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Station Next

Tekst, foto, og layuot : Emilie Morgan Hemmingshøj

Er du 12-18 år gammel? Er du bare helt vild med at lave film og vil du gerne
lære mere om det? Så er Station Next måske noget for dig.

S

tation Next som ligger i Avedøre,
Århus og Faaborg tilbyder skolernes ældste klasser heldagskurser
og lejrskoler, hvor de for et vist
beløb kan lære at lave film og få en sjov
oplevelse. Men Station Next tilbyder også
unge filminteresserede et længere forløb,
hvor de en eftermiddag om ugen kan
blive oplært af professionelle inden for
filmbranchen.
Station Next i Filmbyen Avedøre ligger i
et hus på en relativt stor mark, og udefra
ligner det ikke noget særligt. Det ligner
lidt en gammel, kedelig idrætshal, men så
snart man åbner den store dør og tager
et skridt ind, kan man mærke varmen og
livligheden ramme én. Skoleelever spurter
rundt for at nå deres deadline. De sover
på et nærliggende vandrehjem og ser
faktisk lidt trætte ud – men med et stort
smil. Hvis man så går lidt længere ned
af gangen, kommer man til noget, der
mest af alt ligner en etage fra Ikea. Små
værelser indrettet på hver deres måde. Et
barneværelse, et køkken – en kirke oveni
købet med tilhørende kiste. Det er station
Nexts eget studie, hvor nogle øvelser, men
også filmproduktioner foregår. Det er dog
også muligt at låne udstyret og tage det ud
i verden.
Man skal være helt stille, for en klasse er i
gang med at filme en dreng, der fortvivlet
sidder i et klasseværelse.

Roden, Stammen og Toppen
I et rum med røde biografsæder og en
kæmpe hvid skærm holder Station Nexts
ungdomshold til. I dag er Roden 1 samlet
og i gang med at lære noget om klipning
af film. Marcus og Astrid sidder og klipper
i nogle optagelser fra ”Klovn” serien. De
klipper det i programmet Final Cut Pro,
som er et dyrt, men meget professionelt klip-

peprogram. Når alle på holdet har klippet
deres sekvens færdig, kigger læreren
sammen med eleverne på, hvordan de har
klaret opgaven, og hvad der kunne være
gjort bedre.
Roden 1 og Roden 2 er de hold, man
starter på, efter at have været til en optagelsessamtale med en lærer fra skolen.
Derefter får man brev om man er en af de
heldige, som kan starte på årets hold. Når
man har gået på Roden et år, bliver halvdelen skåret fra. Resten bliver til Stammen og
året efter Toppen. Man kan dermed i alt gå
på Station Next i tre år, hvis man er dygtig,
men vigtigst af alt lærevillig og hårdtarbejdende nok. For lærerne er det vigtigere,
at man vil det og brænder for det, end at
man er hamrende dygtig, men ikke møder
op halvdelen af tiden og ikke deltager i
gruppearbejdet. Du behøver heller ikke
nødvendigvis at vide, om du helt sikkert
vil være inden for filmbranchen, eller hvad
du vil være. Hvis bare du har den mindste
smule interesse for faget, så er det et rigtig
godt sted at starte.
Noget af det kan Claus, lærer ude på station Next, fortælle om :
Hvad er den fedeste oplevelse du har fået
som lærer på S T?
Der er rigtigt mange fede oplevelser. Det
er superfedt at stå
hvert år I Imperial
og se mine elever
vise deres film frem
for mere end 1000
mennesker – gode
film vel at mærke. Så
bliver man lidt stolt.
En anden fed oplevelse var da vi forrige år søsatte vores
online-værktøj Filmlinien. Det var rigtigt
spændende at opleve et projekt, man har
arbejdet på i flere år, som endelig bliver
prøvet af i praksis. Det var ret fedt.
Og så er der jo også en del rejseaktivitet forbundet med jobbet. Jeg besøger
filmfestivaler rundt om i verden og møder
rigtigt mange mennesker og jeg har netop
været i Uganda, hvor vi er i gang med at
starte et Station Next-lignende projekt op
dernede, som skal skabe en ny talentmasse inden for filmproduktion. Det
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giver altså en hel masse nye indtryk og input til hvordan man kan
køre en filmskole. Så der er rigtigt mange fede oplevelser at vælge
i mellem.
Hvad kan unge få ud af at gå på S T?
Hvis man går på Station Next, får man en basisuddannelse inden
for produktion af fiktionsfilm. Idéen er at man kommer omkring
hele produktionsprocessen, og dermed har en indsigt i alle funktioners arbejde. Man får en meget bedre mulighed for at vælge
i hvilken retning man skal gå, hvis man vælger at fortsætte sin
karriere inden for filmproduktion.

Next Facts

Cut
Dagen er ved at være slut, og Roden 1 bliver bedt om pakke
sammen. I næste uge gælder det penneprøven, hvor eleverne i
grupper skal lave en fortælling igennem 16 frames (billeder). Indtil
videre har de gået her i knap 3 måneder, men holdene på Station
Next er kendt for det gode fællesskab, da alle jo har den samme
kreative interesse. For mange kan det være et sted hvor de starter
på en frisk, ingen kender deres fortid, og her kan de vise, hvad de
dur til. Eller finde ud af, hvad de er gode til – måske er det noget
andet, end man lige troede?
Inden alle er smuttet hjem, når vi lige at fange Caroline Polke. Hun
er 17 år gammel, går på Gymnasiet Amtet i Roskilde og går på
Station Next i sin fritid.
Hvorfor valgte du at gå på Station Next?
Jeg har en utrolig stor interesse for film, og jeg har et brændende
ønske om at få en karriere inden for film og tv bag kameraet. Jeg
syntes, Station Next lød som et spændende
og professionelt filmværksted, hvor jeg ville
have mulighed for at få erfaring med film og
for ikke at forglemme møde jævnaldrende
unge med samme interesse som mig selv!
Har du lavet noget, inden du startede?
Jeg har gået på et filmhold på min lokale
ungdomsskole i Roskilde sidste år, hvor jeg
sammen med andre skulle producere en
kortfilm. Det var uprofessionelt og amatøragtigt, men man skal jo starte et sted. I øvrigt så blev vores film
aldrig færdig.
Var det svært at komme ind?
Jeg frygtede det værste, da min ungdomsskole ikke samarbejder med Station Next, så jeg skulle derfor være en af de heldige,
der skulle komme ind på en friplads. Men man skal ikke lade sig
skræmme af, at man skal til samtale først, og at der ikke er garanti
for at blive optaget. Så længe du er interesseret i film og alt hvad
der hører sig til, så skal du nok komme ind.
Levede det op til dine forventninger?
Det var selvfølgeligt nervepirrende, for jeg var nervøs for, om det
ville leve op til mine forventninger, og om jeg ville møde nogle
interessante mennesker. Jeg glemmer aldrig, da Roden 1 og Roden
2 stod i samme lokale, og ingen kendte hinanden. Aldrig har jeg
oplevet en så akavet stilhed. Ikke nok med det - vi skulle også
fortælle historier om vores sko, lytte til lyde, lave syrede historier
udfra en saks eller en cd. Hurtigt lærte jeg nogle søde mennesker
at kende, og det var så inspirerende og fascinerende alt sammen.

Filmvæksthuset på Station Next er for unge mellem 12
og 18 år
Det koster ingen penge at gå på Station Next, du
tilmelder dig igennem din lokale ungdomsskole.
Enkelte kommuner samarbejder dog ikke med Station
Next, men da råder Station Next over et par enkelte
fripladser.
Alle hold laver to produktioner – en basis- og en hovedproduktion. Sidstnævnte bliver vist sammen med de
andre holds produktioner til en premiere i Imperial.
Hold øje med hjemmesiden www.station-next.dk for
info vedrørende næste informationsmøde hvor du kan
blive skrevet på til optagelsessamtale
Du kan også lære om at lave film online på hjemmesiden
www.filmlinjen.dk

Det levede helt klart op til mine forventninger om et sted hvor kreativiteten
ikke er en mangelvare, og hvor der er plads til alle.
Hvad skal man kunne, inden man starter?
Jeg vil anbefale, at man kun søger ind, hvis man er interesseret i film. Det
er nok også godt at have en viden om film og historiefortælling, så man
ikke er et fuldstændigt kultureltanalfabet. Men du behøver ikke at se polske filmperler i din fritid og at kunne meget filmteknik for at være med på
holdet, for vi lærer det hele herude.
Hvordan er lærerne?
Først og fremmest har vi en utroligt cool producer ved navn Claus. Derudover har vi hver uge besøg af nogle erfarne professionelle, som måske
har instrueret noget for DR eller været klipper i 20 år. Det er
aldrig kedeligt at få undervisning herude, selvom det jo ikke
er decideret undervisning.
Ved du hvad du vil bruge det til?
Helt sikkert! Jeg håber at jeg kan bruge det til en dag at
lave film eller lave tv for Danmarks Radio. Jeg har en
drøm om at søge ind på enten Den Danske Filmskole
eller Mediehøjskolen i København engang. Derfor er det
rigtigt praktisk at gå på Station Next først og få masser af
erfaring. Jeg håber på at det hele vil ende med at jeg ved
vildt meget om film og medier, og at jeg er i stand til at
producere noget selv. Derudover håber jeg at jeg kan
få lov til at gå her i de fulde 3 år, og få en masse gode
minder og venskaber ud af det.
Caroline smiler og vinker, idet hun skynder sig ud af

døren. Døren lukker i med et brag bag hende,
og man når lige at høre instruktørens skingre
stemme ”Cut! Den er i hus” inden
rulleteksterne begynder at rulle
ned fra oven. Blot endnu
en dag på Station
Next.
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Take a look.

Materiel identifikation

At købe visse produkter i dag er en måde
man som individ nemt og hurtigt kan
reflektere og skabe identifikation i forhold
til, hvem man er som person. For eksempel; En pelsklædt midaldrende kvinde, iført
Gucci-briller med en egernlignende hund
på slæb. Eller en 15 år gammel knægt med
kasket, lavt hængende bukser, og en smøg
i munden. Vi er hvad vi køber, og vi bliver
dømt på grund af det.

Medløbende udvikling

Room with a view

Vi som mennesker har en tendens til at forbruge

og forglemme de fleste ting, vi køber. Vores moderne
måde at leve på fører til, at vi forlader flere faldefærdige
bygninger forskudt rundt omkring i landet. Forfaldent
og fælt lugtende står fabrikker som denne forladte DLG
fabrik, tæt ved Nordhavn Station.
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”Take nothing
but pictures,
leave nothing
but footprints,
kill nothing

but time.”

Langsomt som de små fiskerbyer forsvandt
og blev til store byer med mange indbyggere og arbejdsmuligheder, ændres vores
levemåde også. Kvinder bliver klar over, at
de sagtens kan være selvforsørgende og
ikke nødvendigvis har behov for en mand,
der kan sørge for, at der er mad på bordet.
Denne variable forsvandt hurtigt og nemt,
da det i 1960’erne var kvindernes tur til at
komme på arbejdsmarkedet og tjene penge
selv. Som det ser ud i dag, er der flere
og flere kvinder, der enten har mandens
gamle ”rolle”, ellers fravælger de ubevidst
manden fuldstændig og klarer ærterne selv.

En selvopfyldende
profeti

Den permanente industrialisering trådte
igennem i 1855. Evnen til at producere
varer, materialer, jobs og nye innovative
teknologiske løsninger i stride strømme

udmundede i, at fabrikker som denne lades stå tomme hen. Tiden
skred langsomt frem, og vores raketteknologi var på en opadgående udvikling. De første designs af rumraketter, anno 1950,
havde finner og såvel havde bilerne fra denne tidsperiode. Denne
udvikling af teknologi var i synlig forandring og tilgængeligt for
den generelle befolkning i takt med, at vores evne og interesse
for at udforske rummet blev større og større. Det blev hurtigt
opdaget, at finner på raketter ikke just var den bedste og mest
aerodynamiske løsning, og kort efter raketdesignet skiftede fra
vinger til rette vinkler og linjer, gjorde bilerne det samme. Det kan
roligt konstateres, at den teknologiske udvikling vi har set over de
sidste 30 år, tæt kan relateres til vores udviklinger indenfor raket& rum-teknologi. Vores udbud af produkter, anno 2012, hvilket er
ekstremt bredt og varieret, kan til tider ligne en nytteløs strøm af
plastikhylstre vi kalder iPhones, Canon kameraer og mp3-afspillere. Selvfølgelig er det dejligt at have den nyeste og fedeste gadget,
men af og til kan legen godt blive lidt for god.

The Final Frontier, We’re almost here

Som årene passerer, og vi kommer tættere på det 22. århundrede,
er det ikke sikkert, om denne udvikling vil fortsætte. Vi har stadig
mange samfundsmæssige og teknologiske behov, der ikke er blevet opfyldt af vores innovative udvikling indtil videre. Vi mangler et
ekstra skub for virkelig at kunne realisere vores drømme om ren
energi, minimale sikkerhedsrisikoer og nye byggematerialer eller
brændstoffer fra månen? Eller Mars? Eller kunne vi konstruere et
atomkraftværk i kredsløb om jorden? Alle disse mulighed ligger
lige inden for vores rækkevidde. The Final Frontier, som kosmos
kaldes, vil være den nye legeplads for ingeniører, teknologer, fysikere, astrofysikere og andre matematisk og naturfaglige erhverv i
det 21. århundrede. Disse erhverv og professioner mangler vi, og
de arbejdsplader, de mennesker burde optage hos for eksempel

NASA, eksisterer ikke på grund af manglende finansiel støtte til giganten NASA.
Alle disse arbejdsplader vil indirekte kunne
påvirke, hvordan vores civile velfærd ser
ud. Miljøvenlige biler, der kører på månestøv kan blive en realitet, hvis midlerne til
en rum-elevator der kan sende mineraler
og hydrogen tilbage til jorden til forbrænding og daglig brug. Vi lever godt i det 21.
århundrede, da vi har så meget materielt
overskud, at vi lader bygninger / fabrikker
stå forladt for arbejdspladser og nogen
form for menneskelig kontakt.
Disse job på fabrikken blev højst sandsynligt ikke nødvendige længere på grund af
en mindre efterspørgsel. Og netop dette
er også gældende for NASA. Behovet for
at komme til rummet er ikke så relevant
længere, som det var, dengang vi for alvor
drømte om ”fremtidsverdenen” i 1960’erne.

Founded On Fear

”So, in the sixties we we’re in the cold war
with Russia, as well as some hot war over
in south east Asia. The Russians send up
Sputnik, which mean ‘Fellow Traveller’, so
it’s all peaceful and because this technological advancement frightened the Americans, NASA was funded. Not because of
interest in space, but because we sought
not to get outplayed and dominated by the
Russians. So NASA, was funded on that
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‘fear-factor’ and we then go to the moon,
on the basis that Russia will control ‘high
ground’. When we finally arrive, we predict
that we’ll be on Mars in another 10 years,
but we didn’t understand, why we went
to the Moon in the first place, we did it to
win the upper hand. And once we found
out Russia wasn’t ready to go to the Moon,
we stopped going as well” - Neil deGrasse
Tyson, astrofysiker.

1. Let’s boil some slunks. 2. Salige ere de døde der dø i Herren. 3. Long time - no see.
4. Entering the Devils Hote. 5. Hello..? The war is over. 6. Office - Major Tom.

Frontløberen Apollo 8

2
1

Apollo 8 var den første rummission, der
forlod jorden med en destination.
Et kredsløb om månen.
”A very famous photo came from the
Apollo 8 mission, which was the first
mission that had a destination in mind for
a manned spacecraft. The photo was of
Earth, rising over the Lunar landscape, we
all know it. “Earth Rise, over the moon”.
This was the first time the general public
saw the Earth, not as the map-maker
would have you indentify it. The countries
weren’t colour coated with boundaries like
a globe or a map, it was seen as nature
intended it to be viewed; with, oceans,
land and clouds. We went to the moon.
And we discovered Earth for the first time!
Now some might claim that space never
influenced our culture, but I got a list! The

big thing about this picture is that, it was the first time we viewed
the Earth, as a whole. Not as a place where nations war.” – Niel
deGrasse Tyson.
Denne tydelige ændring trådte igennem i 1970. Clean Air Act gik
igennem politisk behandling og blev godkendt, hvilket medførte
konstruktion af tusinder af vindmøller for at undgå smog og forurening i store mængder.
”Earth Day, was birthed in March 1970. The Enviormental Protection Agency was founded in 1970. The organisation; ”Doctors
without borders” was founded in 1971! No one thought of that
phrase before that photo was published, because every globe and
map in every school and classroom, has countries printed on it!
Led-filled gas was banned and replaced with Led-free gas in 1973.
Even though, we’re still at war in Vietnam, we still found the time
to start thinking about ‘Earth’. As a whole. That is the cosmos operating on our culture, and you can not even put a price on that!”
– Niel deGrasse Tyson.

Earth Rise

Billedet, ”Earth Rise” (1968), blev et unikt & kulturelt ikon der
startede et kollektivt mind-set, der hjalp os til at indse, hvor vigtigt
det er for os fortsat at udvikle vores teknologi, bevare vores klima
og dyrelivets økosystem. Men vi stilnede så stille hen efter denne
tidsperiode, da truslen fra Rusland forsvandt og derved stoppede
behovet for at udforske rummet. Vi stoppede mere eller mindre
med at drømme om fremtiden.
Vores materialer her på jorden bliver glemt og smidt ud, DLG fabrikker, forlystelsesparker, hospitaler, hele byer bliver efterladt. Vi
kan kun håbe, at skæbnen ikke bliver den samme for vores fælles
planet. Rumrejsen var en åbenbaring, og alle disse organisationer

der blev stiftet, var vores verden der reagerede på et nyt perspektiv for, hvad det vil
sige at være i live. Et perspektiv der tvang
os til at indse, hvor dyrebar og skrøbelig
vores eksistens er.

Det er en
prioriteringssag

Vi er nu til dags bevidste om, hvor stor
et fodtryk vi mennesker sætter på vores
klode.
Om det er igennem, hvilken bil du køber.
Om den er hybrid eller om den kører på
benzin.
Små såvel som store, vi sætter dem over
det hele. Fra rumstationer til skumfiduser.
Hvad end vi prioriterer er hvad vi vil se
mere af. Om det er på verdensmarkedet
for tandbørster, eller om vi forsker inden
for energikilder placeret i rummet, med en
sikker afstand fra Jorden.

Red lines...
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Mobil Førstehjælp
Mobil førstehjælp er lavet af Dansk
Røde Kors. Programmet indeholder
hjælp til alt fra hjertestop til sukkersyge til astma. Når man trykker ind
på et emne, kan man finde trin for
trin guides med illustrationer af, hvad
man skal gøre i pågældende akutsituationer.
Programmet har også en liste over alle
verdens alarmnumre til politiet, ambulancer og brandvæsnet.

Impossible

Camera +

Impossible en af favoritterne til
iPhone. Man får en opgave at løse i
hver bane, den første “touch the red
light”, hvor man så skal trykke på et
rødt lys, men sværhedsgraden stiger
hurtigt, i takt med irritationen. Spørgsmålene går fra at være næsten banale til at blive umulige. Man ikke blot
skal læse det der står, men også læse
det der står mellem linjerne og tænke
kreativt for at gennemføre spillet.

Camera + er et fotoredigeringsprogram, der formår at tilbyde funktioner,
som apple i sine Core System apps
ikke formår at have med. Det er et
enkelt og godt program. Der findes
mange funktioner i dette program
såsom Touch Exposure & touch,
forskellige shooting modes, photo
flashligt, grid og digital zoom x6.
Et nemt program der er let at bruge og
bestemt pengene værd.

Jetpack Joyride

Akinator the Genie

Målet i dette spil er at flyve igennem
den samme bane og klare forskellige
missioner. For hver mission, man klarer, får man mellem 1 og 3 stjerner.

Akinator kan læse dine tanker og
gætte, hvilken kendt virtuel, fiktiv
eller non-fiktiv person du tænker på.
Appen vil derefter stille spørgsmål til
personen, indtil den ved, hvem man
tænker på. Den gætter det faktisk
alle gange jeg har prøvet det - ganske
imponerende.

Af: Melanie Etlart, Bertram Christoffersen og
Frederik Rasmussen

Vi anmelder android og
iPhone apps!
Vi bestræber os på at gøre din
dagligdag lettere. Vi vil hjælpe dig
med at skære igennem hverdagens
mange lag og nå ind til det, der er
vigtigt - din tid. Disse apps vil hjælpe
dig med at bestemme, hvad du skal
gøre med dint id.
Er du den glemsomme type? Lav en
virtuel dagsorden til dig selv med
Astrid. Skal du afreagere og komme
af med dine aggresioner? Skyd
nogle zombier i Plants Vs. Zombies.
Eller find vej med Google Navigations-appen.
God fornøjelse med de mange
apps. Vi håber, de gør nytte.

Pixlr Express
Softwaregiganten Autodesk, der står
bag størstedelen af 3D-industriens
redskaber og software, har udviklet
en kamera-app.
En intuitiv og strømlinet brugerflade
bidrager meget til den samlede
oplevelse. Det er nemt at tilføje filtre,
sløre, lave rammer rundt om billedet
og massere af andre muligheder. Og
den er gratis.
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Plants vs. Zombies

Doggcatcher

Zombier angriber dine ejeres hus.
Det er din opgave ved hjælp af en
plantehær at afværge deres bølger af
angreb. Præmissen er simpel, men
giver mulighed for en stor mængde
narrativ humor og charme - i form af
skøre personligheder og sjov dialog.

Doggcatcher henvender sig til podcast-lytterne. Appen er en af de mest
hurtige og nemme måder at høre
podcasts på, og tilmed en af de mest
tilpasselige.

Spillet byder på timevis af strategisk
leg og koster nogenlunde det samme
som et pitabrød med kebab. Køb.

Astrid
Astrid er en to-do app. Du kan skrive opgaver til dig selv op på en virtuel checkliste, tilføje alarmer og andet. Alt dette
er for at føre dig igennem din hverdag
på en nemmere og mere overkommelig
måde.
Appen er meget omfangsrig og kan
umiddelbar mere end det, den proklamerer med. Alle dine virtuelle skillinger
værd. Download den.

Man kan således indstille appen til at
downloade podcast fra ens favorit-feed automatisk, så de er klar, lige
så snart man har sin mobile enhed ved
hånden.
Smart, overskueligt, lækkert.

Spymouse
Du indtager rollen som Agent Mouse
- verdens mindste protagonist og
hemmelige agent.
Det er din mission at sætte en stopper for kattenes tyranni og styre - og
samle ost. Styringen er minimalistisk,
præcis, og både spilleglæden og holdbarheden er ikke set nogen andre
steder. I hvert fald ikke til prisen.

Ultimate Logo Quiz
Man skal gætte diverse logoer, hvilket
er en rigtig hjernevrider. Der er 22
kategorier, så logoer er der nok af.
Det er virkelig tidsfordrivende, og da
der er hints, er det sjovt at se, hvor
mange logoer man kan uden at benytte sig af disse hints. Det er i det hele
taget et velfungerende spil.

The Simsons: Tapped Out
Hvis du elsker The Simpsons, skal du
hente denne app. I dette spil skal du
bygge hjembyen, Springfield, op fra
bunden og designe byen efter eget
hovede. Du skal klare forskellige opgaver for at få penge, XP og nogle få
gange låse op for diverse bygninger.
Alle du kender fra The Simpsons’ er
med, alting fra familien Simpsons hus
til atomkraftværk. Det er en god app,
uden problemer.

Dog kan det engang imellem godt lade
være med at gemme, når du har klaret
en mission og så lukker spillet selvom
man har modtaget sine stjerner for
missionen. Meget frustrende.

Trainyard
Trainyard er et puzzle-spil, hvor man
skal navigere togene til at komme fra
station til station. Spillet foregår på et
7x7 gitter.
Spillet begynder nemt, og man har
kun få toge at navigere, men som man
fuldfører banerne stiger sværhedsgraden. Der kommer flere tog, skinner og
forhindringer, man skal holde styr på
for ikke der sker et sammenstyrt.

Det fungerer helt fint og kører stabilt
på de fleste enheder. Godt tidsfordriv
for dig og vennerne.

Rejseplanen
Rejseplanen er et program til at koordinere ens rejse med den offentlige
transport. Du skriver den adresse du
skal fra, den adresse du skal til og
tidspunktet du skal rejse. Den viser
alle måder at komme fra dit punkt A
til B uden brugen af eksempelvis tog,
hvis det er udelukket. Den viser også
ruten på et kort, hvis du skal gå på
rejsen, prisen, hvor mange gange du
skal skifte og de zoner, du kommer
igennem.
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Peter Spejlæg og mig
- at miste en forælder

J

eres opvækst har sikkert ikke været så
meget mere anderledes end min. Jeg
havde en ganske normal barndom med far,
mor, lillesøster og en sund fantasi og en
legesyg sjæl, hvilket jeg stadig har beholdt
helt ind i mit nu voksne liv.
Som en lille dreng i børnehave og folkeskole så jeg ikke min far voldsomt meget, fordi
han var en travl taxa-chauffør kendt som
“Peter spejlæg” - Han ejede nemlig, en æggegul varevogns-taxa, hvor han primært
kørte børnehaver og ældre.
Jeg startede i skole og fik rigeligt med venner, få af dem er jeg stadig i kontakt med
idag, nok ligesom mange af jer. Jeg havde
det svært ved matematikken, min familie
har aldrig været matematisk anlagt, dog
hjalp min far mig. Jeg bliver oftest anskuet
som værende intelligent, men virkelig ikke
inden for den matematiske verden, måske
havde jeg været bedre til det, hvis jeg fortsat havde haft min far til lektie hjælp.
Men man får ikke altid, hvad man ønsker
sig.
Da jeg var fyldt 10 år begyndte min far så
småt at blive gul i huden og øjnene. Vi spekulerede om det mon kunne være en form
for leverfejl, på grund af taxamænds ofte
usunde livsstil - smøger, kaffe & kage, slik
og masser af øl. Så naturligvis smed min
mor bekymret min far på hospitalet.

The bearer of bad news
Vi mennesker har en næsten ubegrænset
kapacitet for psykisk smerte, vil jeg mene.
Hvordan kan man bringe sig selv til at
fortælle sin 10 år gamle søn, at man er dødeligt syg med et ‘straight face’. På trods af
dette ekstremt deprimerende scenarie var
min fars kampgejst i top selv med smerter i
hele kroppen.
Sygdom skulle “fan’me ikke stoppe mig”,
sagde min far da han blev diagnosticeret
med kræft.
Lægerne var ikke 100% sikre på, hvor
den primære koncentration af kræftceller
befandt sig, så han skulle til regelmæssige
scanninger. Under denne tid af undersøgelser kom han til USA for at besøge barndomsvenner, for at give dem de sørgelige
nyheder. Derovre købte han en Cadillac
Limo fra ‘64, som blev en del af et mindre
selvstændig projekt kaldet, “Moby Dick”,
som fungerede som et taxafirma, bortset
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fra at han kørte en limousine.
Min far skulle ikke stoppes af
noget eller nogen, hans evne til
at bekæmpe modgang var en
egenskab, han havde haft siden
barnsben på grund af hans fars
ekstremt kyniske måde at opfostre ham på.

Kemoterapi
Tiden gik, og han kunne stadig
ikke diagnosticeres ordenligt. Så
i stedet for at lægerne begyndte at hakke løs i min fars indre
kropsmasse, var det sikre valg, at
han startede i kemoterapi.
For jer der ikke ved det, er kemo-

Tekst : Jonas Selsner
Layout: Emilie Morgan

efterhånden ud af, at kræftvæksten befandt sig i bugspytkirtlen.
Buespytkirtlen er det organ, der producerer insulin, som regulerer dit blodsukkerniveau når du f.eks drikker en cola. Så
uden denne bugspytkirtel var min far ikke i
stand til at producere insulin, så han skulle
stikke sig selv med nåle for at kunne nyde
den samme mad som os andre, for at kunne lege med hans børn som andre fædre,
men det viste sig, at han stadig var syg.

20.000 punds mirakelkur
Enten havde lægerne ikke været hurtige
nok, og kræften havde nået og sprede sig,
eller også fejldiagnosticerede de min far.
Det viste sig, at kræften havde bredt sig til
leveren og
vist også
mange andre organer
som tarmen, hvilket
forklarede
os, hvorfor
hans hud
stadig var gul, fordi han var så syg, at
hans krop ikke længere kunne frasortere
affaldsstoffer.

”Jeg er sikker på han hellere ville gå
ud med et brag: Ridende på en tiger,
med min mor på tværs over armen
og en cigar i kæften.”
terapi en proces, hvor en gift, der
er designet til at dræbe kræft celler som kommer ind i blodbanen.
Men selvfølgelig har giften ingen
sans for, hvad der er kræftceller
og hvad der er raske celler, så
min far begyndte langsomt at
tabe rigtig mange kilo.
Han var klar til at komme i kemo
og psykisk klar til at bekæmpe
denne sygdom, på trods af hans
mors død, blot få måneder inden
behandlingen startede.
Det gik jo ikke, at den nye
limousine blev beskidt, så den
måtte have tag over hovedet
selvom det var vintertid. Det fik
den så, i form af en car-port, der
var stor nok til at kunne dække
en 6½ meter lang limo, samt to
andre biler. Min far var en stædig
mand. Så der skulle ikke andre til
at bygge HANS car-port. “Jeg skal
kæmpe for det her, jeg giver ikke
op”. At konstruere dette monster
af en car-port var et tegn på at
min far, hverken fysisk eller psykisk ville give op på livet.

Kræft i bugspytkirtlen
Lægerne på Rigshospitalet fandt

Der var læger i England, der havde specialiseret sig i denne slags kræft, som godt
kunne havde hjulpet min far med at blive
rask. Dog kostede dette forløb 20.000
pund, hvilket svarer til næsten 200.000
danske kroner, hvilket min fars opsparing
fra taxa-arbejde, og min mors pædagog
løn bare ikke rakte til. Så min fars skæbne
blev fastsat af, hvad jeg nu i mit voksne
liv er bevidst om er roden til stor glæde,
men også dyb ondskab. Penge. Den eneste
naturkraft, der kan diktere nationer og
menneskers skæbne.

Voksen på en nat
Min far døde med sin familie omkring sig,
hvilket jeg er sikker på, han var glad for. Vi
havde købt en hospitalsseng, der var blevet placeret i soveværelset, hvor han bare
lå. Det var det eneste han kunne til sidst.
Hans evne til at snakke og kommunikere
var forsvundet på grund af kræftcellerne
var i hele hans krop. Fra top til tå. Den 3.
februar er min søsters fødselsdag og min
fars dødsdag.
Det ‘dyreskue’, der opstod, da min far
skulle sove ind, synes jeg var ynkeligt, det

mindede mig om en zoologisk
have. Min fars fangeskab i
hospitalssengen mindede mig
om et rovdyr i fangenskab, en
fantastisk kriger med styrke
og hurtighed, der aldrig får
forløst sit potentiale og går i
cirkler i sit lille bur, indtil ruten
er nedslidt og opbrugt.
Jeg synes på en måde, det
var sørgeligt, at en mand så
viljestærk som min far skulle
tilbringe sin sidste time med
alle de mennesker han elsker,
og ikke modtage andet end
medlidenhed og sympati.
Jeg er sikker på han hellere ville gå ud med et brag: Ridende
på en tiger, med min mor på
tværs over armen og en cigar
i kæften.

Taknemmelighed en gave og en forbandelse
Taknemmelighed udstråler
elegance og kan oftest hjælpe
mig med at værdsætte livet,
når jeg har det svært, dog
synes jeg at jeg alt for tit hører
utaknemmelige og møgforkælede snotunger brokke
sig over, hvor dårligt de har
det. Jeg tror, det er vigtigt,
at uanset hvor dårligt man
har det i livet, er det vigtigt at
huske på, at andre steder i
verden er der folk der lever et
sværere liv, end man selv gør.
Og uanset hvad du får kastet i
hovedet, er det godt at kunne
slå koldt vand i blodet og
arbejde igennem ens problemer, store som
små. Præcis som
min far gjorde.

At
miste
din
største
beskyttelse
- En personlig beretning om at miste min far
Tekst : Christina Vienberg
Layout: Emilie Morgan

M

it navn er Christina, og jeg er 18 år
gammel. Min barndom har sikkert
ikke været meget anderledes end jeres. Jeg
har gået i vuggestue, børnehave og i skole,
jeg har haft venskaber og fjender, fritid og
stress. Alt i alt et helt normalt liv.
I 2006 faldt hele min verden sammen. Jeg
mistede den mand, der betød allermest
for mig.

Vores kamp
I marts 2006 blev min far indlagt første
gang med kraftige mavesmerter, men blev
sendt hjem igen, da lægerne ikke fandt
nogen skader. Min far blev ved med at få
det dårligere og begyndte at gå mere og
mere til lægetjek.
I juni fandt lægerne endelig ud af, hvad der
var galt. Min far havde kræft i bugspytkirtlen, og det var vokset sig alt for stort til,
at det kunne fjernes. Det eneste, vi kunne
gøre, var at satse på kemoterapi, så det
gjorde vi. Kemoterapien skulle prøve at
gøre kræften mindre og gøre, at min far
kunne få det bedre. Bivirkningerne ved, at
han skulle have kemo, var, at han kunne
miste håret, tabe sig, blive lidt gul i huden
og måske slet ikke få det bedre. Min far fik
alle bivirkninger i stedet for at få det bedre.
I august afholdt vi min 12 års fødselsdag.
Min far var blevet meget syg og havde tabt
sig rigtig mange kilo. Hans hud og øjne var
helt gule, og han kunne ikke rigtig gå mere.
Vi fik en hospitalsseng hjem. Min fars ønske var, at han ville ’sove ind’ hjemme, hvor
han følte sig mest tryg. Det var ikke rart at
få den hjem, da den kun var der af dårlige
grunde. Det var en ubehagelig følelse at
komme hjem hver dag og se sengen stå
der. Men den dag i dag sætter jeg virkelig
pris på, at han lå hjemme og ikke på et hospital, hvor jeg kun kunne se ham engang
i mellem.
I september kunne min far slet ikke gå. Han
lå i sin seng og fik stadig kemoterapi. Min
familie kom rendende ud og ind ad døren
og passede mig, imens min mor sad hos
min far. Han havde det rigtig dårligt, og
hans vejrtrækning lød næsten som om, han
ikke kunne få vejret, hvilket gjorde, at jeg
ikke kunne holde ud at sidde der i længere
tid. De sidste dage inden han døde, kunne
han hverken snakke eller bevæge sig.
Det eneste han kunne var at mumle med
forskellig tone, så vi kunne fornemme, om
det var et ’ja’ eller et ’nej’ vi fik, hvis vi snakkede til ham. Det var rigtig hårdt at se min
stærke far ligge i en seng uden hverken at

kunne snakke eller bevæge sig, som han
plejede at gøre. Jeg undgik at stille spørgsmål, når jeg sad hos ham. Jeg nøjedes med
at snakke til ham, og sige de sidste ting, jeg
havde brug for, han vidste.

Nu er det tid
Mandag d. 25. september 2006 sad jeg, en
lille 12 årig pige og legede med Barbier,
da min onkel kom hen og lagde en hånd
på min ryg og sagde: ”Nu er det tid”. Jeg
vidste straks, hvad han mente, og jeg løb
ned ad vores trappe, ind på det værelse
min far lå i, sprang grædende op i armene
på min mor og så min far tage sit sidste
åndedræt. Torsdag d. 28. september ville

ikke gad lege så meget mere. Jeg stoppede med at være udenfor,
da jeg meget hellere ville sidde alene uden at alle skulle komme
hen og spørge, om jeg var okay. Min mor gik fra at være en helt
almindelig mor, man var teenager-sur på engang i mellem, til at
være den person, jeg ville have ved min side hvert eneste sekund.
Vores bånd blev stærkere og stærkere, det blev så stærkt, at jeg fik
tårer i øjnene, da jeg skulle på skole-tur i en uge uden kontakt til
hende. Vi sad tit og snakkede sammen om, hvordan vi havde det
og hjalp hinanden med at komme igennem de meget svære tider.

I sorggruppe
Alle børn oplever disse ting forskelligt, jeg begyndte i sorggruppe, med andre børn hvor en masse børn der også har mistet en
forælder, mødes og snakker. Det har hjulpet mig på mange måder.
Da jeg havde gået der i to år, begyndte jeg at dyrke en hel masse
forskellige sportsgrene, jeg snakkede med mine gamle venner
igen, og mit liv forandrede sig igen. Alle de
gamle vaner, jeg havde med mine forældre,
har jeg stadig, også selvom jeg kun har
min mor. Vaner er en slags minde, og de
forsvinder kun, hvis man vil have det. Mine
vaner minder mig om min far, og de vil
aldrig forsvinde, så længe jeg lever. Jeg vil
altid mindes min far.
Jeg kan mærke, at når jeg sidder sammen
med veninder, og de skændes med deres
fædre over nogle dumme ting, bliver jeg irriteret indvending. De
ved ikke, hvad de har, og de sætter ikke pris på det. Jeg sætter pris
på selv de mindste ting i livet og nyder det, jeg har. For en dag har
vi det ikke længere. Jeg er blevet meget følsom i forhold til før i
tiden. Jeg kunne falde og være ligeglad, nu kan jeg græde over den
mindste lille ting, der minder mig om noget sørgeligt. Jeg har lært,
at når jeg er ked af det, skal jeg tage mig den tid, det tager, og evt.
holde en pause fra det, jeg laver, eller måske bare have en dag
helt alene.

”Jeg kan mærke, at når jeg sidder sammen med veninder, og de skændes
med deres fædre over nogle dumme
ting, bliver jeg irriteret indvendig. De
ved ikke, hvad de har...”
han være fyldt 50 år, vi brugte hans ”runde
fødselsdag” på at arrangere hans begravelse. Stemningen rundt omkring os var
meget trist og alvorlig. Vi sad med præsten
og aftalte kistens farve, og hvilke blomster
vi ville have på. Det var en hård dag at
komme igennem.

Min oplevelse af forandring
Efter min fars begravelse har jeg været
mange ting igennem. Før min fars død var
jeg altid glad, jeg elskede at lege med mine
venner i sandkassen. Jeg blev puttet hver
eneste aften af både min mor og far. Først
sagde min far godnat og puttede mig under dynen som en orm, hvorefter min mor
kom ind og sagde godnat. Da min far døde,
ændrede det sig også. Hver aften måtte
min storebror putte mig i stedet for min
far. Det hjalp mig, når jeg skulle sove, at
den ene ting ikke havde ændret sig. Så da
han flyttede til Esbjerg, måtte min mor putte mig to gange. Stadig den dag i dag har
jeg svært ved at falde i søvn, hvis ikke jeg
får sagt godnat to gange, så jeg siger godnat til min mor og ringer til min kæreste
for at sige godnat. Min kæreste er der altid
for mig, når jeg har brug for det, og han
forstår, når jeg har brug for at være alene.
Halvdelen af mine venner forsvandt, nok
fordi de ikke kunne forstå, hvorfor at jeg

Livet fortsætter
Det tager tid og kræfter at komme over at miste en forælder. Det
er hårdt og man ændrer sig meget. Jeg blev meget hurtigt voksen
og tog tingene mere seriøst end andre 12 årige. Man skal have lov
til at være ked af det, og have lov til at græde, hvis det er det, man
har brug for. Og hvis ens liv kører helt sort, skal man tænke på, at
livet fortsætter og at ens afdøde forældre ville ønske det bedste
for deres børn.
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Tegning
Når man begynder at tegne igen, skal man for det første lade være med at have så store forventninger
til ens evner, for sandsynligheden for at man tegner helt perfekt, er ikke særlig stor, hvis man stoppede
med at tegne som seksårig, for så tegner man cirka som en seksårig, når man begynder igen.
Der vil selvfølgelig være nogle ændringer, ens motorik er blevet bedre, og man har en bedre forståelse
for detaljer, men ens evner vil stadig være nogenlunde det samme, som da man stoppede.
Når du går i gang

At lave skitser er en god ide, men det er også godt at finde nogle
bøger om basis anatomi. Du kommer nok ikke til at tegne meget
bedre af at kende den præcise anatomi, men at vide hvordan et
simpelt skelet ser ud er en god måde at starte med at tegne på.
Find et menneske-skelet og se, hvor ribbenene stopper, hvor
hofterne begynder, hvor albuen stopper i forhold til resten af
kroppen, og tjek hovedets størrelse.
Endnu en ting, man skal huske, er, man behøver ikke at lære
at tegne et skelet, man skal bare vide hvordan det nogenlunde
ser ud. En cirkel for ribbenene, en streg for rygsøjlen, en eller
flere cirkler for hofterne. Brug former, det vil gøre det hele
langt nemmere. De mest hyppige former der bliver brugt,
er cylindere, cirkler og firkanter, der bliver brugt til arme,
ben, overkroppe osv.
Men man har jo ikke en færdig tegning, fordi man har nogle
cirkler og streger. Der skal også noget muskelmasse på. Her
bør du igen kigge i en anatomi-bog. Se hvordan musklerne
egentlig sidder på overarmen, hvor læggene buler ud på
siderne af benene, hvordan skuldrene sidder sammen
med halsen på grund af musklen der sidder ved nakken
og skuldrene.
Husk altid at der ligger muskler og fedt inden under
huden, selv på tegneserie figurer.
Det er også godt at få noget bevægelse ind i ens
tegning, det vil være f.eks. at lave en asymetrisk posering.
Det kan blandt andet være at have en hånd på hoften, mens den
anden hænger løst ned. På den måde bliver hoften skrå og det
samme gør skuldrene, hvilket giver en mere interessant posering end den typiske, gemmer-hænderne-bag-ryggen- posering, som man bruger meget, fordi man er bange for at
tegne de pokkers hænder.

De forbandede detaljer!

Hænder og fødder er svære at tegne, på grund af de mange små led og mærkelige
former. Igen er det godt at kigge på anatomi, men kig også på andre kunstneres
fortolkninger af hvordan man tegner fødder, da man hurtigt kan blive lidt træt og
fortvivlet af de virkelighedstro billeder, hvis man f.eks vil tegne en mere tegneserie-stil, i stedet for det realistiske.
Det er også rigtig godt at bruge referencer, altså enten billeder en anden kunstner
har lavet eller billeder taget med rigtige mennesker som modeller, da det er en
god måde at se, hvordan den menneskelige krop virker, og hvad den er i stand til,
så man ikke laver en posering, der ville være fysisk umulig.

Hænderne og fødderne

Lad være med at frygte hænder eller fødder, for de kan tit være
udtryksfulde og fortælle lidt, hvordan karakteren kan have det. Start
med at lave en trapez form først til håndfladen, derefter endnu en
trapez-form til fingrene, så en cirkel hvor tommelfingeren skal
sidde fast, og derefter lav streger for hver finger, eller lav
cylinder former i stedet for streger, det kommer an på
hvad du bedst kan lide.
Fødder kan også laves på forskellige måder. Det
kan være en trekant med en aflang firkant
for tæerne, eller en cirkel for hælen og
en cirkel for trædepuderne og tæerne,
også en streg der forbinder dem.
Der er også nogle, der tegner efter
skoformen, så foden måske ser
bredere ud, eller sidder højere oppe, da
der enten er en bred snude eller en høj hæl.
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Men selvom øjnene siger meget, så er det godt at
have munden med for at ”forstærke” udtrykket. Du
kan også tilføje ekstra ting til udtrykket så som
tårer, savl eller rødmen. Åbne og lukkede øjne kan
også ændre udtrykket.

Emma Silke
Har hjulpet med basis idé
Tegner ikke fordi hun kan men
fordi hun SKAL

Perspektivet
¾ vinkel
Vinkel på ansigtet f.eks. kan være problematisk, men
egentlig handler det om at placere øjnene rigtigt,
der er mange, som måske mener, at det øje der, er
længst, væk skal være mindre, men det skal det ikke.
De skal være lige store, det eneste man skal ændre
er bredden. Da det venstre øje (vist på tegning) bliver
gemt af både næseryggen, men også lidt af måden
hovedet bliver vinklet på.
Næsen er også svær at lave, da man – hvis man laver
mere semi-realisme – skal sørge for også at få lidt af
næseryggen med, men hvis man tegner manga, er
det ikke et stort problem.
Læberne skal lige som det ene øje være smallere i
den ene side.

Simone Pedersen
Har tegnet ansigtsudtryk
Tegner når hun får en idé

Tøjet

Tøj kan være rigtig svært at tegne, da det som regel ikke kommer til at se
rigtigt ud, med mindre man laver folder i tøjet.
Husk at tænke på hvor tungt tøjet kommer til at være, eller hvad det er for
noget stof. Det er faktisk godt at vide, da det kan hjælpe en del.
Alt afhængig af stoffet, ændrer mængden og størrelsen af rynker og folder
sig også, så på f.eks. cowboybukser er der lidt smalle folder ved skridtet, mens de er lidt mindre ved knæene og lidt bredere og smallere ved
fødderne, mens der på en silkekjole ikke er mange folder, men de er lidt
større og længere end dem på bukserne.
Hvis man tegner med flere lag, altså tegner en jakke over en trøje, er det
godt at tegne trøjen inden under jakken først, hvis der lynet op altså, for
så kan man bedre fornemme,hvor tingene skal
være, og hvordan det ville komme til at sidde.
Man behøver ikke tegne hver eneste lille
fold i tøjet indenunder, men lav gerne bare
en skitse i stedet.

Håret

en

At finde den rigtige frisure til sin karakter kan
være problematisk, hvis man bare har tegnet
en
eller
eller
anden
anden
tilfældig
tilfældig
person.
person.
Man
Man
skalskal
passe
passe
på med ikke altid at lave det samme glatte lange hår, det er nemt ja, men man kommer ikke
til at blive bedre til at lave så meget andet
hår, som bølget, krøllet eller noget helt andet.
Det er også vigtigt at vide, at håret afspejler
karakterens personlighed, så hvis man er vild og
fri kan det være stort og krøllet, eller hvis man er den pæne
pige, kan det være en fin side skilling og glat hår.

Ansigtsudtrykket

Ansigtsudtryk er svære, da ansigtet ser anderledes ud, når
man smiler, end når man græder. Det er fordi, musklerne
sætter sig på anderledes måder.
Prøv at se dig selv i spejlet, mens du smiler. Du vil kunne
se at dine kinder sidder på en anden måde, dine øjne
bliver mindre, dine læber bliver bredere, og din næse vil
også bliver bredere.
Et bredt smil er nærmest som en halvcirkel, et grin er
en rektangel, og chok er en cirkel. Men når man smiler,
skal man ikke bare lave den omvendte trekant, man
skal også huske hvordan øjnene reagerer, derfor skal
man se sig selv i spejlet og tjekke sine udtryk,
for det er uhyre
vigtigt f.eks. at knibe
øjnene lidt sammen, når man
smiler, ellers smiler man ikke med
øjnene også, og så ser man ikke
rigtigt glad ud. Man skal huske at
bruge øjenbrynene, da de siger
rigtig meget.

Profil vinkel
Profil kan være rigtig svært at tegne, da der er så
mange hakker eller ”trapper”. Det er en god ide at
lave en ”guideline” fra, hvor man vil have næsen til at
være og det samme med læberne.
Hagen og panden er som regel på næsten samme
niveau, altså hagen skal ikke stikke lige så meget ud
som f.eks. næsen. En god fingerregel kan være, at
man har omkring et øjes længde mellem hårlinje og
øje, øje og næse og næse og hage.

Kroppen
Man har også perspektiv på kroppen, så hvis man
f.eks kigger ned på en person, så dækker hovedet for
halsen, så hagen møder kravebenet.
En vigtig ting at huske er, at det der er tættest på
seerne er større end
normalt, og at det, der er
længere væk, er
mindre.

Xenia Iisager
Har tegnet Full Body,
perspektiv, hår, tøj, prinsesser,
ansigtsudtryk, hånd og
”by-line” tegning.
Har lavet layout.
Bliver rastløs hvis hun ikke tegner.

Pernille Weidick
Har tegnet perspektiv
og prinsesser.
Har skrevet artiklerne.
Tegner når hun får en idé
hvilket sker ofte.
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Er tegnefilm mandschauvinistiske?
Ja, tegnefilm er mandschauvinistiske. Før i tiden blev de kvindelige hovedroller portrætteret som nogle
kvinder med sørgelige historier, som havde brug for en prins for at være hel. Det er mere i de nyere film,
at pigerne er gået hen og blevet stærke hovedpersoner, de kan svinge lidt med et hjemmelavet våben (en
stegepande eller lignende) men de har stadig brug for at blive reddet af en mand, før historien kan slutte.
Hvad er moralen i de typiske
Disney Prinsesse film?

Moralen i de fleste tegnefilm er god, den er
belærende og som regel altid blandet, det
kan være, at man aldrig skal lade sig kue,
at man ikke skal stole på fremmede, eller
noget andet som forældre kan advare eller
opmuntre deres børn til. Men det er den
skjulte morale, der er skræmmende.
Hvad er det små piger lærer, når de sidder
og ser de klassiske prinsessefilm?
Alle prinsesserne er smukke, og som regel
ender det med, at de bliver reddet af
deres skønhed.
Tag Tornerose, Aurora som er filmens
hovedperson, medvirker i mindre end
atten minutter af filmen! Da
hun bliver født, bliver hun
skænket skønhed og en
smuk sangstemme af
nogle gode feer, og
filmen slutter med, at
hun bliver reddet af
en prins, hun kun
har kendt i omkring to
minutter, hvor de ikke lavede andet end at
synge, hvilket ikke er den bedste måde at
beslutte sig for, at man elsker hinanden.
Det samme gælder Snehvide. Hendes onde
stedmor sender en håndlager ud for at slå
hende ihjel og tage hendes hjerte, fordi
stedmoren er jaloux på Snehvides skønhed
og rasende over, at hun ikke selv er den
smukkeste i verden. Men Snehvide bliver
skånet, netop
fordi hun er
for køn at slå
ihjel og må
tilbringe en del af sit
liv sammen med
syv dværge, som
deres stuepige.
Ligesom Tornerose
elsker at synge og snakke
med dyrene i skoven, har Snehvide også et
eller andet med de behårede kræ.
Men det er ikke det eneste, de har til
fælles, ligesom Tornerose falder i søvn, og
sover nærmest resten af filmen, så falder
Snehvide også under en ond forbandelse
af sin stedmor, og har også brug for et kys
for at vågne.
Så for at summe det hele op, virker det
som om de vigtigste egenskaber for en
Disney prinsesse i årerne op til 2000, og
sikkert også senere, er at være sød og
smuk og venner med alle, samt at finde
den ægte kærlighed, for intet er mere
vigtigt i livet.

De moderne Disney film

Selvom prinsesserne er blevet mere
selvstændige, de kan slå fra sig og er ikke
bange for at komme op at skændes med
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helten, så er de stadig på samme niveau som de tidligere prinsesser. De kan være blevet spærret inde i et tårn næsten hele deres
liv, og derfor være både naive og mistroiske, eller de kan være
mørkhudet i 1920’erne og leve i en hvid mands verden, og stadig
være de samme personer vi allerede har set.
Det er på samme tid spændende og skuffende at
se, hvordan Disney håndterer nogle ting. Det
lød spændende at se en mørkhudet prinsesse i 1920’ernes Amerika, men det man så i
virkeligheden, var næsten ikke til at mærke i
filmen. Racismen lå meget i baggrunden, så
meget at man nærmest ikke lagde mærke
til det. Med et emne som det, kunne man
næsten tro, at indholdet ville handle mere
om, hvordan hun kunne klare sit liv, men
nej, det handlede kun om, at hun skulle
finde den ægte kærlighed, hvilket blev
sagt op til flere gange i løbet af filmen, og
hendes egentlige ønske, hvilket var at lave
den restaurant hun og hendes far drømte om.
Det er lidt skuffende, at de film vi viser vores børn, viser at kærlighed
betyder, at hvis bare man har kærlighed, så løser det hele sig selv,
når lille Anna er 30 år og sidder på gaden og fryser, sammen med
sin kæreste Bent, der stikker sig i armen.
For det vigtigste i verden er jo kærlighed.

Filmen Modig, en anderledes prinsesse

Selvom det muligvis lyder som om, alle prinsessefilm har været
’dårlige’, så er det ikke kun sådan. Der har været Pochahontas og
Mulan, som begge har tilført en smule feminisme og kvindelig
styrke til Disneys prinsessehold. Men de er ikke de eneste, der kan
bringe lidt raw power til holdet.
Filmen Modig, som udkom i 2012, er en begyndelse på en hel ny
prinsesse. En der ikke har brug for en mand til at redde hende,
men som kan redde sig selv.
Prinsesse Merida vil ikke gå i stramme korsetter, hun vil ikke giftes
ud til en eller anden kikset klanleders søn, nej, hun vil være fri,
lade det vilde røde hår hænge frit, skyde med bue og pil og gå på
eventyr som hun har lyst, hun vil leve som hendes personlighed
kræver det, vildt og frit.
Merida har en mening selv, hun nikker ikke bare og ser sød ud,
selvom hun ikke er enig i det, der bliver sagt, hun banker hellere
hånden hårdt i bordet og fortæller, hvad hun egentlig mener. Hun
er en af de nye prinsesser, børn vil have godt af at se op til. Hun
finder sig ikke en mand i løbet af filmen, selvom den første krise
handler om, at hun skal giftes væk, hvilket blandt andet har ledt
til et stort spørgsmål, man nok ikke havde regnet med ville blive
stillet, i forhold til en børnefilm.

En lesbisk Disney prinsesse?

Der har været en del forvirring over hvilket ’hold’, Merida spiller
på. Grunden til det er nok, at der ingen romance er mellem hende
og en anden karakter, hvilket er normen for Disney prinsesser. I
stedet handler filmen egentlig kun om forholdet mellem mor og
datter. Mange vil nok sige, at det ikke er en rigtig Disney film, den
blev lavet af Disney i samarbejde med Pixar, og fordi hun netop ikke passer ind blandt prinsesserne.
Der er flere tegn på, at Merida muligvis ikke
er til mænd, hvis man altså konspirerer omkring det, og et af dem handler om, hvorvidt
det er et PR stunt, at samme tid som Modig
blev sent i biograferne, var der LGBT Pride uge

(Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender)
på samme tid i New York og San Fransisco, fordi producenterne ikke officielt
ville sige, at hun var til sit eget køn.
Ligesom nogle mener det førnævnte
mulige PR stunt, er en uofficiel erklæring, så er er der nogle, der mener
at det er hendes personlighed, som
giver et hint om det.
Selvom der sikkert er mange, der føler
sig skuffet over den ikke eksisterende romance mellem Merida og en
anden karakter, så er det et skridt i
den rette retning for Disney og deres
prinsesser.

Lidt til eftertanke

Men her er der noget at tænke lidt over.
Hvis det nu var sandt, at Merida
var til piger, hvordan ville verden
så tage det? Ville forældre løbe
stormende ud af biograferne, hvis det
gik op for dem, at historien ikke var
om forholdet mellem mor og datter,
men at historien var helt anderledes,
at den handlede om, hvordan to
piger forelskede sig i hinanden?
Ville det i virkeligheden være okay at
lade sine børn se en Disney film, hvor
den kvindelige hovedperson ikke fik sin
prins i slutningen, men sin prinsesse?
Mange ville mene, det var fantastisk, hvis
Disney lavede en film, hvor det ikke var
mand og kvinde, der endte sammen i
slutningen, men kvinde og kvinde eller
mand og mand.
Vi er kommet langt siden dengang, hvor
det var beskidt at elske en fra sit eget køn,
og os, den nyere generation, har lært at
acceptere hvem folk elsker, og at det ikke
gør dem til dårligere mennesker.
Så mit spørgsmål er:
Er det virkelig fair, at vi fortæller vores
børn, at de skal acceptere moster Karens
pigekæreste, eller onkel Anders’ ægtemand, når de film, tegneserier og bøger
alle (for det meste) handler om, hvordan
dreng møder pige eller pige møder dreng,
og de er sammen resten af deres liv, når
der er dem, som ikke finder en pige eller
en dreng, og så ikke forstår hvorfor, at
selv om mor og far siger, det er helt okay
at lille Signe synes, lille Maria er mere sød
end lille Karsten, og der så lidt af det emne
tildelt til børn?
Ville det ikke være mere fair, at vi alle gjorde
vores til at opdrage børn til at de kan elske
hvem, de vil, lige meget om det er
mand eller kvinde, og stadig være
accepteret og elsket af dem, der er
tættest på?

Selvstændig s m 18-årig
Tekst og foto: Adam Iversen
Layout: Sofie Aurora Petrea M. T og Johanne Skou Karlsen

Frederik Giese
skulle være mediegrafiker. Troede
han. Men da han
ikke fandt en læreplads, blev han i
stedet selvstændig
som 18-årig.

Det kan være et travlt liv at være selvstændig. Specielt i en ung alder. Det kan man
selv spørge Frederik Giese på kun18 år om.
Han har nemlig startet sin egen forretning
i Hellerup, under navnet ScootWorld. Her
bliver der solgt løbehjul og alt det tilbehør,
man kan forestille sig. Så hvis man er løbehjulsentusiast, så er det her the place to go.
Desuden sælger forretningen den nye dille
for unge, som kommer direkte fra Japan,
nemlig trælegetøjet Kendama, som nu også
hitter i Danmark. Kendama består af et
håndtag, tre kopper, en bold og en spids,
så man kan lave en masse forskellige tricks.

Men hvad kan få en 18-årig til at springe
ud som selvstændig? Frederik Giese havde
egentlig tænkt sig at læse til mediegrafiker
på teknisk skole, men da han ikke kunne
skaffe en læreplads, måtte han jo finde på
et alternativ. Sådan opstod ScootWorld i
marts 2012, og i dag har han 11 medarbejdere, som er mellem 15 og 18 år. Men
det er jo ikke bare lige sådan at starte som
selvstændig, specielt ikke når man kun er
18 år. For at starte som selvstændig, mener
Frederik, at man skal have en solid startkapital, folk der er villige til at arbejde for en,
og hvis man har en god idé gør det jo bare
det hele lettere. I dag går det rigtig godt for
Frederiks forretning.
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Det helt rigtige Ho-ho-ho
- Portræt af en Julemand
”Damen der cyklende næsten kaster op af grin,
Bilisten der stoppede op ved grønt lys i et lyskryds,
så det skabte trafikprop, for at tage et billede.
Politimændene der satte blå blink på
og lavede ”thumbs up”.
Pigen der midt i opvasken kiggede undrende ud af vinduet,
og barnet der med et genert smil og store hundeøjne
spurgte, om hun ikke måtte få en pebernød.
Det er de øjeblikke, der gør, at man som julemand
elsker at sprede glæde over Danmarks befolkning.”

A

Julemanden fra Amager

Både private og på hospitalet

Vi træder ind i den splinternye spejderhytte, sneen har malet alt,
der kan ses hvidt, og hækkenes blade er erstattet med et tungt lag
sne. Bag hytten kan vi se Julemandens overdækkede kane, vi får et
kort glimt af den, inden vi træder ind i varmen.

Til juleoptoget vinker han til de generte
børn, imens han sidder i sin kane og lystigt
bruger sit mest kendte: Ho, ho, ho! I de
børnehaver, han besøger, danser han
rundt om juletræet med børnene, deler
godteposer ud og sørger for at give børnene en skøn dag.

Vores øjne er store ved synet af Julemanden, der er som taget ud
fra en bog, og trods vores alder og trods at vores tro på julemanden er en tid, der for længst er forbi, kan man tydeligt spotte den
barnlige glæde, som stråler ud af os alle. Det lange hvide hår og
det matchende skæg, der går langt ned over brystet, samt den
røde nissehue får os alle til at kigge betaget.
Der står vi så og giver hånd til Julemanden Julle på 519 år, bedst
kendt som Julemanden fra Amager.
Under skægget, huen og den røde frakke med hvid pelskant står nittenårige Simon Brøns, 3.g elev på Mediegymnasiet i Malmö. Derudover er han spejder på sit tolvte år, og det var denne fritidsinteresse,
der var med til at vække ideen om at blive julemand. Spejderne har
de sidste fire år været ude og deltage i juleoptoget på Amagerbrogade, og Simon mente, at der skulle en julemand med i det omtalte
årlige optog. Han begrunder det med, at han altid har fundet myten
om Julemanden meget interessant.

P

Af Ida Modvig Løvdahl, Fije Popp Andersen og Emilie Haahr
Foto: Mads Sterup Frandsen
Layout: Johanne Skou Karlsen
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”Der er ikke et fast sted, hvor jeg arbejder
som julemand. Jeg kommer blandt andet i
børnehaver, institutioner, private steder, og
jeg sætter ikke nogen grænser for, hvor på

Den dårligste og den bedste
Sjælland det kan være. Med hensyn til de private steder så er det blevet meget populært,
at man juleaften hyrer en julemand til at gøre
juleaftenen endnu mere magisk.”
Denne juleaften skal Julle dog ikke bruge
hos en privat kunde, men derimod på
Hvidovre Hospital, hvor han skal dele
hospitalsbamser ud på børneafdelingen til
de uheldige børn, der er nødt til at tilbringe
deres juleaften på hospitalet.

B

”Den dårligste oplevelse, som jeg har haft med at være julemand,
var, da jeg var til juleoptog, hvor der blev kastet en plasticpose ud af
vinduet fra 3. sal. Ingen blev ramt, men det var tæt på, at både jeg
og de andre i kanen blev ramt, da de sad bag i kanen. Jeg blev rigtig
chokeret over det, for jeg har svært ved at forstå, hvorfor folk har lyst
til at ødelægge julen for andre. Da vi ikke gør det for at genere nogen,
men tværtimod gør det for at skabe hygge for alle.”
Vi fortsætter med et mere positivt spørgsmål, nemlig ”den bedste
oplevelse”, for at få et smil på julemandens læber, da han ser
tænksomt frem for sig, som om han gennemgår den ubehagelige
oplevelse. Som forventet kommer der et smil frem. ”Der er så
mange, det er svært at kunne sige, hvilken en der er den bedste!”
Men så får vi lokket en historie ud af ham, der får vores hjerte til at
smelte og vores smil til at vokse:
”Det var min debut som julemand, hvor en lille pige kom hen og prikkede mig på maven, hvorefter hun kigger op på mig med store øjne
og siger: ’Julemand, det føles ikke, som om du har puder på maven!’
Jeg svarede med det samme: ’Hvorfor skulle jeg dog have puder på
maven?’
Pigen kiggede derefter undrende på mig og sagde: ’Jamen, det plejer
man da at have.’ Så forklarede jeg hende, at det skam var en rigtig
mave, og at det ikke var puder, til det svarer hun så: ’Men så er du jo
den rigtige julemand!’. Det er nok den bedste oplevelse, jeg husker det
helt tydeligt, og det er sådan nogle små ting, der er med til at gøre mit
job helt fantastisk!”

Dansk Julemands Laug
Med en skål slik på bordet og både vand og sodavand, som Julle
har taget med til os, er det næsten umuligt at lade være med at
tænke på ham som den perfekte julemandsskikkelse. De personlige egenskaber er der: Gavmildheden og hyggen er skabt, så snart

vi trådte ind. Men alligevel bliver vi nødt
til at spørge ham, hvad han gjorde for at
blive julemand?
”Jeg har researchet en hel del, inden jeg
besluttede mig at sætte mig op i kanen. Det
var her, jeg fandt ”Dansk Julemands Laug”.
For at komme ind i Lauget skal man opfylde
kravene. Det er ikke sådan lige til at blive
julemand. For det første skal man have et
rigtigt: ”Ho, ho, ho!”. Desuden er det meget
vigtigt, at man har en ren straffeattest med
hensyn til børn, under dette skal man også
kunne fremvise en børneattest (en attest, der
beviser, at man ikke er pædofil).” Vi finder
det meget passende og nikker i takt, mens
vi får fortalt kravene for optagelsen.
”Når man så er kommet ind, er der nogle
vigtige regler. Den første er at man skal have
et ”nissesind”, hvilket vil sige, at jeg skal være
glad og smilende. Når jeg er iført kostumet,
må jeg selvfølgelig ikke bande, drikke alkohol
eller ryge, da det sætter et dårligt eksempel
for børnene og er ekstremt upassende.”

Ikke Fætter BR-nisse
Vi får at vide, at der også er krav om selve
tøjet, hvordan det skal se ud. Der skal
overholdes nogle standarder, så medlemmerne ikke render rundt og ligner ”Fætter
BR nisser”. Farverne på tøjet er et af disse
krav, de er som følgende; rød, hvid og
grå. Som det er illustreret foran os med

grå bukser, den røde kåbe, med den hvide
pelskant og den typiske nissehue, der
sidder på toppen af hovedet, på det lange
hvide hår.
”Jeg vil foreslå andre at blive julemand, hvis
de brænder for det og har en passion for
at skabe glæde i juletiden! En af de bedste
oplevelser ved at komme ud og optræde må
være transporten.
Når buschaufføren, der glor på julemanden
som lige er trådt ind, fordi hans rensdyr har
fanget en forkølelse, så chaufføren lige er
nødt til at pudse sine briller en ekstra gang.
Folk der kigger med store undrende øjne, og
som ikke kan slippe blikket fra en. Det er en
fantastisk og morsom oplevelse, og det er
med til at gøre det til noget af det bedste ved
at være Julemand!”

K
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næsten stort set alt er farligt, og det ender
med, at man intet kan. Derfor er det så
vigtigt, at man snakker om det og får hjælp
i tide, så OCD’en ikke når at udvikle sig.
Alle mennesker har det, man kalder fornuften og fantasien. I de flestes hoveder er det
fornuften, der styrer ens liv og fantasien,
som bliver holdt nede af fornuften, men i
mit tilfælde var det hele vendt på hovedet.
Der var det fantasien, der fik lov til at tage
over.

Håndvask og tegnestifter
Min OCD begyndte i det små med, at jeg
skulle vaske hænder lidt, og så udviklede
det sig til, at jeg stod med hænderne under
håndvaske hele tiden. Jeg vil mene, jeg var
oppe på omkring over 100 gange på en
dag, hvor jeg skulle vaske hænder i flere
minutter af gangen. Derefter kom der
mere og mere til. Jeg kunne ikke gå forbi
en opslagstavle, hvor der sad tegnestifter,
da jeg var bange for tegnestifterne. Mit
hoved fortalte mig, at hvis jeg gik forbi en
opslagstavle, så ville tegnestifterne flyve
ind i min mund. Jeg forestillede mig, så at
de ville sætte sig fast i min hals, og at jeg
ville dø.
Det lyder helt vanvigtigt, at tegnestifter
skal kunne flyve, og det er jeg klar over den
dag i dag, men sådan var det ikke for tre år
siden.

Hundrede gange håndvask på en dag
- min historie om OCD
I dag kan jeg alt hvad jeg vil. Hvis jeg sætter mig for noget, som jeg gerne vil eller noget jeg gerne vil kunne, så kommer jeg også
til det. For jeg har lært, at man aldrig skal give op. Man skal kæmpe for det, man gerne vil opnå.

F

or tre år siden kunne jeg ikke
meget. Jeg havde svært ved
så mange ting. Jeg kunne i
en periode ikke drikke af et
almindeligt glas, da jeg forestillede mig, at der kunne ske
nogle meget alvorlige ting:
At glasset ville gå i stykker,
hvis jeg drak af det, eller hvis der var et
skår i, så ville jeg kunne sluge noget af
glasset. Mine tanker løb af med mig, og jeg
forestillede mig, at det ville sætte sig fast i
min hals, og at jeg skulle dø. Efter jeg var
kommet over dette, så skiftede det til, at
jeg ikke kunne drikke af en flaske. Så min
væskeindtagelse foregik med tvang af glas/
flaske eller direkte fra vandhanen.
Jeg spiste næsten ingenting, da jeg så en
masse underlige ting i maden, som kunne
være farligt at spise ifølge mit hoved, da
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det kunne sætte sig fast i min hals. Det var
helt almindelig mad, som alle ville kunne
spise, men jeg kunne bare ikke.
Jeg vaskede hænder hele tiden. Det var
meget vigtigt for mig, at jeg havde rene
hænder hele tiden. For hvis jeg følte, at der
var noget i min mund, der ikke skulle være
der, skulle jeg have rene hænder, så jeg
kunne fjerne det.

Hvad er OCD?
Jeg fik for snart tre år siden at vide, at jeg
havde udviklet en psykisk lidelse ved navn
OCD. Jeg husker tydeligt, at jeg sad og så
ud som et stort spørgsmålstegn, for jeg
havde aldrig hørt om OCD før, og mine tanker gik nu på, om jeg pludselig var blevet
psykisk syg. Men jo mere jeg fandt ud af,
hvad OCD er, jo mere blev det klart for mig,
at der er stor forskel på at være psykisk syg

og på at have en psykisk lidelse. At være psykisk syg er noget, man
er og altid vil være. Man kan arbejde med det og få det rigtigt godt,
men sygdommen vil altid være der. At have en psykisk lidelse er
noget, man har og kan arbejde så meget med, at den forsvinder.
Eller man lærer at leve med den i en mild grad.

Tvangstanker og tyranner i hovedet
Mange kender OCD som tvangstanker og -handlinger. Rigtig mange i verden lider af OCD, men desværre bliver det ikke særlig tit
opdaget i tide. Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvad
man lider af inden for OCD. Nogle skal vaske sine hænder hele
tiden, nogle må ikke træde på revnerne i fliser udenfor, nogle er
bange for bakterier, andre kan ikke røre ved ting, bruge visse ting
og har svært ved at spise uden dog at have anoreksi.
OCD er en psykisk lidelse, der tager over for dig på den dårlige
måde. Den fortæller dit hoved, hvad du må og ikke må, hvad der
er farligt og ikke farligt. Og når man først har lyttet og gjort, som
OCD’en har sagt en gang, så udvikler det sig og bliver til mere og
mere. Det er som at have tyranner i hovedet. Du tænker hele tiden
på, hvad der er farligt og ikke farligt. Til sidst bliver det så slemt, at

Dette er et eksempel på, hvordan det kan
udvikle sig, når man først har givet en
tanke lov til at bestemme, hvordan man
skal leve. Igennem de tre år hvor jeg led af
OCD, har jeg haft mange ’sjove’ tvangstanker og –handlinger. Fordi jeg er kommet så
langt i dag, kan jeg selv sidde og grine af
det, men det ville jeg aldrig have kunnet for
tre år siden.

Hvorfor OCD?
Der er mange ting, der kan udløse den
psykiske lidelse OCD. Jeg ved i dag med
hjælp fra psykologer og hospitaler, hvorfor
jeg udviklede det. Jeg kom ud for et kæmpe
pres samtidig med, at jeg var enormt stresset. Min mor fik to blodpropper, og det
var prikken over i’et. Jeg har igennem hele
mit liv haft det rigtigt svært, jeg har haft et
dårligt forhold til min far og haft det rigtigt
dårligt i skolen, både fagligt og socialt. Det
har været med til at give mig utroligt dårligt
selvværd og selvtillid og gjort, at jeg havde
tanken om, at jeg var et dårligt menneske.

tingene, men holdt dem for mig selv, da
jeg hele tiden tænkte på, hvad andre ville
tænke om mig. Så brød helvede løs, i mit
tilfælde som OCD.

Psykologtimer
Jeg var ikke meget for at skulle til psykolog,
for jeg syntes, at man jo var skør, hvis man
gik til ”sådan en”. Men hospitalet fik fortalt,
hvor vigtigt det var og overtalte mig. Min
psykolog fortalte, at jeg lige så godt kunne
have udviklet en anden psykisk lidelse som
fx depression, anoreksi, bulimi eller at skære i mig selv. Det gav mig et håb. For der
forstod jeg mere, hvorfor jeg havde fået
OCD, og at jeg ikke var den eneste i verden,
som havde det dårligt psykisk.
Under mit forløb hos psykologen, fandt jeg
ud af, at jeg ikke bare skulle have hjælp til
in OCD. Jeg var nødt til at gå lidt tilbage i
tiden og tage nogle ting op, som jeg havde
valgt at lægge bag mig, men som stadig

100.000 i Danmark
lider af OCD.

Tegnestifter i munden
Da jeg havde gået i et længere forløb hos psykologen og havde
gjort fremskridt, var tiden inde til, at jeg skulle tage et stort skridt.
Min psykolog fortalte mig, at når ens fantasi tager over for en, er
det eneste man kan gøre for at ændre på det at prøve det, man
er bange for (i en vis grad). Derfor skulle jeg tage en tegnestift
ind i min mund og sutte lidt på den og så tage den ud igen, så jeg
kunne se, at der intet skete, og at jeg kun kunne sluge den, hvis jeg
selv gjorde synkefornemmelsen. Sådan trænede jeg i rigtig lang tid
hver dag med alt det, jeg var bange for, for at fortælle min fantasi,
at den ikke havde magten mere.

Medicin mod angst
Efter jeg havde gået hos min psykolog i et halvt års tid, havde jeg
svært ved at forstå, at der næsten intet skete, og at jeg ikke bare
kunne blive rask. Min psykolog sagde, at der ville gå tid, men at
jeg nok skulle få det godt igen. Der var dog en anden mulighed,
fortalte min psykolog mig. Der findes medicin mod angst, også
kendt som lykkepiller. Jeg sagde nej med det samme, men tænkte
derefter meget over det. Efter et par måneder var jeg i gang med
pillerne, og de virkede utroligt godt. Med tiden blev jeg ligeglad
med, hvad folk syntes om, at jeg tog piller mod angst og kunne
sagtens fortælle om det uden at være flov, for jeg havde en grund
til at tage dem. Jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde taget dem,
var jeg ikke kommet dertil, hvor jeg er i dag.

Jeg kan, hvad jeg vil
Tegn på OCD:
• Overdreven angst for at blive smittet, blive
beskidt

For omkring seks år siden havde min mor
kræft, og efter operation lykkedes det
hende heldigvis at vinde over kræften.
Frygten for at miste hende har siddet i
mig lige siden, og da min mor så fik to
blodpropper, kom frygten op i mig igen,
samtidig med det gik rigtigt dårligt i skolen
og så pressede det hele sig sammen til en
stor klump i maven. Jeg snakkede ikke om

fyldte rigtig meget.

I dag er jeg uden medicin og OCD’en styrer ikke mit liv mere. Men
jeg har stadig dage, hvor jeg skal kæmpe mod gamle tankemønstre. Min udfordring i dag er at være stærk og holde fast i, at det er
mig, der styrer mit liv og ikke OCD’en.

• Tvangshandlinger som fx gentagne bade eller
afvaskninger
• Tvangshandlinger som bliver ritualer for en, fx
at gøre noget i bestemt rækkefølge eller gøre
samme ting flere gange

Igennem hele mit forløb på tre år har jeg lært enormt meget om
mig selv. Jeg har fået troen tilbage på livet og fået selvtilliden og
selvværdet igen. Jeg er ikke én, der giver op uden kamp. Jeg har
lært, at jeg kan, hvad jeg vil.

• Overdreven trang til at gøre ting ’korrekt’
• Gentagne tanker om at man skal dø
• Gentagne kontroller af at man har slukket eller
lukket for ting

Tekst: Rikke Olesen
Foto: Daniela Joanna Morino
Mathias Rued Støckel
Layout: Bertram Christoffersen
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Carl Mar

Hvordan styrkes mit selvværd? Hvad skal jeg gøre for at få
mere selvtillid? Er der overhovedet forskel på disse begreber? Hvordan håndterer jeg mobning? Hvad skal der til for
at afskaffe mobning? Hvordan kan jeg holde fast og stå ved
min identitet med den personlighed, jeg har?
Disse spørgsmål har jeg sat mig for at få besvaret af sexolog og parterapeut Carl Mar Møller.

Hvad er selvtillid?
Selvtillid er en følelse, der kommer indefra.
Den kommer, hvis der er noget, man er
blevet god til, fordi man har øvet sig meget
længe. Selvtillid kommer indefra, og den
kan du bygge hurtigt op. Det er træning,
træning, træning.

Hvad er selvværd?
Selvværd er at føle sig elsket af de mennesker, man omgiver sig med i hverdagen.
Føler du, at din familie, venner og andre
mennesker, som har betydning for dig, elsker og anerkender dig, stiger dit selvværd.
Selvværdet falder derimod, hvis man ikke
får kærlighed, opmærksomhed og ros i en
længere periode. Det kan også falde, hvis
man har en sygdom eller lignende. Selvværd er en følelse af at føle sig noget værd
som menneske. Selvværd kommer udefra.
Mobning kan få selvværdet til at falde.
Selvværd tager lang tid at bygge op, hvis
f.eks. en mand med højt selvværd bliver
udsat for tortur i udlandet, falder selvværdet til nul.
Jeg arbejder meget med at få min klienters
selvværd til at vokse. Man skal have en adfærd, der gør, at man får kærlighed. Du god
til at lytte, god til at stille spørgsmål, god til
at holde aftaler, god til at rose andre. Man
skal altså have en adfærd, der gør, at man
får meget kærlighed og ros som menneske.
Det giver højt selvværd. Dem, der har højt
selvværd, tør godt skille sig ud. De er ligeglade, om de er perfekte, fordi de er ikke
bange for kritik eller mobning.
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Nu er jeg
åndelig kriger

har fået meget ros af dem, man omgiver
sig med.
Folk, der har lavt selvværd, kan ikke mobbe
igen, det lærer jeg dem heroppe hos mig.

man er anderledes, så vil nogen blive bange og frastøde én, og
andre vil blive nysgerige. Personligt spiller jeg meget på det at
være anderledes, for det giver jo arbejde, fordi så tør jeg noget, de
andre ikke tør.

Er du blevet mobbet?

Er der en grundlæggende personlighedsårsag til, at du vælger at provokere så meget i
medierne, som du gør?

Hvis jeg bliver mobbet, bliver jeg voldelig.
Nu er jeg verbalt voldelig, tidligere var jeg
fysisk voldelig. Dengang det jo normalt at
slå på tæven, det er det ikke i dag. I gamle
dage var der ingen, der kom til skade, når
vi sloges, det er der ved vold i dag. Nu jeg
også snart 60 år, så nu er jeg kun verbalt
voldelig. Jeg lærer mine klienter at mobbe
igen verbalt. For hvis man mobber tilbage
verbalt, gider folk ikke mobbe længere.

Har du noget bud på, hvordan
man håndterer voksenmobning?

Man skal ikke holde sig tilbage, for så bliver
man bare en skraldspand for andre folks
lort. Mennesker har det nemlig med at
finde en skraldspand, der ikke kan sige fra.
Der er mobning i alle kredse, men mange,
der bliver mobbet, og ikke går i terapi, de
knækker på et tidspunkt. Alle dem jeg er i
nærheden af, når jeg f.eks. holder foredrag,
dem jeg eksperimenterer med og provokerer, de reagerer, så observerer jeg, hvordan
de reagerer, og forsker videre derfra.

Føler du selv du har fået realiseret dine drømme?

Hvordan er det at have lavt
selvværd?

Aaaahh, ikke dem alle sammen, jeg har
ikke fået børn f.eks. Men jeg har masser af
drømme endnu. Mit næste projekt bliver
nok at lave tv om mænd og mandeproblemer. En masse provokerende tv-programmer.

Når man har lavt selvværd, bliver man
bange for at tage chancer. Man bliver
bange for at lave fejl og ikke være perfekt.
Man bliver bange for kritik, og at andre ikke
kan lide én. Det er meget hårdt at have lavt
selvværd, man har evig angst og er utryg.
Man tænker konstant: Er jeg god nok? Lavt
selvværd kan f.eks. skyldes, at ens forældre
er alkoholikere. Det kan være, man har
en kold mor. Det kan være, man er blevet
mobbet i skolen. Det kan være, man ikke

Man skal have noget man ved, man er god
til og kan vise frem, som de andre synes
kunne være spændende at høre om. Det
kræver, man skal have noget anderledes,
de andre ikke har, og det kræver mod og
selvværd at turde være anderledes. Hvis

42

FAKTABOKS
Carl Mar: Find ud af dette og
bliv bevidst om dit liv
1 Hvad hæver dit selvværd?
2 Hvad sænker dit selvværd?
3 Hvad hæver din selvtillid?
4 Hvad sænker din selvtillid?
5 Hvad giver di energi, og
hvad tager din energi?

Jeg er nysgerrig, jeg vil gerne være med til at løse kærlighedens gåder. Og for at løse kærlighedens og menneskehedens gåder er jeg
nødt til at lave mange forsøg med, hvordan mennesker reagerer
i sådanne omstændigheder, ligesom et laboratorium. Jeg kalder
mig selv ”amatørforsker”. Jeg forsker i menneskets sind. Mandens
sind og kvindes sind, for at finde ud af, hvad der ligger dybest inde
i sindet, og det kan jeg kun finde ud af ved at provokere folk, for
at se hvordan de reagerer. Jeg føler, jeg kommer tættere på svaret
hver dag, men jeg når bare ikke at komme til bunds i det her liv.
Jeg forsker i alt, hvad der påvirker mennesket.

I din identitet er der jo en plat, nogen vil sige
vulgær, side af din personlighed. Er der en
grænse for, hvad du tør?
Ja, og jeg leder hele tiden efter den hver gang, jeg finder en grænse, så går jeg over den. Jeg kan bare ikke lade være, når jeg har
fundet en grænse og keder mig, så går jeg over den, når jeg viser
mig frem i medierne, så der bliver ballade igen.

Føler du, at du har udrettet noget betydningsfuldt?
Ja, jeg har skrevet en masse gode bøger, jeg har solgt 40.000 bøger, som folk læser og bruger rigtigt meget i deres liv.

Hvis man føler sig udenfor
og ikke kan relatere til de
andres sociale adfærd, hvad
skal man så have i fokus for
at stå ved, den man er?

Foto: Jonas Salgaard Selsner
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