne blive.
– Så blev jeg kaldt til prøver i Paris, så et andet sted. Jeg levede den europæiske skuespillers nightmare. Der er bare ikke nok arbejde, ikke nok ﬁlm. De nationale markeder er alle sammen for små,
forklarer Connie Nielsen. – Samtidig blev jeg ved med at føle det her samfundsengagement. Jeg
skulle et sted hen, hvor jeg kunne gøre noget ved det.
Connie Nielsen og hendes søn landede i New York City i 1996. Det var naturligvis nyt land, men
på mange måder historien fra Paris om igen. Efter sin første uge på den amerikanske østkyst stod
hun med tilbuddet om at spille med i 80er-helten Don Johnsons kommende tv-serie. Den danske
kvinde regnede på sagerne. Hun havde kun råd til at blive i USA i tre, allerhøjst seks måneder.
– Og så takkede jeg alligevel nej. Det var ikke det, jeg drømte om.
Den indstilling var noget, hendes nye agentur kunne forstå. Her var minsandten en europæer, der
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kendte sit værd og dermed var værd at kæmpe
for. Efter endnu et par uger mødte Connie Nielsen op til en såkaldt screentest på det, der lignede en kommende Hollywood-blockbuster. De
to hovedroller i ’Devil’s Advocate’ var besat af
Al Pacino og Keanu Reeves – dengang førende
skuespillere i hver deres generation. Danskeren
var den 19. skuespillerinde, som foran de rullende kameraer skulle kysse med Keanu Reeves
den dag.
– Han må have følt sig som et forsuttet bolsje.
Jeg havde total medlidenhed med drengen, men
jeg ﬁk rollen. Så halvanden måned efter at være
ﬂyttet til New York, stod jeg parat til optagelse
og talte med Al Pacino, som roste mig for min
screentest. I det øjeblik var jeg totalt den lille
pige fra Frederikshavn.
Men siden blev din rolle i ’Devil’s Advocate’ skåret drastisk ned?
– Ja, det var min første store skuffelse … Det
er cool nok at optræde nøgen på ﬁlm, bare ikke
hvis alle de dramatiske scener forsvinder.
Hvordan reagerede du?
– Jeg har ikke snakket med manden (instruktør Taylor Hackford, red.) siden. Eller … Jeg
mødte ham inde på Tate Modern (museum i
London, red.) to år efter og overtalte mig selv til
at være venlig. Men jeg sagde til ham, at det var
unacceptable, som ﬁlmen var blevet klippet.
Selvom Connie Nielsen indtager den bærende
kvindelige rolle i Ridley Scotts femdobbelte
Oscar-vinder fra 2000, ’Gladiator’, efterlod storﬁlmen hende med omtrent samme bismag.
– Der var tre key scenes, som gjaldt min karakters komplot mod Cæsar … De blev alle smidt
ud. Jeg havde det lidt sådan: ’Okay, hvor lang
tid skal folk sidde og se
på sværdkampe? Undskyld, der er et komplot, noget åndeligt,
på spil. Forfatterne har
villet sige noget større
med det her’.
Så du ﬁk dig et par
lærestreger i Hollywoodkynisme?
– Det var ikke kun
kynisme. Mandlige
ﬁlmmagere synes desværre ikke altid, at de
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CONNIE INGE-LISE NIELSEN
Født 3. juli 1965. Opvokset i
København, Helsingør, Frederikshavn og Elling.
Model og skuespiller siden 1983.
Har spillet med i ﬁlm som ’Gladiator’, ’One Hour Photo’, ’Devil’s
Advocate’, ’Basic’ og ’Brødre’.
Sidstnævnte gav hende en Bodil
og en Silver Seashell for bedste
kvindelige hovedrolle i 2004.
Stifter af Human Needs Project,
der arbejder på et skabe bæredygtige brøndprojekter i Afrika.
Mor til Sebastian, 22 år, og Bryce,
fem år.
Har siden 2004 boet i San Francisco, hvor hun indtil for nylig
dannede par med Metallicamedlemmet Lars Ulrich og fortsat
plejer kontakt med stedsønnerne
Layne og Myles Ulrich.

kvindelige roller behøver at have så meget at sige eller gøre. Det er ikke så vigtigt, som hvordan vi
tager os ud.
Og det går dig på?
– Det er da røvirriterende at se, hvordan det gentager sig gennem karrieren.
Kan det også være et problem, at du er højere end adskillige af ﬁlmbyens forholdsvis lavstammede
mandestjerner?
Connie Nielsen er ikke mere forbistret, end at hun sætter i et langt fnis:
– Det er kun et teknisk problem, hvis der skal kysses eller lignende. Så bygger men en rampe. Det
tager 10 minutter. Det har jeg prøvet masser af gange.

Skilsmisse og ambitioner
Og nu er vi er ved det. Danmarks største hit i Hollywood
fandt tilbage i 2003 sammen med Danmarks største hit i
hård rock. Fire år senere ﬁk Connie Nielsen og Metallicatrommeslager Lars Ulrich sønnen Bryce. De tre levede indtil
i sommer under samme tag med Lars Ulrichs ældre drenge,
Myles og Layne.
Connie Nielsen, der udtrykkeligt prioriterer familien højere end noget andet, ømmer sig stadig
over bruddet.
Det kan virke paradoksalt, at du sætter kernefamilien så højt, men at det er mislykkedes to gange?
– Jeg vil sige det sådan, at jeg føler mig meget uheldig på det punkt. Det er svært at kommentere
på noget, som involverer mine børn. Sagen er, at man er nødt til at være to om at klare den i et forhold. Jeg brænder lige så meget for min familie som altid. Det er alt, jeg kan sige.

Connie Nielsen ville
også gerne have
været advokat. Men
så skulle hun blive
i Danmark, og hun
måtte væk
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Connie Nielsen ser stadig sine to stedsønner
– og betragter dem som sine egne. Den ene,
11-årige Layne, har kastet sin kærlighed på
skuespillet.
– Han er totalt hooked, tager på sommerskole,
er aktiv på dramaholdet og har også været med
i et amatørteaters opsætning af ’To Kill a Mockingbird’. Det gør mig stolt, for det kræver mod
for en dreng i den alder at turde stille sig frem.
Midt i al den selvbevidsthed, der hører med til
så småt at blive voksen.
Tror du, han vil være som dig?
– Jeg tror nærmere, han har fundet sin stemme
blandt de andre drenge i søskendeﬂokken. Hans
storebror er meget stærk inden for musik, og
derfor har han været nødt til at lede efter sin
Nietzsche, undskyld, sin niche, og den har han
så fundet.
Hvad med dine egne ambitioner som skuespillerinde? Er de intakte?
– Jeg er langtfra færdig. Som jeg altid siger til
mine sønner: ’Prøv og se her, jeg var også den
yngste i skolen. Jeg udvikler mig sent, jeg gør
alting senere’. Jeg havde også først sex, da jeg
var 17 år. Helt ærligt. Alle andre i Frederikshavn
ﬁk deres debut, da de var 12.
Du frygter ikke alderen?
– Jeg har tværtimod lov til at sige: ’Fuck mine
looks, fuck min krop’. Jeg har fortjent det. Jeg
har snart levet 48 år og har intet problem med at
blive ældre.
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Forskning langt fra

En klog motorvej
Et lille stykke hollandsk vej bliver levende,
så det kan hjælpe bilister sikkert og

FOTO OOSEGAARDE OG HEIJMANS

miljøvenligt frem

ET lyder som science
ﬁction, men det er
ganske reelt. Snart vil
noget af den hollandske asfalt interagere med bilisterne.
Bag ideen står den hollandske
designer Daan Roosegaarde i samarbejde med innovationsﬁrmaet
Heijmans Infrastructure. De kalder
det Smart Highways og vandt under Dutch Design Week 2012 prisen
for bedste fremtidskoncept.
I stedet for at fokusere på mere
komfort og bedre sikkerhed i bilerne, er de dykket ned i selve vejbanen og har gennemtænkt hele
fænomenet ’vej’.
Et af forslagene hedder Dynamic
Paint. Her skal maling på vejbanen

D

advare folk om fx glat føre. Når
temperaturen falder til frysepunktet, vil malingen vise sig som store
iskrystaller. Den ’levende’ maling
kan også selv styre, om linjerne på
vejen skal være fuldt optrukne eller
stiplede.
Derudover vil selvlysende striber
lyse vejen op om natten. Efter en
dag i solens stråler kan striberne
lyse i op til 10 timer. Teknologien
bag er den samme, som man kan
se i selvlysende stjerner på mange
børneværelser.
Hele projektet er baseret på vedvarende energi, og de to ideer vil
blive til virkelighed i første omgang
som et forsøg på et par 100 meters
motorvejsstrækning i Holland i
midten af 2013.
Roosegaarde og Heijmans har
ﬂere ideer på tegnebrættet, som
også blev præsenteret i designugen.
Én af dem er en ekstra vejbane til

Det første stykke
motorvej åbnede i
1921 – i Tyskland,
hvor ellers

elektriske køretøjer. Banen er baseret på elektromagnetisme, så elbiler
kan lade sig selv op, mens de kører.
Teknologien er den samme, som
man kender fra induktionscykellygter. Planen er, at den såkaldte
grønne vejbane skal tages i brug
inden for fem år.
T E K ST I DA G U N D E R S E N,
E X P E R I M E N TA R I U M

FLERE ULYKKER I
MØRKE
Mørke veje resulterer i
op mod 25 procent ﬂere
traﬁkulykker, viser en
undersøgelse fra vores naboland Norge. 80 procent
af de danske kommuner
slukker helt eller delvist
for gadebelysningen om
natten for at spare.

Øverst: Fremtidens
vej vil vise, når den er
kold og glat at køre
på. Til højre: Og elektriske biler kan lade
op, mens de kører.
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FÆNGSELS

MUSEET
INDBLIK I EN LUKKET VERDEN

FÆNGSELSHISTORIE

ROCKERAFSNIT
CELLER BESØGSRUM

FÆNGSELSKIRKE
NOVEMBER-MARTS: TIRSDAG-SØNDAG KL. 10-16
FUSSINGSVEJ 8 · 8700 HORSENS · TLF. 7610 0011

WWW.FÆNGSLET.DK
FÆNGSLET I UGE 7
Vinterferieaktiviteter og -oplevelser
for hele familien.
Koncerter, garnværksted,
aktivitetsløb m.m.
Museet åbent alle dage

Klovnen har mange ansigter. For nogle er han et herligt barndomsminde, for andre personiﬁceringen
af et mareridt. Vi har kigget nærmere på paradokset, man kun kan elske eller hade

Klovnen indeni

D
TEK ST L ARS GRUBAK

I L LU ST R AT I O N R A S M U S J U U L

ET LÅ egentlig i
kortene, at Arne
Bjørk skulle være
fodboldspiller. Han
havde da også pæn
succes på Odense
Boldklubs divisionshold, hvor han
debuterede i 1959
foran 23.000 tilskuere og scorede to mål. Senere
blev han tilbudt at komme til Italien. Men Arne
ville ikke være fodboldspiller, han ville være
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klovn. Som barn havde hans far taget ham med i
cirkus hver sommer. Her havde de blandt andet
set den berømte Charlie Rivel klovne rundt i manegen, og når Arne kom hjem, legede han cirkus
i gården og efterabede stjerneklovnens numre.
– Så tror pokker, jeg blev fascineret af klovnekunsten. Jeg havde jo set det bedste, siger han.
I 1970 blev han færdiguddannet skuespiller
fra Odense Teater, og året efter havde han debut
som klovn i Cirkus Benneweis.
Det er efterhånden lang tid siden, men det er
dog intet imod gennembruddet for en af histo-

riens første kendte klovneskikkelser, Harlequin.
Han huserede i de italienske commedia dell’arte-satireforestillinger helt tilbage i det 14. århundrede, hvor han ofte optrådte som en adræt
tjener, der krydrede sine tjenesteopgaver med
kolbøtter, vejrmøller og andre letbenede manøvrer for at opbløde sit publikum.
I dag er Harlequin ikke nær så populær. I stedet søger vi mod stand-up-komik, ﬁlm og satireserier – mulighederne er med andre ord mange,
hvis vi har brug for et godt grin.
Men er klovnens rolle dermed udspillet? Er der

stadig nogen, der griner af ham, og ønsker han
det overhovedet?

Benneweis i sit eget lille telt i Odense.
– Jeg har været en klovn i alle de år, og jeg bliver ved, fordi jeg gerne vil holde fast i mit indre
barn og minde andre om deres. Et eller andet
sted er vi nemlig alle klovne indeni. Vi kan bare
godt glemme det nogle gange, fordi vi bliver for
kloge, får for megen erfaring og for mange spark
i livet, siger han.

Den stille latter
Arne Bjørk gør ikke. Faktisk bryder han sig ikke
om det, når publikum morer sig kosteligt over
ham. Hvis de endelig gør, tager han det selvfølgelig med, men det er bare ikke det, han vil med
sine klovnenumre. Han vil frembringe smil, den
Sært er godt
stille latter, som han siger.
Nåja, og hvis publikum ﬁnOg det barnlige er helt
der noget bedrøveligt i hans
centralt, hvis man skal
Klovnen Harlequins
slåpind inspirerede
optræden, gør det bestemt
forstå, hvad det er, klovnen
slapstickbegrebet
ikke noget.
kan. Det siger Eva Esmann
– Jeg vil gerne vække det
Behrens, idéhistoriker fra
melankolske, det poetiske og
Aarhus Universitet. Hun har
det tankevækkende, ikke det latterlige. Latteren speciale i klovne og har de seneste to år studemå komikerne stå for, siger han.
ret, hvordan klovne arbejder i krisesituationer,
En kroget rød næse lyser op i hans hvidpudfx på hospitaler eller i krigszoner.
rede ansigt. Øjnene er påført sort blyantstreg,
– Vi har alle sammen været børn. Det er det,
og på hovedet har han en slidt cylinderhat.
vi har til fælles. Barnet har en helt umiddelbar
Bukserne og skoene er for store. En lille, sort
og stærk evne til at lege og til at forestille sig
butterﬂy sidder sjusket bundet ved halsen. I over ting. Klovnen har formået at holde fast i sit indre
40 år har Arne Bjørk været klovn. Efter Cirkus
barn. Derfor fanges vi af ham. Han kan kigge på

Vi kender
alle sammen
klassens
klovn, som
ikke er bange
for at blive
grint af. Det er
en stor magt
en ting og se en helt anden virkelighed end dig
og mig, siger hun.
Det kan fx være en stol, som er til at sidde på.
Når klovnen ser den, så ser han måske en genstand, han kan balancere med på næsen. Han
kan glemme alt det, han har lært er rigtigt og
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KLOVNETRIOEN
Der ﬁndes tre arketypiske
klovne, som vi ofte møder
i cirkus.
Den hvidansigtede klovn er
en soﬁstikeret og selvhøjtidelig fransk klovn, som er
elegant klædt i hvidt. Han
hundser rundt med Augusteklovnen, som er det
anarkistiske modstykke.
Auguste har et klassisk
udseende med store sko,
mund og øjne, og han har
altid for stort eller for småt
tøj på. Han har sit navn fra
den danske klovn Auguste
Miehe. Den tredje ﬁgur,
Kontra Auguste, fungerer
som mægler mellem den
hvidansigtede og Auguste.
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cept af tilværelsen, som den
forkert, og det minder os
I Storbritannien
og USA tager en
er. Vi kender alle sammen
om, at det er okay at tænke
klovn patent på sin
klassens klovn, som ikke er
anderledes.
ansigtsudsmykning
bange for at blive grint af.
– Klovnen bryder med
ved at få det malet
Det er en stor magt, og det er
normerne og de rammer,
på et pustet æg
vigtigt, at der er nogle, der
det moderne samfund har
bevidst tager den rolle, for elkonstrueret. Han gør plads
til en irrationel tankegang og skaber et rum, der lers gives den måske til en, der ikke har lyst til at
er renset for regler og konventioner. Klovnen og tage den, siger Tobias Hiort-Lorenzen.
hans røde næse symboliserer en tankegang, der
Det begynder i fødderne
er fri af strukturer og hierarki. Han vil inspirere
os til at gøre det, der bare falder os ind, siger
hun.

En stor magt
– Klovnen er også en antihelt, siger Tobias HiortLorenzen, som forsker i humor ud fra et ﬁlosoﬁsk perspektiv ved Institut for Uddannelse og
Pædagogik.
Klovnens kunst er at falde på en sådan måde,
at vi kommer til at le. Klovnen viser os altså, at
vi ikke behøver at blive vrede og fortvivlede over
de fejl, vi begår, og uheld, vi oplever.
– Han er et udtryk for en meget ﬁn og dyb ac-

Arne Bjørk fandt ret hurtigt sin særlige rolle som
klovn, og han kan stadig huske, præcis hvordan
det skete: Buster Larsen skulle være sprechstallmeister i Benneweis, som han havde været
så mange gange før, og Arne var nervøs, da de
skulle øve. Måske var det ærefrygten over at
skulle møde den folkekære skuespiller, måske
var det lettelse over, at han faktisk var helt nede
på jorden. Pludselig kunne Arne mærke en ﬁgur
vokse frem.
– Hvis man ikke er skuespiller, kan man måske
ikke se det for sig, men nogle gange får man et par
sko på, og så kan man mærke ﬁguren. I virkelighe-

Dybest set
er klovnen
løgnagtig.
Han maler
sig i hovedet,
så man tror,
at han er glad
den begynder den jo nede ved fødderne. Også for
klovnen. Den ligger i måden, man går på. Det er
der ikke mange, der ved, siger Arne Bjørk.

Siden 2003 har foreningen Danske Hospitalsklovne uddannet klovne til at besøge børneafdelinger på hospitalerne rundtomkring i landet, så
de kan sprede glæde og prøve at gøre tiden på
afdelingerne mere overkommelig. Eva Esmann
Behrens fortæller, at hospitalsklovnebevægelsen
opstod som en reaktion på et system, der reducerede patienterne til journalnumre og diagnoser.
– De møder i stedet børnene som mennesker.
På hospitalet fungerer klovnen som en ven,
børnene kan grine med, tale med og lade sine
frustrationer gå ud over. Vigtigst af alt, så går de
ikke på listetæer, og de får sat ord på mange af
de ting, forældrene måske ikke tør snakke med
dem om, fx sygdom og død. Det er en lettelse for
børnene, når der kommer en udefrakommende
og ganske uimponeret nævner den store slange,
de har siddende i næsen, som ingen har turdet
nævne indtil da, siger hun.

Smil fremmer helbredelse
På hospitalerne er personalet blevet opmærksomt på klovnens evne til at skabe smil, selv
blandt mennesker, der ikke har det så godt.

Den onde klovn
Men alt er ikke lutter lagkage med den tilsyneladende velmenende klovneskikkelse. For mange
er han nemlig et dybt skræmmende fænomen.

Der ﬁndes endda et ord for dem, der har en irrationel angst for klovne: Coulrofobikere. Men
frygtforsker Mathias Clasen fra Aarhus Universitet ﬁnder ikke noget irrationelt i at lade sig
skræmme af de store smil og røde næser.
– Dybest set er klovnen løgnagtig. Han maler sig
i hovedet, så man tror, at han er glad. Vi kan ikke
aﬂæse, hvordan han egentlig har det, han kan
gemme en alvorlig mine og en kniv på ryggen. Vi
har et fundamentalt behov for at kunne måle hinandens intentioner og en intuitiv forventning om
forudsigelighed, og klovnen gør et nummer ud af
at bryde med de behov. De går stik imod en sund
adfærd, og så kan klovne lide at slå på hinanden.
Det gør dem skræmmende, siger Mathias Clasen.
At klovnene skulle hente inspiration i det indre
barn gør dem ikke mindre gruopvækkende.
– Et eller andet sted er børn jo bindegale. Derfor kan man heller ikke holde dem ansvarlige,
hvis de skulle begå forbrydelser. Så jeg kan godt
forstå, hvis en voksen mand, der opfører sig
som et lille barn, kan få det til at løbe koldt ned
ad ryggen på nogen, siger Mathias Clasen. Helt
uden at trække på smilebåndet.
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Månedens dyr
BLÅ BOG
Alder Tre år
Vægt 33 kilo
Kendetegn Har en
lang og ﬂot pels,
der tager timevis at
børste.

us
Maxim
egen
har sin
ske
toiletta

FOTO PETRA KLEIS

Maximus fra Nivå
Den blonde dræber fra Nordsjælland deler ﬂere karaktertræk
med sit navneforlæg – den romerske hærfører

M
EJER
ELISABETH
ØSTERGAARD
Nogle gange spiller jeg
mundharmonika for Maximus, og så synger han med.
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AXIMUS har en
kærlig personlighed, men den ﬂotte
afghanske mynde
har også en mørk side. Engang var
han og hans ejer Elisabeth Østergaard
ude at gå. Her fangede han et egern.
En anden hund kom til, men Maximus
ville have det røde kræ for sig selv.
Derfor rev de to hunde egernet i to
dele, mens det stadig var i live.
– Han kan godt være en djævel
på den måde. Han har også dræbt
to fugle og et mosesvin, siger Elisabeth Østergaard.

Man skulle ikke tro det, som han
elegant bevæger sig rundt i Elisabeths lejlighed med den lange pels
bølgende omkring sig og behændigt
undgår at vælte lejlighedens mange
pyntegenstande, der blandt andet
omfatter statuer og søjler inspireret
af antikkens Grækenland og Rom.
Ovre i hjørnet, tæt ved hans kurv,
har Elisabeth placeret en lille kasse
med en masse forskellige godbidder. Dem kan Maximus sagtens
administrere på egen hånd, og han
tager kun meget lidt af de søde
sager. To eller tre godbidder om

dagen. Man har vel en ﬁgur, man
skal passe på.
– Men når det kommer til at grise
sig til, ligner han alle andre hunde.
Han kan nærmest ikke gå forbi en
vandpyt eller mudderpøl uden at
skulle ned i den. Derfor vasker jeg
ham ofte, og det tager mange timer.
Det er altså ikke hans egen skyld, at
hans pels altid er så ﬁn. Han opfører sig i hvert fald ikke som den
fotomodel, han er.
TEK ST L ARS GRUBAK
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16 m

2

Hvert rum måler 4,4 x 3,6 meter.
Der er 414 af dem, og de ligger dør
ved dør i syv etager på Jagtvej på
Nørrebro. For mange af beboerne
er de små værelser første stop på
vej hjemmefra og ud i verden. Vi
har besøgt en stribe universer på et
kollegium i København

E

n ganske almindelig fodboldbane vil
kunne rumme 300 kollegieværelser af
denne størrelse. Det er meget liv på ganske få kvadratmeter. På værelserne på
Rigshospitalets Kollegium gøres der behændigt plads
til udstoppede dyr, en næsten komplet samling Jumbobøger, musikinstrumenter, overdimensionerede
lamper og en kanga fra Tanzania for bare at nævne
nogle enkelte eksempler. Samtidig skal værelserne
rumme et socialt liv med kæresten og vennerne og
ikke at forglemme de helt trivielle gøremål som at
spise, sove, studere og ordne vasketøj.
Værelset fungerer som det, der hos andre er fordelt
på mange rum: Dagligstue, soveværelse, kontor, hobbyværksted og atelier. Og så er der lige urtehaven
installeret på den franske altan: ’Jeg elsker at arbejde
på min have på altanen, hvor jeg har citronmelisse,
basilikum, en bønneplante og en bøg. Der så meget
plads, så jeg forstår ikke, folk ikke bruger den mere’,
siger Bjarke, der har boet på kollegiet i godt to år.
Men når der skal være plads til at spise, sove, læse,
male, drikke bajere med vennerne, tørre vasketøj,
dyrke sex og ordne planter i ét og samme rum, må
der betales en pris. Ofte må ’det pæne’ vige for en
bemærkelsesværdig hittepåsomhed og en insisteren
på at skabe plads til utallige funktioner, aktiviteter og
interesser. Men hvor uskønne mange af kollegieværelserne end måtte synes ved første øjekast, så afspejler
hvert rum vigtige aspekter af et menneskes tilværelse:
Passioner, interesser og behov. Og pludselig er det en
helt anden skønhed, der træder frem – en livsbekræftende skønhed, der ikke på nogen måde lader sig
begrænse af 16 kvadratmeter.
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Fra at have stået i en
katolsk kirke er lamperne
nu endt på mit kollegieværelse.
Jeg er ret betaget af stilen
1

Navn: Nicoline Jonasen
2
Alder: 23 år
Hjemby: Bjergby ved Randers
Studie: Uddannelsesvidenskab
Studiejob: Evalueringsmedarbejder
i Danmarks Evalueringsinstitut og
frivillig projektleder i Ungdommens
Røde Kors
Yndlingsting: Udstoppede fugle
Fuglene stammer fra Bjergby, der
er den landsby, hvor jeg er vokset
op. Jeg kan rigtig godt lide loppeeffekter og ting, der har en historie
bag sig, og det er også fedt at gøre
et godt køb, når man har brugt
energi på at ﬁnde noget specielt.
Udstoppede fugle er på samme tid
mærkelige og ret nice, og så gør
den slags kuriositeter ens værelse
specielt – jeg er alligevel ikke den
store dyreven.

Navn: Anton Kühl
Alder: 22 år
Hjemby: Odense
Studie: Geologi-geoscience
Studiejob: Nej
Yndlingsting: Danse-tørklæde
(kanga)

3

Jeg danser østafrikansk dans, så
jeg har valgt en kanga fra Tanzania,
hvor jeg var nede i januar for at
danse. Jeg begyndte at danse afrikansk dans igennem en sommerlejr, der hedder Utamaduni – den
ﬁnder sted i en skov på Djursland.
Utamaduni betyder kultur på swahili – eller er det sukuma, det kan
jeg ikke helt huske. Jeg har været
på sommerlejren hvert år med mine
forældre, siden jeg var ﬁre måneder.
Det at danse er ligesom at gå ind i
et andet univers, hvor alt er positivt
og afslappet og forstående.

Navn: Simon Fensholm
Alder: 27 år
Hjemby: Holbæk
Studie: Visuel Kommunikation
Studiejob: Freelance kunstner
Yndlingsting: Skitsebog

4

Alt, hvad jeg laver i mit liv og i mit
studie, handler om streger, linjer,
prikker og farver, så bogen opsummerer essensen af, hvad jeg laver,
og hvad jeg gør, og hvorfor jeg gør
det. Jeg har mange skitsebøger,
men jeg har altid én med mig, og
jeg laver hele tiden skitser, som jeg
udvikler til et eller andet. Det sker,
når noget skal ud rent følelsesmæssigt, men det er også sådan, jeg
tjener mine penge.

Navn: Mathilde Worch Jensen
Alder: 22 år
Hjemby: Leestrup, Sydsjælland
Studie: Jura
Studiejob: Studentermedhjælper i
Statsforvaltningen Hovedstaden
Yndlingsting: Antikke lamper
Jeg har to lamper, og de er vistnok fra Luxembourg. Historien er,
at lampefødderne oprindeligt var
katolske kirkestager beregnet til
store bloklys. Det kan stadig ses
dér, hvor fatningerne sidder. Historien er sjov, synes jeg. Fra at have
stået i en katolsk kirke er lamperne
nu endt på mit kollegieværelse. Jeg
er ret betaget af stilen, men lige nu
er det måske lidt for pompøst, fordi
værelset er så lille.
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5 Navn: Babak Vakili
Alder: 25 år
Hjemby: København
Studie: Statskundskab
Studiejob: Ressourceperson
i ekspertpanel
Yndlingsting: Askebæger formet
som en kamel

5

Jeg synes, det er cute, og så spreder
det bare godt humør. Jeg tog det fra
en pige, der vandt det i pakkeleg i
forbindelse med sådan et rollemodelsprojekt, jeg er med i. Hun ryger
ikke, og så tænkte jeg, det kun var
fair, at jeg huggede det. Jeg havde
desværre ikke noget at give tilbage,
men vi er stadig venner.

6 Navn: Tomas Rodian Rasmussen
Alder: 29 år
Hjemby: Humlebæk
Studie: Færdiguddannet pædagog
Studiejob: Leder af Dramaskolen i
Fredensborg Kommune
Yndlingsting: Guitar

6

Jeg elsker musik. Jeg er ikke superhammerdygtig, men jeg købte guitaren for et par år siden. Det giver
bare et eller andet, når man tager
om på den anden side af jorden og
spiller ’Let it be’ og ’Yesterday’, og
straks er der kinesere, japanere og
newzealændere, der strømmer til.
Så sidder man der – og så er der én,
der kan noget kor, og lige pludselig er man på en pub og spiller med
folk, man aldrig har set før, og som
er væk dagen efter.

7 Navn: Peter Martin Blæsbjerg
Sørensen
Alder: 22 år
Hjemby: Bjæverskov uden for Køge
Studie: Fysioterapi
Studiejob: Nej
Yndlingsting: Pokal
I mit sabbatår arbejdede jeg i en
børnehave. Da jeg stoppede, ﬁk
jeg den her pokal af en lille dreng.
Hans mor var alvorligt syg, og hans
eneste rigtige faste holdepunkt var
børnehaven. Jeg var den eneste
mandlige pædagog, og jeg var mest
på hans stue, på den måde blev
jeg hans holdepunkt. Det var meget rørende for mig at få pokalen,
hvor der står ‘Verdens bedste Peter
Martin’.

7
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sven erbs / reklame + kommunikation

[ Nyttigt website for alle, der har Horsens i ﬂyttetankerne ]

Lige nu sidder du sandsynligvis i toget...
– måske på vej hjem?
En dag er “hjem” måske Horsens:
På www.dinenyemuligheder.dk kan du få et
indtryk af alt det, du fremover kan komme hjem til.
Vi har mange tilbud og aktiviteter gennem hele året
– og plads til ﬂere at dele dem med. Måske dig og din
familie? Det kan du jo overveje, mens toget fortsætter.
Rigtig god tur.

Horsens Kommune
Juridisk Kontor
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk

8 Navn: Simone Isling Pærregaard
Alder: 22 år
Hjemby: Næstved
Studie: Molekylær biomedicin
Studiejob: Nej, ikke ud over
tjenerarbejde i ny og næ
Yndlingsting: Bord

8

Min far er tømrermester, og bordet betyder meget for mig, fordi
han har lavet det. Første gang, han
kom ind med det, syntes jeg, at det
skulle være højere, og så lavede
han et nyt. Så fortrød jeg, fordi det
ikke skulle være så højt alligevel.
Så kom han ind igen, men så var
bordet faktisk blevet for lavt til, at
mine ben kunne være der, og så
skulle han lave det om igen. Men jeg
synes, at det er superﬂot og anvendeligt både som skrivebord og
spisebord.

9 Navn: Kåre Seidelin
Alder: 25 år
Hjemby: Bagsværd
Studie: Idræt og human fysiologi
Studiejob: Gymnasielærer i idræt
Yndlingsting: Anordning til
plantedyrkning uden jord

9

Pointen er, at du kan bo inde i byen
og dyrke din egen mad uden jord.
Det sjove er, at det er open sourceudvikling, så folk fra hele verden
kan være med til at løse problemer
i fællesskab. Tanken om at kunne
dyrke friske jordbær inde i byen er
ret svedig, synes jeg, men der er
også noget ideologisk i det. Altså,
hvis man forestiller sig, at olien
slipper op, så vil samfundet kollapse fuldstændigt, fordi man i byerne
er afhængige af at få fødevarer ind
udefra. På denne her måde kan
man forberede sig til dommedag og
samtidig få noget lækker mad.

10 Navn: Tobias Boel Petersen
Alder: 26 år
Hjemby: Helsingør
Studie: Parasitologi (biologi)
Studiejob: Studentermedhjælper
på Serum Instituttet
Yndlingsting: Støvsuger
Det er én, jeg har fået af min farmor. Jeg havde ikke nogen støvsuger, og så kunne jeg jo lige så godt
få hendes, da hun røg på plejehjem
for otte år siden. Det er et godt
spørgsmål, hvor gammel støvsugeren er, men den er i hvert fald
gammel.
10
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til, at jeg kan hoppe

Erik Valeur og Anna Grue er blandt årets novelleforfattere. Hun har valgt at skrive ud fra en drøm om jalousi. Han er gået på jagt
blandt læsernes drømme for at ﬁnde den, der skal inspirere ham. Vi viser et lille udpluk drømme i spalten til venstre.

FOTO ISAK HOFFMEYER

EN DRØM AF
EN NOVELLE
Et tilbagevendende mareridt var med til at ændre
forfatter Anna Grues liv. Og Erik Valeur, der har
skrevet bestselleren ’Det syvende barn’, har ofte
en skræmmende drøm om sin mobil. Nu beder vi
jer om at dele jeres drømme – og dermed inspirere
forfatterne til årets novelleserie

HVER NAT ER SØVNEN FYLDT MED DRØMME.
Enkelte står lysende klart, mens andre glider ud
i glemslen, når dagen indﬁnder sig. Ifølge videnskaben drømmer voksne mennesker 20 til 30
procent af den tid, de sover.
I fjor kortlagde Ud & Se sammen med Danmarks Radio danskernes hemmeligheder.
Forfatterne af 2012s noveller tog således udgangspunkt i hver deres hemmelighed fra læserne. I år er ideen, at læsernes drømmespind skal
inspirere de 10 forfattere.
Ud & Se inviterer hermed danskerne til at tage
plads på sofaen. Med andre ord – indvi os i jeres
drømmeverden. Vi er på jagt efter en særlig
slags drøm. Nemlig den tilbagevendende drøm,
der står klart, fordi den kommer igen og igen,
nat efter nat. Måske i perioder af livet, måske
lige siden barnsben.
Forfatteren Anna Grue, som skriver novellen
til vores februarnummer, kender fx til det tilbagevendende mareridt. I den første bog i hendes
krimiserie om ’Den skaldede detektiv’ lader hun
hovedpersonen gennemleve en ond drøm, hun
selv har haft igen og igen.
– Hovedpersonen står i et rum omgivet af mennesker, der står for tæt på. De går mod ham, vil
ham noget. De er så nær, at han kan lugte deres
ånde. Han ﬂygter gennem en fransk altandør og
ud på en smal bjælke. En af personerne vil ikke
give slip og kommer efter ham, og han ender
med at falde mod jorden.

I bogen bruger Anna Grue mareridtet til at skabe en knækket mand og dermed en interessant
hovedperson. Karakteren går ned med stress, og
den situation har Anna Grue selv stået i. Hendes
tilbagevendende mareridt var med til at gøre
hende opmærksom på, at noget var helt galt.
– Da jeg havde haft drømmen 10-15-20 gange,
sagde jeg til mig selv, at det ikke kunne være
meningen, at jeg skulle have det så dårligt både
nat og dag.
Anna Grue måtte tage sin tilværelse op til
revision og spørge sig selv, om hun fortsat skulle
arbejde som chefredaktør. Et job, hvor alle, som
hun siger, ’vil en noget hele tiden’. Hun valgte at
opgive jobbet og skrive på fuld tid. Og i dag har
hun ikke mareridtet mere.
Men hvad kan man bruge drømmene til?
– Jeg tror ikke, man kan tolke elementerne
i drømmen så ﬁrkantet, som Freud gør. Men
følelsen fra en drøm, følelsen af at være presset
eller være forelsket eller noget helt tredje. Den
følelse kan sige noget om, hvordan vi har det,
siger Anna Grue.

Mobilen falder fra hinanden
En anden af forårets novelleforfattere er Erik Valeur. Han debuterede i 2011 efter godt 30 år som
journalist med romanen ’Det syvende barn’, der
sidste år kanonerede direkte ind på bestsellerlisten. Han har selv to tilbagevendende drømme.
– Den ene har jeg drømt, siden jeg var midt
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ÅRETS
FORFATTERE
Blandt årets
novelleforfattere er –
udover Anna Grue og
Erik Valeur – Rasmus
Nikolajsen, Søren Jessen,

Under mig er et
cocktailparty i engelsk
herskabsstil i fuld gang, og
så sætter jeg fra og flyver
hen over alle

Pia Juul og Svend Aage
Madsen.

min bog fx. Men ellers kunne jeg jo have valgt
at skaffe hjælp til de her ting, som jeg åbenbart
kæmper med, siger Erik Valeur.

GIV OS DIN DRØM
Novelleserien er
produceret og
forfatterne udvalgt i
samarbejde med DR.
Du kan aﬂevere din
drøm på dr.dk/drom
Og fra 1. februar vil
du på sitet kunne
læse alle drømmene.

SÅDAN GØR DU
Skriv kort, maksimum
400 tegn. Du må
gerne være anonym.
Sms ’ZZZZ’ efterfulgt
af din tekst til 1212.
Eller gå ind på dr.dk/
drom og udfyld
formularen.
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i 20erne, og jeg drømmer den ﬂere gange om
måneden. Jeg går stadig i gymnasiet og har været væk nogle uger, eller også har jeg bare været
doven. I hvert fald er jeg kommet bagud, især i
biologi, som var mit hadefag på Rungsted Statsskole. Det går op for mig, at jeg aldrig vil kunne
nå de andre og få min studentereksamen, og jeg
vågner badet i sved, siger han og tolker det som
en angst for ikke at slå til.
– Den anden drøm er af nyere dato, og jeg har
haft den færre gange. Jeg står med en mobiltelefon, der er i stykker. Jeg kan ikke ramme tasterne, og cifrene forsvinder på displayet. Det er
en desperat situation, hvor det er vigtigt at få fat
i én, jeg holder af. Nogle gange falder telefonen
fra hinanden mellem hænderne på mig.
Erik Valeur beskriver det som den lille katastrofe i en stor verden og vågner svedig og med
hjertebanken. Han mener, at drømmen viser en
vis angst for ikke at kunne trænge igennem. I
livet såvel som i den konkrete situation.
Hvad kan man bruge drømmene til?
– Altså, nu har jeg jo siden bestået prøver,
senest teoriprøven, da jeg ﬁk kørekort for nogle
år siden. Og det er jo gået meget godt med kommunikationen, jeg er da kommet ud til folk med

Dyk i svømmepølen
Modsat Anna Grue har Erik Valeur ikke tidligere
brugt sine drømme, når han skulle skrive.
– Jeg har haft så mange syrede eksempler fra
virkeligheden, så jeg har ikke skrevet ud fra
drømme i min bog. Romanens mest usandsynlige hændelser, som man måske kunne mistænke
for at stamme fra en drøm, er faktisk foregået,
siger Erik Valeur.
Han ser nu alligevel frem til at gå i lag med læsernes drømme. ’Sjovt’, siger han om den opgave. Det samme ord bruger Anna Grue.
– Lige så kedeligt, det kan være, når andre
mennesker gengiver deres alenlange drømme,
lige så interessant er det at se på fragmenter af
drømme. Og det bliver interessant at bruge dem
som udgangspunkt for en novelle, siger hun.
I dag drømmer Anna Grue mest om at ﬂyve og
om at falde. Det ene er godt, det andet dårligt.
– Jeg har en tilbagevendende drøm, hvor jeg
står på toppen af en trappe i en ﬁn kjole. Under
mig er et cocktailparty i engelsk herskabsstil i
fuld gang, og så sætter jeg fra og ﬂyver hen over
alle. Nogle gange fortsætter jeg udenfor og dykker ned i swimmingpoolen og op igen. Det er
simpelthen så fedt. Flyvedrømmen kommer kun
i perioder, hvor jeg er ovenpå, mens faldedrømmen altid er tegn på stress.
Erik Valeur tror på, at alle elementer fra en
drøm har afsæt i noget, vi har oplevet. En kæreste, moren til hans første barn, var god til drømmetydning. Han husker en bizar drøm, hvor en
masse dyr spiller fodbold. Pludselig bider en lille
hund en hest midtover. Hesten sidder der med
en halv krop, stadig levende, og gravhunden sidder ved siden af ’med hestens røv i munden’.
– Men jeg kan ikke huske, hvad hun mente, det
betød, siger forfatteren med et grin.
TEKST KAREN GAHRN

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, ændrede speciﬁkationer, prisændringer, ikke hjemkomne og udsolgte varer.

GIBSON LES PAUL
60TH ANNIVERSARY LTD
Jubilæumsudgave af en cool, cool klassiker.
Inkl. kasse og eksklusivt certiﬁkat.

Førpris 18.499 ,-

NU

13.499,-

SPAR 5.000,-

SE ELECTRONICS
SE2200T PAKKE
Studiemikrofon, strømforsyning, ophæng, transportkuffert
og reﬂeksionsﬁlter.
Førpris 2.899,-

NU

2.399,-

SPAR 500,MARTIN 000-15SM
Mageløs mahogni-Martin,
der ﬁk topanmeldelse i
anerkendte Premier Guitar!
Førpris 12.199,-

NU

10.599,-

SPAR 1.600,-

DANMARKS STØRSTE MUSIKFORRETNING
HOLDER UDSALG FRA 2. TIL 31. JANUAR
(Webshoppen fra 3. januar)

ALESIS DM10 STUDIO KIT
Alesis’ topsæt med RealHeadpads, gummibelagte bækkener og
ErgoRack-stativ.
Førpris 5.999,-

NU

4.999,-

SPAR 1.000,-

NORD ELECTRO 3 73 ST
Se rødt og slå til! Superkeys til
under 10 kilo, endda med
krydsstativ.
Førpris 12.898,-

NU

9.999,-

SPAR 2.899,-

STERLING BY MUSIC MAN RAY34
Lækker ﬁrstrenget fra det legendariske ﬁrma.
Nu endnu billigere!
Førpris 7.299,-

NU 5.599

SPAR 1.700,-

RELOOP RHP-20
Professionel dj-hovedtelefon i robust aluminium
og puder af “memoryfoam”.
Førpris 999,-

NU

KØBENHAVN
Landemærket 25 og 29
Åbenrå 1

AARHUS
Vestergade 35
Viborgvej 155A

ODENSE
Ørbækvej 113

AALBORG
Vesterbro 55-57
Hobrovej 347

699,-

SPAR 300,-

ESBJERG
Strandbysvinget 1-5

WWW.4SOUND.DK
Kundeservice
Telefon 3318 1900

For børn

Man kan blive så ked af det, at man har lyst til at
forsvinde. Eller også kan man vælge at synge
Karla kan ikke gøre sig usynlig nok. Hun
ellers. Men i gården derhjemme kan
an man
m ikke
være usynlig. Det er, som om Fede og de andre
ved, hvor hun er. Altid. Som
mo
om de har sat sådan
nogle spiondimser på hendes
hen
sko, så de kan se
hende som en lysende
nde grøn prik på en skærm.
Det har hun set
et i ffjernsynet.
– Hey, Karla
arla, er du til noget? Skal vi gå på line?
O så hiver
Og
hi
Fede hende med over til
legestativet,
es
hvor der højt, højt oppe er en stang,
man kan gå hen over. Karla kravler op. Men hun
kravler ikke over. Hun stirrer bare ned på de
andre. Deres munde står åbne. Som fisk. Fisk,
der alle svømmer efter Fede, der har travlt med
at grave i en slikpose af papir med røde og hvide
striber.
– Ej, Karla, hvad bliver det til?
Karla kravler ned. Går igennem flokken af fisk,
som svømmer efter hende. De når ikke at se
hendes våde kinder, hun løber ind og smækker
døren efter sig. Lader sig glide ned på gulvet bag
hoveddøren.

Hvis nogen lyver, kan man
sige, de taler med to tunger.
Man kan ikke tale med to
tunger, men tror du, man kan
synge med to stemmer?
Mange mennesker synger i
kor, måske gør du også? Det kan
være skønt at mærke stemmen
vokse sammen med andre
stemmer. Hvor stort var mon
verdens største kor?
'Solen er så rød, mor', 'Elefantens
vuggevise' og 'Den lille Ole med
paraplyen'. Måske har du fået sunget
nogle af de her godnatsange. Men
hvorfor er det så beroligende for små
børn (og store)?

Løsninger
næste side.

Hvilken forstærker er sat
til mikrofonen, hvilken til
guitaren, og hvilken forstærker
forst
er ikke sat til?

TEKST
TINA SAKURA BESTLE
I L LU ST R AT I O N
J Ø RG E N STA M P

Bliv

VEJLENSER for en dag!

Invitation til de mange tusinde, som pendler til Vejle hver dag –
Besøg os lørdag 2. februar og oplev Vejle sammen med os.
Mads Christensen – Spinderihallerne – Eksklusivt sneak-peak på det nye kulturmuseum – Guidede
rundture i byen – Shoppingløb for de hurtige – Gode tilbud og rabatter til byens butikker og kulturinstitutioner – Køb en parcelhusgrund – Få svar på alle dine spørgsmål om at bo og leve i Vejle og omegn.
Arrangementet finder sted kl. 10-12 i Spinderihallerne, Spinderigade 11E, 7100 Vejle. Det er gratis at
deltage. Tilmelding nødvendig på www.vejle.dk/joinus

WELCOME
to

Vi er 108.000 forskellige personligheder i Vejle Kommune,
og der er også plads til dig !

VEJLE
w
ww
us
.vejle.dk/join

For børn
Karla sidder der på gulvet.
Tårerne strømmer langsomt
og varmt ned ad kinderne. Men så
… græder hun ikke mere. Der er
noget andet, der vokser i hende. En sang.
Sådan en sang, som mor sang for hende, da hun
var lille. Den var blevet helt væk, men der er
den. Lige midt i hende. Bløde, svenske ord. ’Vem
Vem
kan segla förutan vind, vem kan ro utan åro
åror,
vem kan skiljas från vännen sin, utan att fälla
tårar?’ Men der er noget, Karla ikke
kke vved, og det
er, at dørtelefonen er gået i stykk
tykker. Hun ved
ikke, at de alle sammen kan høre hende synge:
Fede og alle dem nede i gården. ’Jeg kan sejle
foruden
ruden vind, jeg kan
ka ro uden årer, men ej
skilles
es fra vennen
venne min uden at fælde tårer!’ Hun
synger den iigen og igen. På svensk som mor og
på dansk. Fede står med fingrene stivnet i
slikposen, den knitrer lidt, det er den eneste lyd.
Og så sangen selvfølgelig. Alt går i stå, ingen
siger noget. Det begynder at regne. Men de
mærker ikke, hvor våde de bliver. De ser med
lukkede øjne. Sangen er så fin og blid, den
smyger sig lige ind i deres hjerter.
Det ringer på døren. Karla åbner, men der er
ingen derude. Kun mudderfodspor. Og en
slikpose af papir med røde og hvide striber.

Det kan man!
Det hedder strubesang og er noget, som
folkeslag som inuitter,
tuvinere og mongoler
kan. Dybt i struben siger
de en dyb, lang lyd, og så
kan de lave mindre, lysere lyde,
der er helt anderledes, oppe i munden
ved at flytte rundt på tungen. Vildt!
Verdens største korbegivenhed fandt sted
i Indien i januar i 2011. Her sang 121.440
mennesker den samme sang i fem
minutter.
Godnatsange er beroligende, fordi
de bliver gentaget hver aften. Det
viser barnet, at alt er godt, du kan
trygt sove nu, og så er lyden af mors
eller fars stemme bare noget af det
bedste.

Hjælp sangeren
ind til sit kor!

2QVWRUIUHO¡URJV¡Q
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Andrew Lloyd Webber’s

Efterfølgeren til The Phantom of the Opera
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Kryds og sudoku
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Blandt de rigtige krydsordsløsninger trækker vi lod om
PRÆMIE
En First Kitchen køkkenmaskine fra
OBH Nordica. Pris 2.000 kroner.

Let
Svær

VINDERE AF KRYDSORD 11/2012

LØSNINGSORD

Anne Fabricius, København S
Grethe Olsen, Herlev
Tove Thorsen, Kgs. Lyngby
Niels Olsen, Hundested
Hanne Thomsen, Mårslet
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Vi skal have løsningen senest 1. februar.
Send løsningen til kryds@datagraf.dk
Vinderne får skriftlig besked.
Løsningsordet offentliggøres i Ud & Se
3/2013, og hele løsningen kan ses på
dsb.dk/udogse
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Verdens største boligbyttenetværk
42.000 boligproﬁler fra Toscana til Tokyo

”

At bo i andre folks hjem og
forestille sig,
hvordan de lever, har givet
os et helt nyt
perspektiv på vores ferier
.
Lone Bjerring, Odense
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Skriv til DSB

Har du ris eller ros?
Skriv da kort til
DSB Kundeservice
Alle breve bliver
besvaret direkte til
afsenderen. Gør os
opmærksomme på det,
hvis brevet ikke må
offentliggøres.
Alle offentliggjorte
breve belønnes med
Claus Meyers nye bog
’Chokolade’.
Mail til skrivtilDSB@
dsb.dk. Husk navn og
adresse.

Shyyy!

så ikke bidrager til at opretholde et

pc. Og til rillerne i bordet, som af en

Susanne Olsen, København N

roligt miljø. Vi kan derfor kun på det

eller anden årsag er lavet, så man

Jeg tog i dag InterCity-toget fra

kraftigste opfordre alle, som vælger

ikke bare kan børste krummerne

Horsens mod København. Jeg havde

at opholde sig i Stillezonekupeen til,

væk. Kunne I overveje at forskære

bestilt plads i Stillezonen for at

at de respekterer de øvrige rejsende,

brødet, så denne situation kan

kunne læse i ro og fred. Men tu-

da de jo netop har valgt at rejse i

undgås?

ren blev forstyrret af blandt andet

denne kupé, da de ønsker fred og ro

mange stående passagerer, der ikke

på deres rejse. Jeg er rigtig glad for

havde plads, et ungt kærestepar,

at høre om personalets indsats for at

jævnligt benytter dig af de tilbud, vi

der ’hviske-skændtes’ en stor del af

dæmpe de gemytter, som ikke over-

har i salgsvognen. Jeg kan sagtens

vejen, ﬂere, der snakkede i mobil-

holder reglerne. Jeg bringer de rosen-

følge dig i, at det ikke er helt nemt

telefon, og et par ældre damer, der

de ord videre – også til stewarden.

at skære morgenbrødet over med en

heller ikke havde forstået, at man

Med venlig hilsen

plastikkniv, og brødkrummerne auto-

ikke snakker i en Stillezone. Trods

Anne Kønig

matisk vil ﬂyve til højre og venstre,

irritationen skal der lyde en stor ros

DSB Kundeservice

hvilket jo ikke er behageligt for dine

til personalet, der ﬂere gange hen-

Det glæder mig at høre, at du

medpassagerer.

vendte sig til de snakkende og pænt

Krummer i toget

Vi benytter os af lokale bagerier

gjorde dem opmærksom på, at det

Helle Andersen, Odense

rundtomkring i landet, men desværre

må man ikke. Derudover var der en

Jeg nyder at kunne købe et rund-

har ikke alle bagerier mulighed for at

herlig steward med, der skal have

stykke på mine jævnlige ture mel-

gennemskære morgenbrødet, da det

tak for at gøre salgstalen over højt-

lem Fyn og hovedstaden. Jeg vælger

medfører ganske store omkostninger

talerne morsom ved at indlede med

det dog sommetider fra. Jeg synes

for os. Og af blandt andet sikker-

et: ’Den sprøde stemme, I hører i

nemlig, at det er pinligt, at når jeg

hedsmæssige årsager, har togperso-

højttalerne, tilhører jeres steward’.

skal skære brødet over med en pla-

nalet ikke mulighed for at forskære

stikkniv, ja, så kan jeg ikke undgå,

brødet om bord på toget.

at brødkrummer springer overalt,

Med venlig hilsen

frustrerende det kan være at rejse

også over på min sidemand og

Anne Kønig

i Stillezonen, og ens medrejsende

eventuelt min sidemands bærbare

DSB Kundeservice

Jeg kan sagtens følge dig i, hvor

)LVNHROLHRJYLWDPLQHU
VNDOW\JJHVRJQ\GHV
De nye EasyChew kosttilskud forener
sundhed og velsmag i lækre, bløde
tyggedrops, så det er nemmere at
huske den daglige vitaminpille.
EasyChew produkterne gør det let
for både unge og ældre, mænd og
kvinder at spise vigtige vitaminer og
sunde omega-3 fedtsyrer hver dag.
Passer til alle tandsæt og smagsløg.
Kan indtages når som helst og hvor
som helst – helt uden vand.
EasyChew tyggedrops er fri for de
omdiskuterede kunstige sødemidler
og indeholder derfor i stedet sukker.
Indeholder ingen kunstige farve- og
tilsætningsstoffer og ingen syntetiske

hjælpestoffer. Kun tilsat
farve og aroma fra frugt
og grønt.
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Fås i 3 varianter:
s Omega-3 Fiskeolie
- tilfører kroppen de vigtige
ﬂerumættede fedtsyrer

'
(
+
1<

s Multivitamin
m/Omega-3 Fiskeolie
- styrker kroppens funktioner både
fysisk og mentalt
s Vitamin D3, 25 mcg
- vedligeholder muskler, knogler,
tænder og immunsystem
Læs mere på www.dkpharma.dk

EasyChew tyggedrops er til voksne og børn fra 11 år og op.

Fås i helsekostbutikker, hos Matas, på førende apoteker
og på www.dkpharma.dk

dansk farmaceutisk industri a-s
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International Baccalaureate
- den internationale studentereksamen
• internationalt anerkendt
• giver adgang til universiteter over hele verden
• undervisning på engelsk
Du kan bo på skolens kostafdeling.
Ring og rekvirer yderligere oplysninger
om uddannelsen og kostskolen.

Nyborg Gymnasium
& Kostskole
Skolebakken 13
DK-5800 Nyborg
Tlf +45 65 31 02 17
post@nyborg-gym.dk
www.nyborg-gym.dk

Ansøgningsfrist 15. marts
Orienteringsmøde 17. januar kl. 19
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Skriv til DSB
Flere ﬂeksrum

at denne kampagne vil ændre nogle

mal- og billigdage, har små 11 år på

rigtig mange brugere til få toiletter i

Troels Krohn, Hillerød

af vores rejsendes adfærdsmønstre.

bagen. Den type billig-normaldags-

toget, og det kan ses. Derfor tænkte

Som jeg har forstået det, bliver alle

Denne kampagne vil også betyde en

system, som du efterlyser, ﬁndes

jeg, om det eventuelt var muligt at

S-tog forsynet med ekstra store

bedre cykelskiltning.

faktisk allerede – nemlig med et

sætte en dispenser med et desinﬁ-

ﬂeksrum i midten af toget. Er det

Med venlig hilsen

rejsekort. Har du et rejsekort med

cerende middel op på toilettet, så

korrekt, og hvornår regner I med, at

Anne Kønig

kundeproﬁlen ’ung’ får du en lav

man lige kan spritte toilettet af?

den proces er gennemført? Og er

DSB Kundeservice

rabat i myldretiden og en stor rabat
uden for myldretiden. Det betyder,

det på tegnebrættet at gøre

Vi havde indtil for et par år si-

at du kan opnå store rabatter alle

den seatcleanerbeholdere i vores

rum i S-toget på infoskærmene på

Billigere uden for myldretiden

ugens dage året rundt – så længe du

IC3-tog, men vi valgte at fjerne dem.

stationen? Jeg tror, det vil skabe

Andreas Risbjerg, Haderslev

rejser uden for myldretiden.

Grunden var dels besparelseshensyn,

bedre indstigning for S-togs-brugere

Jeg er ﬂittig bruger af Wildcard.

Bemærk i øvrigt at DSB Ungdomsbil-

dels at kunderne ved brug blandt

med cykel.

Jeg prøver som regel at rejse på de

letter til billigdage bortfalder med

andet sprøjtede væsken ud over

billige dage, men nogle gange kan

udgangen af 2013. Herefter sælges

gulvet, og det medførte desværre en

de dyre dage bare ikke undgås. Jeg

kun DSB Ungdomsbilletter med 25

stigende risiko for, at nogen kom til

sluttet, at antallet af ﬂeksrum i S-to-

kom til at tænkte på, hvorfor jeres

procent rabat.

skade. Endvidere ødelagde væsken

gene skal udvides. Hvis du forestiller

billigdagsystem ikke er mere nuan-

Du kan læse mere om rabatterne for

gulvbelægningen, så den blev mis-

dig de lange togsæt, så kommer det

ceret. Jeg tager tit toget omkring

rejsekort ung på dsb.dk/rejsekort

farvet. Misfarvning gjorde, at gulvet

ekstra ﬂeksrum i den midterste kupe,

klokken 20.30 søndag aften. Der

Med venlig hilsen

virkede beskidt, og nogle kunder

hvor der tidligere var Stillezone.

er jo ingen mennesker i toget, så

Anne Kønig

mente, at vi ikke rengjorde toilet-

Ombygningen af togsættene er i fuld

hvorfor kan det ikke være billigere

DSB Kundeservice

terne nok.

gang, og når ombygningen er afslut-

at rejse der? Jeg går ud fra, at syste-

tet, vil der være plads til cirka dob-

met med billigdage er lavet for at

Toghygiejne

vi desværre ikke mulighed for, at

belt så mange antal cykler som nu.

lette presset på de travle afgange.

Gitte Gry Langkjær, København K

imødekomme dit ønske om behol-

opmærksom på, at der er et ﬂeks-

Det er rigtigt, at det er blevet be-

Jeg kan fortælle dig, at vi på nuværende tidspunkt arbejder på at udvik-

Jeg kan godt forstå din pointe.

Så med de erfaringer i bagagen, har

Jeg er stor fan af jeres togforbin-

dere med desinfektionsvæske.

delser og bruger dem ﬂittigt landet

Med venlig hilsen

le en adfærdskampagne om at have

DSB WildCardet, som vi kender det

rundt. En ting, der dog har undret

Anne Kønig

cykel med i toget, og vi håber på,

i dag med rabatter i form af nor-

mig, er jeres toiletforhold. Der er

DSB Kundeservice
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6XQGNURS

VDQGHUHODWLRQHU

RJVNDEHQGHYLVLRQHU
 XJHV K¡MVNROHNXUVXV IUD  DSULO 

3ULVNUSUXJH
LQNOXQGHUYLVQLQJRYHUQDWQLQJSnGREEHOW
Y UHOVHVDPW¡NRORJLVNYHJHWDULVNVS QGHQGH
RJVXQGPDG(QHY UHOVHPRGWLOO J

Luhkka
Knælang cape med hætte i vandafvisende g-1000®
med let syntetisk for. Praktisk alene som en efterårsjakke
eller som overtræksjakke om vinteren.
Varenr: 80637.

/ VPHUHSnZZZYDHNVWKRMVNROHQGN
6XQGGDOYHMa*LQQHUXSa*UHQna

Greenland Parka
Gree

Denne tekst ses
af over en
halv million læsere.
Det kunne være
din annonce.

Lang, let foret parka
pa
i klassisk Fjällrävensnit
fra . Syet i slidstærk g-1000-stof med
praktiske llommer og fast hætte.
Varenr: 81222 ⁄ 89259.
Var

Järv Lady GTX
Jä
Varm og vvandtæt vinterstøvle i
Nubucklæder og g-. Icegrip sål som gør
støvlen mere skridsikker.

Ring til Lars Schau, DG Media, 3370 7665.

Fenix Outdoor Danmark oplyser nærmeste forhandler på tlf.:   eller på www.fjallraven.dk
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QJVNX
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te varer.
Forbehold for trykfejl og udsolgte

3n GHWWH NXUVXV DUEHMGHU YL PHG WHRUL RJ UHGVNDEHU WLO DW
ODYHHQHIIHNWLY QGULQJDIYRUHOLY)RUDWJ¡UHGHWWHV WWHU
YLLQGSnSODQHU
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DSB information

DSB Rejsetidsgaranti
Med DSB Rejsetidsgaranti har du mulighed for at få kompensation,
hvis dit tog ikke kører, som vi har lovet.
ƒ Rejser med billet, klippekort, årskort eller pensionistkort er omfattet af DSB Basis Rejsetidsgaranti
– du kan ansøge om kompensation fra 30 minutters ekstra rejsetid.
ƒ Rejser med togkort (månedskort/pendlerkort) er omfattet af DSB Pendler Rejsetidsgaranti
– du skal være tilmeldt ordningen for at modtage kompensationen.
DSB Rejsetidsgaranti gælder i forhold til de gældende køreplaner samt særkøreplaner varslet senest
24 timer før din rejse. Læs mere på dsb.dk/rejsetidsgaranti eller ring 70 13 14 15.
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Om DSB

Værkstedet rykker
Efter 150 år på samme adresse i Spanien i Aarhus midtby er DSBs
centralværksted ﬂyttet til nye faciliteter nær banegården efter den

Flyttedag. Her ﬂyttes en
7,5 ton tung maskine,
der kan lave alt fra at
producere reservedele
til at reparere gearkasser, ud gennem vinduet
i værkstedet og ned i
Jægergårdsgade, som
ligger på bagsiden af det
gamle centralværksted.

hidtil største ﬂytning i DSBs historie
– Vi har nu fordelt aktiviteterne

kvadratmeter at gøre godt med, og

Banegård, kan man på venstre

på to områder. I Sonnesgade lige

det har været noget af en øvelse at

hånd se en stor, nybygget grå byg-

ved banegården reparerer, vedlige-

skrumpe til knap en tredjedel. Men

ning. Det er DSBs nye komponent-

holder og maler vi primært toge-

der er store fordele ved at samle

værksted, der er skudt op sidste

nes hjul og bogier, som er togenes

aktiviteterne.

år og siden har fået sit indre fyldt

tonstunge undervogne. I værkste-

med maskiner og udstyr fra DSBs

det i Augustenborggade, der ligger

mært hjul og bogier lå et andet

150 år gamle centralværksted i

lidt længere ude, laver vi kompo-

sted end selve driftsværkstederne

Spanien i Aarhus.

nenter til togene. Det er blandt

betød det, at vi skulle køre de

De store lastbiler med op til 36

andet borde og toiletter, fortæller

tunge dele igennem byen, og det

ton tunge hjuldrejebænke på ladet

Morten Hartvig Jakobsen, underdi-

kostede både tid og penge og

har fyldt godt op i gadebilledet

rektør i DSB Vedligehold.

fyldte op i den tætte bytraﬁk. Ved

NÅR TOGET nærmer sig Aarhus

i det centrale Aarhus de seneste

Maskiner og udstyr fra det 16.000

– Når vores produktion af pri-

at ﬂytte vores aktiviteter samler vi

kvadratmeter store centralværk-

hele produktionen og vedligehol-

sted er blevet fordelt på de to

det af IC3- og IC4-togene på det

historie begyndte sidste sommer,

værkstedsområder, som er udvidet

samme område, siger Morten Hart-

hvorefter det gamle traditionsrige

blandt andet med den nye kom-

vig Jakobsen. ƒ

værksted er blevet tømt. I januar

ponentværkstedsbygning. Men

indvies de nye faciliteter ofﬁcielt.

alligevel er der nu kun godt 6.000

måneder.
Den hidtil største ﬂytning i DSBs

BREMSER OG BORDE
Værkstedets største maskine er hjuldrejebænken
på 36 ton, som drejer
toghjulene runde igen, når
de har fået nye bremseﬂader.
Værkstederne laver alt fra
borde til kupeerne over
små reservedele til større
reparationer af tonstunge
undervogne kaldet bogier.

T E KST MO RT E N T J E R R IL D
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Sort/hvid
Tore Blystad er født i 1974.
Han er spilinstruktør hos det
danske spilﬁrma IO Interactive, der har udviklet det
internationalt anerkendte
computerspil ’Hitman’.

Hver måned sætter en
personlighed ord på det
sublime og det ærgerlige,
på en yndling og en
yndlingsaversion.

TORE BLYSTAD OM
COMPUTERSPIL

F O RTA LT T I L L A R S G RU B A K
FOTO PELLE RINK

RED DEAD
REDEMPTION

UNCHARTED

Westernspillet fra 2010 er som

Det populære eventyrspil er bragende

en befriende legeplads, hvor man

ﬂot udført. Alligevel bliver jeg

kan gøre, hvad man har lyst til

bedrøvet, hver gang jeg spiller det

C

S

OMPUTERSPIL er et
ungt medie i forhold
til fx bøger og ﬁlm,
og det mangler stadig
at ﬁnde sin plads blandt de andre
medier. Med dette spil er vi på
rette vej. Dets åbne univers demonstrerer det unikke ved computerspilmediet, nemlig at det kan lade
spillerne forme sine egne oplevelser i stedet for at slæbe dem ned ad
en lineær sti, hvor de hverken kan
gøre fra eller til.
Lige så snart man træder ud af
godstogvognen i spillets åbningssekvens og ud i den støvede bosættelsesby Armadillo, er den store
verden din til frit at udforske. I rollen som den tidligere bandit John
Marston skal man opsøge og dræbe
en gammel bandekammerat. Det
kan man vælge at gøre. Men man
kan også vælge at gøre alt muligt
andet.
’Red Dead Redemption’ giver
nemlig spilleren en frihed, som jeg
mener, alle gode spil bør tilbyde.
Fx talte jeg med en af vores stemmeskuespillere på ’Hitman’-spillet,
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Powers Boothe. Han lavede ikke
andet i ’Red Dead Redemption’ end
at gå på bjørnejagt. Det synes han
var det fedeste. Andre kan vælge
at brødføde sig som dusørjægere.
Eller man kan vælge bare at gå på
opdagelse i den store verden. Man
kan skabe sit helt eget univers, og
hver gang, man spiller det, sker der
noget nyt. Så når nogle kolleger
mødes ved vandkøleren og snakker
om spillet, vil de kunne fortælle
vidt forskellige historier om, hvad
de har oplevet.
Det er den slags, vi også prøver
at realisere med vores spil: At give
spillerne den fornødne frihed til
selv at vælge. Vi har forsøgt at
skabe et spilunivers, hvor de selv
bestemmer, hvordan de vil gå til de
lejemord, de skal udføre. De får en
stor, åben spilplade med et væld af
værktøjer, og så er det op til dem,
om de vil angribe med blæsende
kanoner, eller om de vil snige sig
ubemærket frem til deres mål.
Frihed er nøglen, og som spiludvikler kan jeg kun tage hatten af
for et spil, som lykkes med det.


PILSERIEN ’Uncharted’
har solgt mange millioner eksemplarer og
har modtaget et hav
af priser. Spilleren kontrollerer
skattejægeren Nathan Drake, der
i bedste Indiana Jones-stil rejser
verden rundt og leder efter historiske skatte, naturligvis altid med en
ﬂok skruppelløse skurke i hælene.
Spillene er spækket med uforglemmelige øjeblikke, der fra et spilteknisk synspunkt er imponerende,
og som utvivlsomt har været vanvittigt dyre at realisere.
Men spilleren har ingen frihed,
og spiller man spillet igen, vil man
få den nøjagtig samme oplevelse
begge gange.
Udvikleren har perfektioneret
sin dramaturgi i sådan en grad,
at spillerne reduceres til statister,
der skal forsøge at regne ud, hvad
udvikleren vil have dem til at gøre,
for at komme videre i spillet. Og
hvis man begår en fejl, så dør man,
indtil man forstår, hvad udvikleren
har villet med den pågældende
spilscene. Det er en gammeldags

og meget restriktiv måde at tænke
computerspil på, og det kører
mediet ud på et sidespor, hvor spil
bliver til interaktive ﬁlm i stedet
for spil.
Udviklerne forsøger at imitere
en ﬁlmoplevelse, men det, de ikke
forstår, er, at når man forsøger at
gøre det, så er der visse ting, der
ikke kan oversættes. En spilleﬁlm
varer måske to timer, mens det
tager 10 timer at gennemføre dette
spil. Det betyder, at udvikleren er
nødt til at genbruge de store og
klimatiske øjeblikke igen og igen. I
stedet for at klamre sig til en afsats over et bundløst hul én gang
som Indiana Jones, så gør Nathan
Drake det altså 200 gange, og så
mister det sin effekt. Spilleren
bliver mæt.
Desværre betyder spillenes succes, at mange forsøger at eftergøre
dem. Dermed er der færre til at
skubbe mediet fremad, for det er
blevet så dyrt at udvikle computerspil, at det kun er få, der tør tage
chancer. Og denne retning er en
blindgyde.


Nytårshjem

Lys over bord!

Vinterrim

På den grønne bøjle

Lune futtesutter

Januars lys har brug for hjælp.
Bordlampen på fod fås også
i lilla, og hvis du vælger udgaven med klemme, fås den
desuden i sort. 60 kroner.

Når januarkroppene fryser til is,
så svøb dem i varmende tæpper
af ﬂeece. Mål: 130 x 180 cm.
Pris: 30 kroner. Kun i Tiger.

Selv om bøjlerne er i forårshumør, må du altså gerne hænge
dit vintertøj på dem. Tre træbøjler
i grønne nuancer 20 kroner.

Der er strik foroven, gummisål
forneden og lunende ﬂeece
indeni. Fås også i lilla og orange
i str. 37-39 til 30 kroner.

Teblomst

Fuld gennemsigtighed

Turkisteglad for mad

Køkkentøj

Kom te i beholderen, lad den
trække, og pluk så lotusblomsten op af det varme vand.
Teæg der også kan stå alene
som pynteblomst, 20 kroner.

Følg brygningen i tekanden
med øjnene så teen hverken
bliver for stærk eller for tynd.
Kanden med låg og si, det hele
af glas, koster 50 kroner.

Tag vores gode stentøj og gå
hjem og spist pænt. En tallerken
på 27 cm koster 30 kroner, og
skålen på 20 cm koster en tyver.

Tag røreskeen i den anden
hånd, giv dejen et skrab, og tag
let på paletten. Silikonegrej 30
kroner stykket. Fås i tre farver.

JYSK.dk/elev

ER DU KLAR TIL
AT TAGE FAT?

CJCT

Elevuddannelsen i JYSK er
mere populær end nogensinde, og ansøgningerne
strømmer til.
Læs mere: JYSK.dk/elev

GIANG JYSK SØGER
GÅR EFTER 120 ELEVER
EN KARRIERE
PÅ TOPPEN*
Læs mere: JYSK.dk/elev

Med en elevuddannelse fra JYSK i hånden er du
rigtigt godt rustet til at få et udfordrende arbejde. Mulighederne er mange, men en stor del
bliver heldigvis i JYSK efter endt uddannelse.
Et stærkt fællesskab i en anerkendt, international
virksomhed med over 2.000 butikker i 34 lande
gør JYSK til en særdeles attraktiv arbejdsplads.
JYSK har i 28 år selv udlært sine elever, der får
en uddannelse med mange muligheder og få begrænsninger.
»Jeg vidste, jeg ville blive eftertragtet med en
elevuddannelse fra JYSK. Det er rigtigt fedt at være
elev i JYSK og lære andre at kende i hele landet.
På den måde er der mange at sparre med,« siger
Karina, tidligere elev og i dag butikschef i JYSK.
FRA ELEV TIL DIREKTØR

Papirbunker? Løsning!

Klisterværk

Tigers æsker fås i lilla, grøn og
turkis og er sorte i låget. De har
greb, rummer A4 og lidt til og
koster 30 kroner stykket. Fås i
højden 8 cm eller 13,5 cm.

Forsegl din dagbog med STOPtape, og lav kreativ indbinding
af skolebøger. For en tier kan
du få én af de brede eller tre af
de smalle taperuller.

At der er mange muligheder i JYSK, er 38-årige
Rami Jensen et godt bevis på. Han har arbejdet
sig hele vejen op i virksomheden siden 1994, hvor
han begyndte som elev. I dag har Rami en direktørpost i JYSK og har tidligere blandt andet været Country Manager i Ungarn.
»Da jeg begyndte i JYSK, havde jeg ingen idé
om, at jeg ville blive så længe, men hver gang jeg
har haft lyst til noget nyt, har der været mulighed
for at lave interne karrierespring,« siger han.

Tilbuddene gælder fra d. 28.12.2012 og så længe lager haves.
Tiger tager forbehold for trykfejl og leverancesvigt. © Tiger 2013.

Fællesskab i Himmerland

ÅR BLEV GIANG KÅRET SOM ÅRETS ELEV I JYSK.
*SIDSTE
NU ER MÅLET AT BLIVE BUTIKSCHEF.

Ren besked

Hvad er du værd?

Kurv med nøglerolle

Træbørste med langt skaft og
stride hår der skrubber din
hud, og massagedupper der
forkæler dine ømme muskler.
20 kroner.

Er du din vægt værd i guld?
Bambusvægten koster 150
kroner, og guld koster cirka
300 kroner grammet. Resten
må du selv klare.

Læg alle dine nøgler i samme kurv hvad enten du skal strikke
trøjer i otte farver af akrylgarn til en tier for 50 gram eller et loddent halstørklæde i fem farver af puddelgarn i polyester til samme
pris. Hæklenål af aluminium eller to bambusstrikkepinde koster 10
kroner, og en stor bastkurv til at rumme det hele koster 50 kroner.

HVIS DU TROR, DET ER KEDELIGT
I JYSK, SÅ SCAN HER.
KICKSTART DIN KARRIERE I JYSK
FØLG HVERDAGEN I JYSK PÅ
WWW.FACEBOOK.COM/JYSKELEV

På det nyrenoverede JYSK Academy i Himmerland er undervisning og fællesskab i fokus.

Læs mere: JYSK.dk/elev
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Bergans
Fonna Jacket
Teknisk dunjakke der er skræddersyet til skiløb.
Ekstrem høj dunkvalitet kombineret med lange
lynlåse til ventilation, aftageligt sneskørt og lomme
til liftkort, gør den perfekt til lange dage i pisterne.

Connie nielsen

FOTO: FREDRIK SCHENHOLM

Bergans er Norges ledende aktør inden for udstyr
og teknisk beklædning. De har et bredt sortiment af
tøj til tur, jagt, ekspeditioner og fritid. De producerer
også telte, liggeunderlag, soveposer og rygsække.
Bergans er også en betydelig leverandør til store og
små ekspeditioner rundt omkring i verden.

www.bergans.com
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Når man vokser op
som mormon, er der
ikke noget, der hedder
seksuel identitet
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