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Med AFTRYK er det os unge selv, der har beskre-
vet et udsnit af vores generation. Bogen er lavet 
af en gruppe på 10 unge i alderen 16 – 23. Netop 
derfor er det en beskrivelse i øjenhøjde, hvor 
løftede pegefingre og moraliserende bemærkninger 
er erstattet af forståelse og indsigt. Projektet er en 
succes i kraft af de frivillige redaktionsmedlemmers 
engagement og hårde arbejde. Søvnløse nætter og 
for sent afleverede fysikafleveringer er et klart bevis 
på, at denne gruppe af unge i den grad stadig har 
vilje og gåpåmod til at levere næsten alt, når det er 
noget, de virkelig brænder for. 

AFTRYK har været muligheden for, at en gruppe 
unge har kunnet undersøge forskelligheder og 
ligheder, og det er din mulighed for at opnå samme 
forståelse, foragt eller forundring. 

Søren Yde Jensen 
Christian Lade Broch-Lips 

Forord

Ungdommen nu til dags! Den er doven, ansvarsløs, 
ligeglad og fuldstændig rodløs. De har ingenting at 
kæmpe for – ingenting at kæmpe imod. De går mere 
op i mærketøj, status, udseende og druk end de 
virkelige værdier i livet. Hvad har de egentlig gang i? 

Oftest er det den ældre generation, der beskriver 
os unge. Og det har vi det jo egentlig godt med. 
Det er nemmere at blive beskrevet end selv at 
skulle tage stilling. Det er let at brokke sig og påstå, 
at de andre tager fejl. Det er knap så enkelt at 
kigge ned ad sig selv og ind i ens egen generation. 
Men det er vigtigt at gøre forsøget. Det er relevant 
selv at prøve at tegne et billede af, hvem vi egentlig 
er, hvor forskellige vi er, og hvad vi har til fælles 
-hvis vi overhovedet er fælles om noget. 

AFTRYK kommer ikke med noget endeligt facit, der 
er ingen konklusion. Men igennem 27 personers 
egne fortællinger, oplevelser og holdninger, af- og 
bekræfter bogen måske nogle fordomme. Måske 
er ungdommen så stereotyp, som andre fremstiller 
den. Måske er den ikke. 
Bogens portrætpersoner har turdet fremstå, som 
de er. De giver os muligheden for at komme 
længere end førstehåndsindtrykkets hurtige og 
fordømmende kategorisering. 

Det har været vigtigt for os at lade vidt forskellige 
personer komme frem med deres historie og deri-
gennem vise hele spektret af, hvad ungdomsmiljøet 
i Århus indeholder. På den måde kan man blive 
konfronteret med ukendte sider af unge og derefter 
selv tage stilling. Man kan måske genkende dele af 
sig selv i den mest usandsynlige person. 

Igennem iagttagelser og pludselige nedslag i de 
unges døgn viser reportagen ‘24 timer’ stillbilleder 
og situationer. Begivenheder, der mere eller mindre 
uventet, opstår i et tilfældigt døgn i Århus, og 
derefter er registreret af journalister og fotografer. 
Det er hverdagssituationer og ekstreme hændelser, 
vi som unge må reagerer på og forholde os til, lige 
såvel som vi må tage stilling til de holdninger, 
oplevelser og udtryk, som vi konstant får smidt i 
hovedet fra vores jævnaldrende. 



PORTRÆTTER
 DERES HISTORIER



Efter fem minutters snak sidder jeg på skødet 
af en lysebrun, fremmed kvinde i en meget lille 
taxi sammen med min mor og syv andre. Mæn-
dene hvisker, at jeg er smuk. Og efter taxituren 
fortsætter dansen og sangen hele natten. Det 
er overvældende og grænseoverskridende, men 
også helt fantastisk! En oplevelse der er let at få 
på Cuba eller i Ghana, men i Danmark ser det helt 
anderledes ud. Her er vi indelukkede og generte, 
og ingen pifter efter mig eller hvisker søde ting i 
mine ører. Sidst jeg kom hjem efter tre måneder på 
Cuba, blev jeg næsten helt fornærmet. 

Jeg har rejst meget, og det gør det meget nem-
mere for mig at sætte tingene i perspektiv. Jeg har 
set ekstremt fattige mennesker og områder, mens 
de fleste af mine klassekammerater kun har været 
på charterferie. Hvis vi diskuterer i samfundsfag 
i skolen, har de en tendens til at spørge, hvorfor 
vi skal give de fattige noget, når de vel selv kan 
få fingeren ud? Jeg kan bedre se, hvor absurd 
verden er, og hvor meget vi danskere har i forhold 
til andre. 

Min far er født og opvokset i Ghana. Det er tyde-
ligt at mærke, at han kommer fra en helt anden 
verden. Han er en mystisk mand, der er meget 
svær at komme ind på livet af. Vores samtaler er 
sjældent særlig dybe, og det er meget nemt at 
forudsige, hvad han vil sige. Det er altid noget med: 
”Jeg elsker dig meget højt”, ”pas på dig selv” osv. 
Når jeg forsøger at spørge ind til hans familie, kan 
han næsten ikke forklare det, da det hele er så ro-
det. For eksempel blev min farmor først min farmor, 
da min rigtige farmor døde. Det er svært for ham at 
vænne sig til Danmark, for alting er så anderledes. 
Hvis man laver en aftale med ham, kan han godt 
finde på at dukke op to timer senere eller slet ikke 
at komme. Man skal altid være sikker på, om han 
mener ”Ghana time or Denmark time”. Far og jeg 
ses et par gange om året, og vi ringer til hinanden 

ind i mellem. Jeg ved ikke, om jeg mangler ham i 
mit liv – jeg har jo aldrig været vant til andet. Men 
det kunne være rart at have en far, man kunne 
have en rigtig samtale med. Det rækker han bare 
ikke til. 

Da jeg for nogle få år siden var i Ghana for at 
besøge min fars familie, var det heller ikke kun 
gode oplevelser. De kunne ikke forstå, hvorfor vi 
ikke kunne tage dem med herop eller sende dem 
millioner af kroner. De var bitre over, at vi ikke bare 
kunne give dem alt. For nu er min far jo kommet til 
de riges land med biler og mad hver dag. En ren 
drømmeverden. Jeg er selv splittet mellem to verd-
ner. I den ene er jeg 15 år og går på folkeskole i et 
rigmandskvarter, hvor det handler om at passe ind 
og have det rigtige tøj på. Og så er der mit andet 
liv, hvor jeg danser og rejser med min mor, og hvor 
jeg har mine lysebrune mænd. Jeg kommer hurtigt 
til at føle mig ældre, end jeg er, og taler om ting 
som ældre taler om. Det er ikke altid lige let over 
for veninderne – for det kan godt være svært, når 
man ikke kan dele sin forelskelse i danselæreren 
med nogen! 
 
Det allervigtigste i min fars liv har ligesom i mine 
danselæreres liv altid været dans. Han brugte al sin 
tid i den lokale danseklub og er derfor en meget 
dygtig danser. Jeg har selv danset, siden jeg var 
fem år, og jeg har fået mange fantastiske oplevels-
er på grund af dansen. Når et dansehold kører, når 
alt smelter sammen til ét, er der ikke noget federe! 
Og så er det helt vildt at være en del af noget, der 
kan se så fantastisk ud. Der er ikke nogen tvivl 
om, at jeg har haft de fedeste oplevelser på Cuba, 
hvor jeg fik et rigtig godt forhold til min danselærer. 
Jeg har lidt en svaghed for 29-årige mænd med 
lysebrun hud, der danser godt. Det er altså bare 
ikke så nemt, når man selv er 15. Og især på Cuba 
er det nødvendigt at være god til at balancere 
mellem de to verdener, for her er man gifteklar som 
15-årig, så der skal siges fra tidligt. Men man må jo 
godt blive forelsket i dem alligevel og lave sin egen 
lille drømmeverden. 

Freja, 15 år, danser og folkeskoleelev
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Denmark or Ghana time? 

“Jeg kan bedre se, hvor 
absurd verden er, og hvor 
meget vi danskere har i for-
hold til andre”



Jeg er depressiv. Jeg får både medicinsk behand-
ling og psykologhjælp, og jeg er åben omkring det. 
I sidste ende er det jo en situation, vi alle kan havne 
i. Jeg mener ikke, at det er noget, jeg skal skjule 
mig bag eller være genert over. I stedet forklarer 
jeg andre, hvordan det føles og mærkes på egen 
krop, så folk kan forstå og kende mine behov.

Det er meget forskelligt med mine depressioner. I 
perioder kan jeg fungere fint som alle andre, men 
når jeg så bliver ramt af en depression, kan det 
tage rigtig lang tid for mig at komme tilbage. Jeg 
søger i skjul under min dyne, bliver i sengen og 
rykker mig ikke ud af stedet. Det er virkelig sådan, 
at jeg ligger med dynen helt oppe over hovedet og 
frygter, at verden falder ned omkring mig. Følelsen 
er frygtelig. Jeg bringer mig selv i en sårbar situ-
ation, for jeg forlader ikke sengen frivilligt – heller 
ikke for at få dækket de helt basale, menneskelige 
behov. Derfor bliver min mor nødt til at komme op 
med mad til mig. Disse depressioner kan stå på 
længe, så jeg har indgået en speciel aftale med 
skolen om, at det ikke gør noget, at jeg har fravær. 
Det vil sige, at jeg muligvis undgår at komme op i 
fuldt pensum, selvom jeg har alt for meget fravær. 
Det er dejligt, at de tager højde for min sygdom, 
selvom jeg har været væk fra rigtig mange lek-
tioner.

Én af de ting, jeg hader herhjemme, er mørket og 
kulden. Det er i vinterperioden, at jeg oplever det 
slemmest, for her er vejret altid trist og kedeligt. Én 
af de få ting, jeg kan trøste mig med om vinteren, 
er snevejret. Den hvide, nyfaldne sne er en af de 
ting, jeg holder allermest af. Den får det hele til at 
blive lyst og smukt. Det andet er mine heste, som 
jeg elsker rigtig højt. Jeg har to heste, som jeg 
tilbringer rigtig meget tid sammen med. Den ene, 
som jeg er medejer af, står i Tranbjerg, og den er 
jeg med til at tilride. Den anden, som er min helt 
egen, er en islænder, som jeg har haft i fem år 
nu. Den står i Klovborg tæt på Horsens, så det er 

et lille stykke vej herfra. Men jeg tilbringer utallige 
timer ude ved mine heste, og nu, hvor jeg har fået 
kørekort, er det så nemt bare at tage bilen og køre 
til Horsens. Jeg har altid elsket og betragtet dyr 
som dejlige væsner. Når jeg bliver træt af alting 
omkring mig, og min depression presser på, søger 
jeg ofte tilflugt hos mine heste. De beroliger mig og 
giver mig ro fra hverdagen. Dem kan man snakke 
med uden at forvente et svar eller en negativ kom-
mentar. 

Jeg ved ikke, hvorfor jeg er depressiv. Måske er 
det på grund af min fortid – min forvirrede og hele 
tiden skiftende opvækst: Da jeg var tre år gammel, 
besluttede min familie sig for at rejse til Afrika og 
bosætte sig på ubestemt tid. Årsagen var min fars 
udstationering, som først fandt sted i Tanzania og 
efterfølgende i Uganda, som ligger i Østafrika. Mine 
forældre og jeg boede de næste fem år af vores liv 
i Afrika. Her røg jeg direkte ind på en international 
skole med elever fra hele verden, hvor undervisnin-
gen kun foregik på engelsk, så jeg kunne faktisk 
tale og skrive engelsk, før jeg kunne dansk. 

Gennem årene blev det vanskeligt og hårdt for 
min far at få projekterne op at køre. Ligeså snart 
han havde fået et projekt op at stå og gik fra det, 
styrtede det til jorden igen. De havde simpelthen 
ikke nok ressourcer og folk til at styre det dernede, 
så min far blev træt af det til sidst. Det betød, at 
vi i 1998 rejste tilbage til Danmark og bosatte os 
i Århus. På det tidspunkt var jeg fyldt otte år og 
begyndte med det samme på Interskolen ved 
Århus. Det var lidt underligt, da jeg var bedre til en-
gelsk end dansk. Men jeg havde fået danskunder-
visning, da vi kom til Uganda, så helt nyt var det jo 
ikke for mig.      
  
Nu er hele familien samlet i Danmark, hvor vi alle er 
fuldt beskæftigede med hvert vores. Det har været 
noget af en mundfuld at komme fra Afrika og så 
skulle til at starte et helt nyt liv op fra bunden. Helt 
forfra. Alt er så forskelligt, og betingelserne for mig 
herhjemme er ikke de bedste pga. min depression. 
Det er hårdt, koldt og barskt at bo i Danmark. 

Line, 18 år, hestepige 
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Heste svarer ikke igen 

“Jeg søger i skjul under min 
dyne, bliver i sengen, og ryk-
ker mig ikke ud af stedet”



Min store drøm er at være dygtig, påvirke folk med 
mit spil og være den bedste. Når jeg sidder med 
min guitar og spiller for folk, kan jeg give dem en 
helt speciel oplevelse. Med min musik kan jeg frem-
bringe farver og følelser, og hvis jeg spiller godt, 
kan folk forhåbentligt mærke musikken og mig.

Folk har helt klart nogle fordomme om mig og om 
guitarister i det hele taget. Oftest så opdager de 
mine lange negle, og så må jeg jo sige til dem: 
”Nej, jeg er ikke homoseksuel, det er fordi, jeg 
spiller klassisk guitar”. Jeg tror tit, at det bliver 
opfattet som ret nørdet, og det er det jo i virke-
ligheden også. Faktisk ser jeg mig selv som en 
nørd.  
  
Når jeg engang imellem sidder i en inspirations-
stund og øver, så får jeg ofte alle mulige billeder 
frem i hovedet. Jeg forestiller mig det, jeg prøver at 
udtrykke gennem musikken. Andre gange tænker 
jeg på, hvad jeg vil med musikken. Altså sådan rent 
karrieremæssigt. Det kan være med til at give mig 
et spark i røven, for mine ambitioner er høje. Det 
kan jeg lige så godt indrømme. Jeg vil sgu langt 
med det her. Men samtidig er det vigtigt, at man 
som klassisk musiker ikke mister sin menneskelige 
kontakt. Gør jeg det, så bliver jeg en kold karriere-
nørd, og det vil jeg ikke. Det er for ensporet, og så 
får man fandme et kedeligt liv.   
  
Det sociale klima her på konservatoriet, hvor jeg 
går til hverdag, betyder meget for mig. Hvis ikke 
det var her, ville jeg blive drevet til vanvid. Hvis jeg 
bare sad herinde og spillede dagen lang, gik hjem 
og sov og så mødte op igen dagen efter, ville det 
blive meget monotont. Det ville nok også kunne 
høres på min musik, der ville blive død og blottet 
for følelser.  
  
Som musiker er man nødt til at have nogle oplev-
elser, som man derved kan forsøge at udtrykke  
igennem sit spil. Ikke at man som guitarist udtryk-
ker specifikke begivenheder – det er mere ens 

generelle livserfaring. I mit tilfælde er den lidt be-
grænset, da jeg ikke er så gammel, men jeg har da 
haft oplevelser og perioder i mit liv, hvor jeg er ble-
vet påvirket. Det har præget mit sind og ansporet 
mig i den retning, jeg gerne vil udvikle mig. 
  
Mine kammerater her på skolen er jo sådan set 
også mine rivaler, men det lader jeg ikke gå ud 
over vores forhold. Kan man ikke holde arbejde og 
hygge med vennerne adskilt, så bliver man dybt 
rivaliserende over for hinanden, og så går det ud 
over de relationer, man har. Jeg går selv meget op 
i at være tolerant, og jeg gør alt for ikke at dømme 
andre ud fra deres niveau. Det er jo virkelig dumt, 
hvis man ender med kun at snakke med nogle 
særlige mennesker, og så giver de andre den kolde 
skulder, så de kommer til at føle sig som idioter. 
Man skal behandle andre, som de er og ikke, som 
de spiller. Det er jo helt narcissistisk, hvis man hele 
tiden skal gøre folk opmærksom på, at man er 
bedre end dem. Hvis jeg en dag får at vide, at jeg 
er arrogant, hvilket jeg kan virke for nogle, jamen så 
vil jeg kraftigt forsøge at komme væk fra det. For 
der er stor forskel på at være ærlig og arrogant. 
Jeg fortæller gerne folk hvis jeg har spillet godt, 
eller har gjort noget jeg er stolt af. Men det er ikke 
det samme som at fremhæve hvor vigtig jeg er. 
Og det vil jeg ikke – det synes jeg er op til andre at 
bestemme.  
  

Jeg vil ikke sige, at jeg tror, at jeg får en plads i his-
toriebøgerne. Det opnås af så utroligt få, og det er 
derfor en lidt urealistisk drøm. Men for mig er det jo 
det ypperste, så derfor kan jeg jo bare håbe, at det 
går lidt der hen ad. For tænk at blive nedfældet som 
én af de store. Det ville jeg ikke sige ’nej tak’ til.

Simon, 18 år, klassisk guitarist   
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Ikke bare en kold karrierenørd 

“Jeg vil ikke sige, at jeg tror, 
at jeg får en plads i historie-
bøgerne. Men jeg tror da, at  
det går lidt der hen ad”

“Jeg ser mig selv som  
en nørd”



Der var som sådan ikke noget i vejen med at bo 
i den lille by i Skive-området. Men der skete bare 
intet. Man vågner, tager i skole, går til sport og 
tager hjem og sover. Det er ikke nok for mig. Der 
skal ske noget mere, og det gør der i Århus. Århus 
bevæger sig altid, og selvom man ikke laver noget, 
keder man sig aldrig. Derfor flyttede jeg hertil. 

Selvom jeg næsten lige er flyttet, er byen ikke ny 
for mig. Siden jeg var 14 år gammel, er jeg kom-
met her næsten hver weekend sammen med en af 
mine veninder på grund af det fede musikliv og for 
at møde nye mennesker. Da vi begyndte at tage 
hertil, gjaldt det om at tage chancer. Vi fortalte til 
vores forældre, at vi sov ovre ved den anden og 
tog så toget midt om natten, for dér var der ingen 
kontrollører. Vi var ligeglade med de mange risici, 
for det hele handlede om at komme til Århus og 
opleve noget. Det var lidt en flugt fra den lille by, 
hvor jeg kom fra. Hvis jeg havde tilbragt en nat 
i Århus, kunne jeg godt klare en uge i provinsen 
igen. Men jeg havde brug for Århus for at kunne 
klare mig igennem livet i den lille by. 
  
Det er typisk mig at gøre noget alene for oplevel-
sens skyld, men Århus har givet mig så mange 
gode oplevelser. Hver gang vi tog hertil, fandt vi 
nogle tilfældige folk på gaden eller til en koncert, 
og når vi kom hen og spurgte, om vi måtte feste 
og hygge med dem, sagde de næsten altid ja. Det 
har lært mig at være åben, og at man skal turde 
spørge. Hvis folk ikke opsøger én, må man selv 
opsøge dem. 
  
En gang var min veninde og jeg taget på en af 
vores natture til Århus. Da vi kom til byen, mødte vi 
nogle flinke mennesker, men siden klokken var ét 
om natten, da vi mødte dem, var de allerede på vej 
hjem. Vi havde ikke noget at give os til og beslut-
tede os derfor for at gå med dem. Så vi gik hele 
vejen til Åbyhøj i regnvejr, hvor vi fulgte med dem 
ned i en kælder. Her sad vi og hyggede os hele 
natten, men da det blev morgen, skulle vi gå. Så 
i silende regnvejr meget tidligt om morgenen, gik 

vi tilbage til Hovedbanegården, hvor vi lagde os til 
at sove på et af toiletterne. Det var rigtig ufedt, for 
hver gang vi bevægede os, reagerede censoren og 
lyset tændte. Men en nat i Århus med nogle søde 
fremmede mennesker er det hele værd, uanset om 
man så sover på et toiletgulv. 
  
Da en af mine århusianske venner, som jeg har fået 
fra mine mange ture hertil, skulle til at finde en ny 
lejlighed, tog jeg chancen. Jeg var blevet færdig 
med gymnasiet og var ikke helt klar over, hvad jeg 
skulle uddanne mig til. Det eneste, jeg var klar over, 
var, at jeg ikke skulle blive i Skive-området. Og når 
jeg nu var så glad for Århus, kunne jeg jo lige så 
godt flytte hertil. Så vi fandt en rigtig dejlig lejlighed 
på Trøjborg, og der bor vi stadig begge to.
 
Det er ikke fordi, jeg nogensinde har følt mig 
udenfor eller ubehageligt anderledes blandt mine 
gamle venner fra provinsen, og vi har det stadig 
godt sammen. Enkelte af dem har dog haft det lidt 
svært, når de er kommet til Århus for at besøge 
mig og har mødt mine nye veninder. De kan ikke 
forstå, hvad jeg ser i mange af de mennesker, jeg 
omgiver mig med. Jeg forstår dem faktisk godt, for 
mange af dem, jeg bruger min tid med, er meget 
forskellige fra mig. De går i noget helt andet tøj, 
hører noget andet musik og har bare generelt et 
andet livssyn. Men det, synes jeg bare, er dejligt. 
Jeg elsker at bruge tid med folk, som jeg er forskel-
lig fra, for det beriger mig på oplevelser og indsigt, 
når jeg kan forstå og lære af folk, som har andre 
interesser end mig. 

Stinna, 21 år, århusianer
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I ♥ Århus

“Det var lidt en flugt fra den 
lille by, hvor jeg kom fra”



Jeg blev mobbet og tæsket, men tog imod det 
uden at gøre modstand. Jeg prøvede at søge 
hjælp hos lærerne, men de kunne intet gøre. De 
ting har skadet mig; jeg er ikke en udadvendt type, 
der bare snakker løs. I stedet sidder jeg i baggrun-
den og har det bedst i skyggen.  

Nogle gange hører jeg min mor græde om natten. 
Så tænker jeg tilbage på min barndom, som jeg 
den dag i dag, 20 år gammel, kun husker i små 
glimt. I folkeskolens anden klasse fik min mor at 
vide, at man ikke anede, hvad man skulle stille op 
med mig. Traumer fra min tidlige barndom gjorde 
mig fuldstændig tavs, og jeg var i manges øjne 
fortabt. Jeg husker en gang, hvor min far smed en 
ølflaske i hovedet på min mor, og hun flækkede 
kraniet. Der kom en ’militærmand’ og hentede min 
far, og min mor røg på hospitalet. Et par dage se-
nere kom der en tamilsk præst og tog os med væk. 
Det var sådan jeg kom til Århus. Dengang drak 
min far hver dag, og mindst én gang om ugen var 
han meget fuld. Mine forældre blev skilt, men han 
blev ved med at opsøge os igen og igen. Derfor 
fik vi hemmeligt nummer og adresse. Jeg husker 
sidste gang, han opsøgte mig. Jeg var i fritidsklub 
og havde ikke set ham i et år. Pludselig kom han 
gående, og jeg gemte mig for ham. Han ville give 
mig en bamse, og jeg græd, for jeg var bange for 
ham. Han forsvandt, og jeg har ikke set ham siden. 
Den dag har altid fyldt meget i mig. Holdt han af 
mig? Hvorfor ville han lige pludselig give mig en 
bamse? Jeg kan ikke finde svarene. Men det er 
mærkeligt. For han havde muligheden for at kæm-
pe for retten til at se mig. Men han kæmpede ikke - 
han var ligeglad.  Jeg har tænkt på at opsøge ham 
og prøve at få et forhold til ham. Og jeg ville nok 
godt kunne tilgive ham, for jeg hader ham ikke. Jeg 
gider bare ikke tigge ham om at være min far. 

Gud er mere min far. Jeg har altid bedt til ham, 
og det har givet mig viljen til at blive ved med at 
kæmpe. For jeg ved, at Gud ser de svages tårer. 
Jeg har ofte haft lyst til bare at give op. Jeg kunne 
ikke forstå, hvorfor det skulle ske for mig - kunne 
ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare kunne have lov 
til at have et helt normalt liv. Nu hvor jeg er blevet 
ældre, er jeg på en måde glad for, at jeg har været 
igennem alt det. Det har gjort mig anderledes end 

andre mennesker. Jeg er modnet hurtigt og er 
blevet hurtigt voksen. Jeg føler i dag et ansvar for 
at hjælpe andre mennesker, der har det hårdt. 

Jeg ved ikke, hvad folk tænker, når de ser mig 
på gaden. Jeg tror bare, de tænker; ”endnu en 
indvandrer - ikke et menneske, men bare en balla-
demager”. Det meste af mit liv har jeg boet i Bispe-
haven, og jeg ved, hvad man forbinder med det 
sted. Folk har aldrig regnet mig for noget, og det er 
det, der har drevet mig. Jeg har et mål, og jeg giver 
ikke op, før det er nået. Jeg håber at andre der har 
det svært, kan bruge min historie som inspiration til 
at kæmpe for at få det bedre.

Min mor og jeg har ikke altid haft det bedste 
forhold. Hun har ikke været den bedste mor for 
mig, men hun har arbejdet hårdt for at give mig et 
rimeligt liv. Det vil jeg aldrig glemme, og jeg håber, 
at jeg en dag kan gøre hende og min søster stolt.  
Jeg vil vise, at jeg kan skabe mit eget liv. 

Jeg har det godt og er taknemmelig for at være 
kommet til et land, hvor alle har lige ret og mu-
lighed for et godt liv.  

Sangeevan, 20 år, studerende 
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Gud ser de svages tårer

“Folk har aldrig regnet mig 
for noget, og det er det, der 
har drevet mig”





57 dage i Mellemøsten. Et fantastisk tilbud, som 
jeg ikke kunne afslå. Og så var det endda sammen 
med min storebror, som jeg har det rigtig godt 
sammen med. En sådan rejse sætter en masse 
tanker i gang om kulturforskelle og politik.

En dansk kvinde med libanesisk baggrund er 
flyttet til Libanon, hvor hun har fået et barn med en 
libaneser. Hendes ønske er, at deres barn skal gå i 
en dansk skole, for skoleniveauet i Libanon kan slet 
ikke måle sig med det danske. Hendes mand har 
et helt fint arbejde, og familien er i det hele taget 
ligesom så mange danske familier, men på grund 
af 24-års reglen, kan de ikke flytte til Danmark. Jeg 
synes, at det er helt grotesk, når hun er født og 
opvokset i Danmark og når hele hendes familie bor 
her. Det er ting som disse, der gør det så svært at 
få smeltet den mellemøstlige kultur sammen med 
den danske. 
  

Forholdet til religionen var også et af rejsens store 
kulturchok for mig. I de konservative, muslimske 
lande er det helt utænkeligt at være ateist. For dem 
er det fuldstændig gak gak. Og for mig som ateis-
tisk dansker er det svært at forstå den religiøse 
tankegang. Altså, jeg forstår godt, at de har brug 
for noget at tro på. Men alligevel overraskede det 
mig, hvor meget troen fylder i Mellemøsten. 
  
Siden rejsen har mit syn på udlændinge ændret sig. 
Og jeg kan godt forstå, hvorfor mange i Danmark, 
der ikke har været i de muslimske lande, har et 
skævt syn på det anderledes samfund. De klip, der 
bliver vist i fjernsynet, er ofte billeder, der fremstiller 
muslimer negativt. Men det er helt anderledes, når 
man ser det med egne øjne. F.eks. besøgte vi i 
Syrien det sted, hvor den danske ambassade blev 
brændt ned. I de danske medier viste man billeder 
af helt vildt fundamentalistiske unge, som stod og 
dødsdømte Danmark. Men hvis man kigger sig om-
kring på gaden, er det umuligt at udpege de folk, 
der står bag balladen. I virkeligheden er det måske 

kun 0,1 % af befolkningen, der har dette had og 
opfører sig sådan, men i medierne bliver det tit 
fremstillet som om, det er dem alle sammen. 

Ofte bliver folk fra Mellemøsten også opfattet som 
én enkelt enhed. På rejsen var vi i flere forskellige 
lande, og der er stor forskel på folkefærdene. Tem-
peramentet varierer meget, og der er jo f.eks. både 
arabere og persere. Når jeg i dag møder udlænd-
inge, ser jeg på dem på en anden måde, fordi jeg 
bedre kan relatere til den hverdag og det samfund, 
de kommer fra. 
  

Jeg interesser mig meget for politik, og på min 
rejse fik jeg bekræftet mit politiske standpunkt. Den 
måde de danske love rammer eksempelvis den 
libanesisk/danske kvinde på gør, at jeg synes, det 
er vigtigt at interessere sig for politik. Generelt tror 
jeg ikke, at danskerne har stor nok interesse for 
politik. Det er sikkert derfor, at politikerne tit laver 
love hen over hovedet på befolkningen uden at 
overveje en folkeafstemning. For folk ved ikke, hvad 
de skal svare, og så bliver resultatet bare tilfældigt. 
Derfor er det lettere for politikerne at tage beslut-
ningerne selv. 

Jeg har tidligere deltaget i demonstrationer, men 
det er ikke noget, jeg gør tit. Jeg er heller ikke med 
i et parti og drømmer ikke om at være politiker eller 
noget i den retning. Jeg interesserer mig bare for 
politik og kan godt lide at diskutere, hvordan vores 
land bør være. Vi skal lære at forstå et anderledes 
samfund i stedet for at se det igennem en tv-
skærm.   

Lasse, 19 år, fotograf 
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Der er mere end ét land i 
Mellemøsten 

“Vi skal lære at forstå et 
anderledes samfund i stedet 
for at se det igennem en TV-
skærm”

“Som ateistisk dansker er det 
svært at forstå den religiøse 
tankegang”



Det fungerer ikke helt med mig og min far. Ham 
ser jeg meget sjældent. Forrige gang så jeg ham, 
fordi han kom i tanke om min fødselsdag. Han 
kontaktede mig i slutningen af juli, og jeg har altså 
fødselsdag den 30. april. 

Mit forhold til min papfar er helt anderledes. Vi 
har altid hængt ud sammen, og vi har altid haft 
det skide sjovt. Han har lært mig utrolig mange 
ting – deriblandt en masse betegnelser for alt 
muligt forskelligt, som f.eks. hvad LASER står for. 
Det sejeste, min far har lært mig, er at save. Vi 
er generelt meget forskellige. Min far interesserer 
sig slet ikke for sport, og jeg er stor fan af Formel 
1, ligesom min papfar. Så vi ligger tit på sofaen 
og grovæder, imens vi ser billøb, actionfilm eller 
fodbold. Min papfar har en firepersoners piper – en 
flyvemaskine, som jeg får lov at styre. Vi tager til 
flyshows og biludstillinger og hænger ud sammen, 
og sådan nogle ting ville jeg jo aldrig kunne lave 
med min far. 

Jeg har tre søskende, og de er alle sammen ’de 
gode’. Min storesøster har en sygdom, der hedder 
turnersyndrom, hvilket gør, at hun ikke vokser. Hun 
er lidt højere end andre turnerpiger og er blevet 
1.53, hvilket hun er meget stolt af. Hun var 15 
år, da de fandt ud af, at hun havde sygdommen, 
og siden har det handlet meget om hende. Altså 
selvfølgelig skal hun have masser af støtte, men 
det gør jo, at jeg har følt mig udenfor. Og så er der 
min lillebror og lillesøster…  Jamen, det er jo to 
små genier. Min lillesøster er ekstrem god til violin, 
og min lillebror kan bare det dér med matematik. 
Jeg er kreativ og god til at tegne, men det ser min 
far ikke som noget, man kan bruge til en rigtig 
uddannelse. Jeg føler mig ikke som et medlem af 
familien, og det er som om, at jeg skal prøve at 
blive optaget i en hemmelig klub, der kun består af 
min fars ’rigtige’ børn. Derfor er jeg det der ikke-
medlem, der virkelig gerne vil ind – men bare ikke 
kan komme det. Jeg er familiens sorte får. 

Mit dårlige forhold til min far har stået på længe og 
har også gjort, at jeg har haft nogle meget hårde 
perioder. I niende klasse brækkede jeg min arm 
for anden gang og tog panodiler mod smerten. 
På et tidspunkt kom jeg op på at æde ti panodiler 
om dagen. Når jeg tog panodilerne, fløj de dumme 
tanker væk, for så slappede jeg helt af. Til sidst lå 
jeg bare på sengen og kiggede op i luften. Tryk-
ket lettede for hver panodil, jeg tog, og følelsen 
af at være helt smertefri og bare kunne kigge op 
i loftet var fantastisk. Hurtigt fandt min mor ud af, 
at pillerne forsvandt ligeså hurtigt, som hun købte 
dem. Der måtte jo være en grund, så hun holdt 
op med at købe dem. Der var ikke nogen steder, 
jeg kunne købe panodilerne på grund af min unge 
alder, og jeg kunne heller ikke få dem udleveret 
af skolen. Så selvom det var et smertehelvede i 
starten, vænnede jeg mig af med at tage dem. Nu 
drikker jeg et glas vand, når jeg får ondt i hovedet. 

Mine problemer og svære tider er jeg sluppet 
rimelig godt fra. Jeg har stadig en del problemer, 
men det er der jo ikke noget at gøre ved - andet 
end at se en film selvfølgelig. For når jeg ser en 
film, kan jeg leve mig ind i en helt anden verden, og 
det elsker jeg. Hvis jeg ser en fantasyfilm, så sidder 
jeg et eller andet syret sted, hvor der kommer alle 
mulige fantastiske væsener omkring mig. Og når 
jeg ser Star Wars – jamen så får jeg jo en tur ud 
i stjernerne. Det skyldes min fantastiske fantasi. 
Gysere ser jeg aldrig, for med min store indleveles-
evne bliver det simpelthen alt for uhyggeligt. Min 
yndlingsfilm er ”The Breakfast Club”. Den handler 
om fem unge, der får eftersidning en lørdag, og de 
har alle store problemer med forældrene, og de 
kan ikke holde dem ud. Dens budskab er helt fan-
tastisk: ’Om du så er den populære eller helt ude 
i hampen, jamen så er vi jo alle i bund og grund 
ens’. Selvom det bare er en film, er der altså andre, 
der har det lige sådan. Jeg kan sammenligne mig 
selv med dem alle fem og kender de følelser og 
oplevelser, de har. 

Jeg er ikke alene. 

Amanda, 17 år, filmelsker
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En tur ud i stjernerne uden brug af piller

“Når jeg ser Star Wars, får 
jeg en tur ud i stjernerne”

“Trykket lettede for hver 
panodil jeg tog”



Jeg havde et godt og lykkeligt liv, men pludselig 
bad mine forældre mig om at pakke mine ting og 
være klar til at rejse når som helst. Det eneste, jeg 
fik at vide, var, at vi skulle til Europa. Inden vi rejste, 
nåede jeg at tage afsked med mine kammerater 
og bekendte. Jeg kan huske, hvordan jeg pralede 
med, at jeg var på vej til Europa. Dengang var jeg 
en lille og naiv 12-årig dreng og vidste ikke, hvor 
hårdt det er at rejse til et helt nyt og anderledes 
land. Det hele gik meget stærkt. Alt for stærkt 
efter min mening nu, hvor jeg tænker over det. Min 
storebror og storesøster nåede ikke at komme 
med på rejsen. De var begge fyldt 18, og jeg var 
derimod kun 12-13 år. 
           
Indvandringen til Danmark gik rigtig nemt og godt. 
Det var nemt at være flygtning, og vi blev taget 
godt imod. Men jeg tror, tiderne er skiftet, for jeg 
har hørt, at det er blevet utroligt svært for indvan-
drere at komme hertil. Vi var meget heldige. 

Efter kort tid i Danmark flyttede vi til Århus, og jeg 
begyndte med det samme på sprogskole. Her 
lærte jeg at skrive og tale dansk. Efter sprogskolen 
kom jeg ind i en ganske almindelig syvende klasse 
på Møllevangsskolen, og siden da har jeg været i 
gang med en uddannelse. Nu er jeg i gang med mit 
sidste år på HTX. Jeg har mange fag på højniveau, 
hvilke primært er matematiske fag. Det er helt klart 
de mest interessante, og jeg håber, at jeg kommer 
til at læse videre på universitetet i et af de fag. På 
skolen underviser jeg i vores lektie-café, hvor elever 
blandt andet kan komme og få hjælp til afleveringer 
og gruppearbejde. Derudover har jeg i 5 år arbejdet 
i Føtex, hvilket har hjulpet mig rigtig meget med at 
komme ind i samfundet og at blive integreret. 

I forbindelse med skolen deltog jeg i en 
konkurrence, hvor man skulle bygge sin egen robot 
fra bunden. Min gruppe byggede så god en robot, 
at vi kvalificerede os til konkurrencen ’World Robot 
Olympiad’ i Kina. Det var en super spændende 
oplevelse, og jeg synes, at vi gjorde det rigtig godt. 
Vi blev nummer seks i konkurrencen. 

 
Selvom jeg er blevet rigtig god til at tale dansk, 
har jeg stadigvæk en lille smule accent. Den vil jeg 
gerne beholde, for jeg er jo iraner. Jeg er ikke dan-
sker, men iraner-dansker. Hele mit liv er her, men 
min fortid og min bror er i Iran. Jeg savner ham 
og min søster, der bor i Canada, utrolig meget, 
men heldigvis snakker jeg med dem ind i mellem, 
og vi prøver at kommunikere sammen så tit som 
muligt. Jeg savner mine venner og bekendte i 
Iran, og i fremtiden vil jeg også gerne rejse ned og 
besøge dem. Jeg kunne bare ikke finde på at flytte 
derned og bo. Jeg er jo vokset op med den danske 
kultur, og den er helt anderledes end den iranske. 
Desuden er det her, jeg har mine venner, og er i 
gang med min uddannelse. Skiftet fra Iran til Dan-
mark kom pludseligt og uventet, men det gælder 
om at nyde livet, dér hvor man er.   

Amin, 20 år, HTX-elev
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Otte år i Danmark

“Nu er jeg igang med mit 
sidste år på HTX”

“Jeg vil gerne beholde min 
accent. Jeg er jo ikke dan-
sker, men iraner-dansker”



Jeg er en af de få unge her i Århus, som tager ud i 
naturen for at se på fugle. Jeg er medlem af Natur 
& Ungdom og Dansk Ornitologisk Forening. I det 
førstnævnte har jeg været medlem siden anden 
klasse. Det var min klasselærer, som præsenterede 
naturlivet for os, og han tog os med ud på en ud-
flugt i naturen, hvilket jeg blev helt grebet af. Siden 
har jeg været medlem af foreningen og har deltaget 
i rigtig mange arrangementer; alt lige fra snitning til 
vandring i naturen. I foreningen kører tingene efter 
vores såkaldte ’kyllingeprincip’. Det går ud på, at 
man hjælper de nytilkomne medlemmer. Det, synes 
jeg, er rigtig godt, og det er det, der afspejles i den 
grønbenede rørhøne, der er i vores logo. Her er 
alle velkomne, lige fra fugleelskere til naturelskere. 
Jeg hjælper foreningen med at tage børn og unge 
ud til søer for at vise og fortælle dem om fuglene 
i området. Andre gange har vi også lavet punkt-
optællinger, hvor vi placerer ti punkter ud over et 
bestemt areal. På hvert punkt står en person, der 
tæller alle de fugle, han får øje på på fem minut-
ter. Det er også i orden at tælle pattedyr. Efter det 
samles alle tællingerne i et skema, vi laver, så vi 
til næste gang ved, hvordan fuglelivet ser ud i det 
pågældende område.    

Det, jeg godt kan lide ved at være medlem af de to 
foreninger, er, at vi kommer ud i naturen med alt 
vores udstyr. Det er nærmest, som når man tager 
på jagt. Når jeg er ude i naturen, bliver jeg rigtig 
glad, når jeg finder en sjælden eller flot fugl. Altså 
det er faktisk helt som at gå på jagt efter rådyr for 
når man ser og skyder et rådyr, får man et enormt 
adrenalinkick. Det samme får jeg lige i det øjeblik, 
jeg ser på fuglen igennem min kikkert. 

Jeg brugte 11.000 kr. af mine konfirmationspenge 
på at købe et teleskop med 30 gange zoom, så nu 
kan jeg komme helt tæt på fuglene i naturen. Når vi 
er ude i skoven, har jeg også min notesblok med, 
som er en del af mit udstyr. Den har jeg altid på 
mig. I den noterer jeg nemlig alle de fuglearter, jeg 
ser her i Danmark. Jeg har ikke set så mange som 

nogle af de andre medlemmer - jeg er kun oppe på 
213 forskellige fuglearter indtil videre. 

Min yndlingsfugl er Silkehalen, som kommer her til 
Danmark i vinterhalvåret. Den kommer fra Rusland 
og flyver i flokke. Silkehalerne ses som regel ved 
æbleplantager og bærområder. Deres lyde er som 
klokker og meget anderledes fra andre fugles. 

I Natur & Ungdom prøver vi altid at købe økologisk 
til vores lejrture, selvom vi godt ved, at det kan 
være dyrt. Vi gør det for at gavne miljøet, og fordi 
det er sundere end alle de ikke-økologiske produk-
ter, som fyldes med konserveringsstoffer. Hjemme 
hos mig selv prøver vi også så vidt muligt at købe 
økologiske varer, men det kniber lidt økonomisk. 
Dog får vi altid økologisk letmælk. Det smager lidt 
mere af fløde end den ikke-økologiske mælk.   

Derhjemme har jeg ikke selv dyr, selvom jeg elsker 
fugle så højt. Jeg er ikke klar til at passe og pleje 
dem, og hvis jeg absolut skulle have en fugl, skulle 
det være en speciel papegøje. Ellers kunne jeg 
godt tænke mig et krybdyr, for så undgår man at 
pleje dem hver dag – de er nemlig så nemme at 
passe. 

Mit største netværk er i Natur & Ungdom, selvom 
vi oftest kun ses i foråret og sommerperioden, hvor 
udflugterne finder sted. Her er de fleste af mine 
bedste venner. Når jeg fester og drikker sam-
men med dem, passer jeg altid på ikke at smide 
affald og flasker rundt i naturen. De gange jeg har 
efterladt en flaske, har jeg altid stillet den et sted, 
hvor en flaskesamler let kan finde den. På den 
måde gavner det personen og sparer naturen for 
en masse forurening. Når vi er i byen, tager vi mest 
på Under Masken, og ellers er det sådan noget 
som Sharks, hvor det er rigtig hyggeligt at drikke 
et par øl. 

Når jeg engang får en kæreste, må hun gerne 
være en hippie-type. Hun skal være miljøbevidst 
og acceptere, at jeg er en fuglenørd. For jeg er en 
fuglenørd, og ordet beskriver, hvor højt jeg går op 
i det. Jeg mener nemlig, at man skal gå de veje, 
man selv vil i stedet for at være en medløber og 
bare følge de populæres vej. 

Martin, 18 år, fugleelsker   
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Specielle fugle giver et adrenalinkick 

“Jeg har kun noteret 213 
forskellige fuglearter i 
Danmark”



Det, at jeg blev nationalsocialist, var ikke noget, der 
skete fra den ene dag til den anden. Jeg begyndte 
at interessere mig for politik i syvende og ottende 
klasse, men jeg fandt hurtigt ud af, at ingen af par-
tierne i folketinget tiltalte mig, og der gik et stykke 
tid, hvor politik ikke interesserede mig synderligt.

På et tidspunkt kom jeg så, efter længere tids 
overvejelser, til den konklusion, at de fremmede 
ikke hører til i Danmark. Det kom efter, at jeg havde 
gjort op med mig selv, at jeg syntes, at masseind-
vandringen af fremmede var helt forkert og umor-
alsk. Jeg havde i starten svært ved at acceptere 
mine tilsyneladende ekstreme holdninger. Jeg er 
nemlig altid blevet fortalt, at racister er nogle ha-
defulde mennesker, og derfor meldte jeg mig ikke 
ind i en organisation med det samme. Men med 
tiden fandt jeg ud af, at der var folk, som mente 
det samme som mig: At racisme ikke er had, men 
derimod kærlighed til sit folk og fædreland. Da jeg 
så snakkede med ligesindede, fik jeg min egen op-
fattelse bekræftet – jeg var ikke ene om holdningen 
om, at de fremmede må hjem. Så efter at have 
sat mig ind i sagerne og læst Hitlers ”Min Kamp” 
meldte jeg mig ind i Danmarks Nationalsocialistiske 
Bevægelse.

Efter indmeldelsen i DNSB har jeg ikke oplevet 
nogen særlig modgang i min dagligdag. Jeg har 
stadig de gamle venner, selvom det nogle gange 
kan være svært at få tid til, når politik fylder så 
meget i mit liv. Derfor er størstedelen af min ven-
nekreds også folk fra bevægelsen, da det er dem, 
jeg tilbringer mest tid og deler mine interesser med.

Jeg mener, at demokraterne er forrædere, fordi 
de lader Danmark overrende med fremmede. De 
er også skyld i, at danskernes land er så krimi-
naliseret, og at mennesket får lov til at ødelægge 
vores fantastiske natur. Men når jeg udtaler mig 
om min anti-demokratiske holdning i medierne, 

bliver jeg fremstillet på en manipuleret måde pga. 
strid om opfattelsen af den politiske korrekthed her 
i Danmark. Man kan selvfølgelig sige, at vi alle har 
ytringsfrihed, men den er uofficielt begrænset til, at 
man skal udtrykke sig positivt om demokratiet. Folk 
er ført bag lyset af medierne, som aldrig fremstiller 
alternativer til demokratiet, og derfor vil folk med 
vores politiske holdning have svært ved at komme 
til magten gennem en demokratisk proces. Uanset 
hvad det vil koste, vil vi vælte systemet – men 
selvfølgelig helst af den lovlige vej. Jeg er ikke sik-
ker på, hvornår dagen oprinder, hvor dette vil ske, 
men det er sket før, og jeg tror, at det vil ske igen, 
når det går op for folket, hvad politikerne har gjort 
ved vores nation. På et tidspunkt vender udviklin-
gen, og da vil tilslutningen til vores bevægelse 
komme – og der vil vi slå til.

Som udgangspunkt mener jeg ikke, at nogen men-
neskeracer er bedre end andre. Hvide er overlegne 
på nogle områder, mens sorte er på andre. Og jeg 
har naturligvis intet imod en sort mand, så længe 
han er i Afrika. Jeg føler, at det, som folk har svært 
ved at acceptere, er, at der er forskel på racerne. 
Der er forskelle på anatomi, intelligens, egenskaber 
og meget mere. Vores naturlige racer og omgiv-
elser er en gave, som jeg synes, at vi alle skal 
værne om. 

Hele forløbet med mit politiske engagement har 
generelt været en glidende overgang. Det, jeg har 
mistet efter indmeldelsen i bevægelsen, betyder 
intet sammenlignet med den sag, jeg kæmper for.  

Jeg vil hellere dø ung med visheden om, at jeg 
gjorde noget for Danmark end at dø gammel uden 
at have gjort noget af betydning. Mit folk og mit 
fædreland er det hele værd!

Daniel, 18 år, nationalsocialist
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Demokrati er ikke en mulighed

“Folk er ført bag lyset af 
medierne, som aldrig frem-
stiller andre alternativer til 
demokrati”

“Vores naturlige racer og 
omgivelser er en gave, jeg 
synes, vi alle skal værne om”





Før jeg startede på efterskolen, var jeg genert 
og lukkede mig inde. Jeg følte mig ikke god 
nok. Måske var det fordi, jeg var i en klasse med 
popsmarte og arrogante typer, hvor jeg skilte 
mig ud. I mine øjne gjaldt det bare om at overgå 
hinanden i alt ting, og for mig er det ikke en måde 
at få venner på. Det var også nederen, at de alle 
sammen bare skulle ligne hinanden. Jeg ville være 
mig selv. Jeg var Ida – og ikke som de andre. 

Nu er jeg det tryggeste sted i hele verden. Her på 
efterskolen er alle bare så venlige og søde. I dag 
snakkede jeg med én, der sagde: ”Ida – du snak-
ker sgu da med alle!”. Og det er faktisk rigtigt nok. 
Jeg har faste venner, men ikke nogen som jeg så-
dan går og kliker mig med. Jeg prøver at gøre mig 
gode venner med så mange som muligt. Også hvis 
det er en, der ser lidt anderledes ud. Sådan kan jeg 
få flyttet mine fordomme. 

Samvær er rigtig, rigtig dejligt, men indimellem kan 
det være ret hårdt, at man skal være på hele tiden. 
Det kræver meget af én. Nu skal jeg f.eks. være 
her på efterskolen over en måned i træk, fordi der 
sker noget hver eneste weekend, så jeg har ikke 
mulighed for at tage hjem. Det er første gang, jeg 
er her så lang tid ad gangen – så jeg er spændt 
på, hvordan det bliver. For nogle gange er det altså 
rart at kunne være lidt alene og bare være sig selv. 
Men jeg glæder mig alligevel, for jeg tror, jeg er 
sådan et menneske, der skal være sammen med 
folk hele tiden for at have det godt. 

I de her år, hvor jeg går på efterskole, er jeg ikke 
ligeså meget sammen med min familie som før. Det 
er lidt ærgerligt, for jeg føler mig tryg sammen med 
mine fire små brødre og min mor og far. De har 

gjort rigtig meget for, at jeg altid har haft det godt. 
Jeg kan snakke med mine forældre om næsten alt. 
Der er faktisk ikke noget, jeg ikke kan snakke med 
min mor om. Hende har jeg altid været rigtig tæt 
knyttet til. Vi har gået på den samme skole, og det 
var også hende, der skrev mig op til efterskolen. 
Hun har selv gået der, og hun var rigtig glad for 
det. Jeg tror, jeg minder rigtig meget om min mor, 
så da jeg fik valget, om det skulle være efterskole 
eller ej, tænkte jeg automatisk: ”Det er det, jeg 
skal”. Jeg er rigtig glad for mit valg, og det er først 
her på efterskolen, at jeg er begyndt at tænke over, 
hvor meget mine forældre egentlig gør for mig. De 
har givet mig to år på efterskole, de giver mig lom-
mepenge, og de betaler mine mobilregninger. Jeg 
føler, jeg skylder dem noget. Tak er bare ikke nok. 
Tænk hvis jeg nu vandt i lotto. Så ville jeg have lyst 
til at give mine forældre alle pengene og sige: ”Tak 
mor og far. I betyder alt”. 

Udover at være opvokset med en enorm kærlighed 
er jeg vokset op i et hjem med kristne værdier og 
er også selv kristen. Hvis der er noget, jeg virkelig 
virkelig ønsker, kan jeg godt finde på at bede 
Fadervor. At bede får mig nemlig til at føle, at jeg 
gør noget for at få mine ønsker opfyldt. Bagefter 
overrasker det mig tit, at det rent faktisk virker. 
Man bliver ligesom bekræftet i, at der er et eller 
andet. Hvis jeg på forhånd ved, at nogle er imod 
kristendommen, så snakker jeg overhovedet ikke 
om det. Hvis de spørger mig, om jeg er kristen, 
så siger jeg: ”Tjaeh, det er jeg vel nok”. Men jeg 
interesserer mig for det, og det har jeg altid gjort. 
Fra den dag, jeg lærte at tale, kunne jeg Fadervor. 
Min tro gør mig tryg. 

Ida, 16 år, efterskoleelev
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Familien frem for alt

“Der er ikke noget, jeg ikke 
kan snakke med min mor om”

“Jeg er sådan et menneske, 
der skal være sammen med 
folk hele tiden for at have  
det godt”



Når jeg stiller mig op på mit skateboard, får jeg 
fuldstændig ro, uanset hvilke problemer jeg har. 
Om en kæreste har slået op, eller om jeg har fået 
en bøde i bussen er lige meget. Jeg har mine ben 
og min passion, og når jeg skater er alt andet 
underordnet. 

Det er dog ikke, fordi skating på den måde er en 
solosport. Fællesskabet, jeg oplever med andre 
skatere, er fantastisk. Børn og voksne samles 
virkelig om sporten, lærer af hinanden og hygger 
sig sammen. Også i det private når vi ikke skater. 
Derfor fylder det så meget af mit liv, og det tror 
jeg på nogle måder altid, det vil gøre. Jeg vil f.eks. 
altid søge adrenalin, for det adrenalinkick, jeg 
oplever, når jeg lander rigtigt efter et trick, er helt 
ubeskriveligt. Og hvis jeg falder, slår jeg mig aldrig 
særlig hårdt, for jeg har lært at falde og lande godt 
i forbindelse med skateboarding. Men hvis jeg en-
delig skulle slå mig, fungerer det kun motiverende 
for at prøve at lave tricket en gang til. Det sjoveste 
er, når jeg går på gaden. Også selvom jeg ikke har 
mit skateboard med, vil jeg, når jeg ser en bænk, et 
hustag eller en konstruktion af en slags, altid tænke 
på, hvordan det ville være at skate på det. Den 
tankegang, tror jeg, altid vil følge mig. 

Selvom jeg er god til at skate og har vundet en del 
konkurrencer i Århus, har jeg ikke i planerne at gøre 
karriere inden for skating. Det er dejligt at gøre det, 
jeg bedst kan lide uden, at der ligger noget pres på 
mig. Så længe jeg føler, at jeg har fritid nok, er jeg 
mere end tilfreds. 

Noget af det fedeste er at tage ud i byen for at 
skate på de forskellige bygninger og skulpturer. 
For et par måneder siden tog en ven og jeg alene 
til London for at prøve det derovre. Byen var rigtig 
svær at finde rundt i, og en af aftenerne fór vi vild. 
Vi havde skatet hele dagen og var så trætte, at 
vi bare ville hjem og sove på vores hotel. Så vi 

spurgte to fyre, der stod ved en pub, om de vidste, 
hvor vores hotel lå. Den ene, som virkede mildt 
beruset, sagde, at han godt vidste det, men at det 
var lidt svært at forklare, så han tilbød at følge os 
derhen. Vi takkede ja og gik af sted, mens den an-
den mand gik tilbage på pubben. I starten virkede 
manden, som viste os vej, meget flink, men da han 
for tredje gang inden for fem minutter spurgte os, 
hvor vi kom fra, blev vi lidt urolige. Han var tyde-
ligvis ikke helt klar i hovedet. Pludseligt hev han en 
stor pose fyldt med stoffer op fra sine boksershorts 
og spurgte, om ikke vi ville købe noget. Men efter-
som ingen af os er tilhængere af stoffer, takkede vi 
begge pænt nej. Han insisterede dog og påstod, at 
det var billigt og risikofrit, og at han var den bedste 
pusher i byen. Da vi blev ved med at takke nej, 
tilbød han til sidst, at vi kunne få noget gratis. 

Selvom det lyder åndssvagt nu, tænkte jeg, at 
hvis noget er gratis, kan man lige så godt sige ja, 
og det gjorde jeg så. Jeg havde ikke tænkt mig at 
tage nogle stoffer, men det var ret spændende, og 
desuden var vi jo dybt afhængige af ham; vi ville 
hjem hurtigst muligt. Hvis vi sagde nej, ville han jo 
sikkert bare gå, så vi aftalte, at vi ville få stofferne, 
når vi kom til hotellet. Men han var ikke så let at 
slippe af med. Han insisterede på at komme med 
op på vores hotelværelse, og selvom jeg kunne 
have kontaktet en af hotelvagterne, syntes jeg, 
at det var bedst at afslutte det på en diplomatisk 
måde, og han endte med at komme med helt op 
på vores hotelværelse. Efter lang tids snak frem og 
tilbage endte det med, at han truede os med en 
rusten skruetrækker og tvang os til at købe noget 
coke, han allerede havde hældt ud på bordet. 
Derefter gik han. 

Jeg kan huske, at vi i samme øjeblik, han gik ud af 
døren, faldt om af grin af bare lettelse. Vi var rigtig 
glade for, at vi slap godt fra det, for det så sort ud 
på et tidspunkt. 

Jeg synes, det er fedt at vide, at jeg selv kan 
forhandle mig ud af sådanne krisesituationer. 

Simon, 18 år, skater
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En rusten skruetrækker og en bane 
coke 

“Det adrenalinkick jeg 
oplever, når jeg lander rigtigt 
efter et trick, er helt  
ubeskriveligt”



Jeg hedder Mahmoud Halloum og er 19 år gam-
mel. Jeg har oprindelse i Palæstina men er født 
og opvokset i Trillegården i Århus vest. Jeg har 
altid været 1-2 år yngre end dem, jeg gik i klasse 
med, så jeg var kun 17, da jeg fik studenterhuen 
på. Nu læser jeg jura og håber, at jeg en dag kan 
komme til at forsvare de undertrykte - dem ingen 
kan forstå. Jeg har familie, der stadig er bosat i 
Palæstina, dog ikke i selve Gazastriben. De lever et 
hårdt liv med tre tjekpoints på vej til og fra arbejde, 
evig kontrol og ingen adgang til de nødvendige 
fødevarer. 

Jeg føler mig palæstinensisk, men samtidig elsker 
jeg at være i Danmark. Jeg prøver så vidt muligt at 
samle positive værdier fra begge kulturer og forme 
dem til min egen personlighed. Jeg er palæstinen-
sisk dansker.

Jeg kommunikerer ofte med slægtninge i Palæstina 
via telefon. Så det er frygteligt, virkelig frygteligt, at 
tænde for fjernsynet og se billederne fra Gaza lige 
nu. Jeg ville ønske, jeg kunne hjælpe palæstinen-
serne, men det kan jeg ikke. Jeg må bare stå og se 
passivt til, mens verdens stormagter ignorerer  
Israels folkemord. I Danmark sætter vi demokra-
tiske værdier højt. Men når Israel begår folkemord 
og bryder menneskerettigheder, hvor er de 
demokratiske værdier så? 

Jeg mener absolut ikke, at Israel har ret til at tage 
kontrol over de palæstinensiske områder. Hamas 
er demokratisk valgt af folket, og jeg forstår ikke, 
hvorfor man ikke respekterer dem, og giver dem 
en chance for at opbygge deres land.Det er svært 
at se, hvordan palæstinenserne skal ignorere, at 
deres eksistens er truet. At palæstinensiske børn 
bliver dræbt uden videre og deres land ødelagt. 
Jeg vil ønske, at Israel kom for krigsdomstolen 
i Haag, da jeg mener, at Israel er Mellemøstens 
største terrororganisation. 

Når jeg ser nyheder fra Mellemøsten, føler jeg tit, 
at et palæstinensisk liv er mindre værd end et 
israelsk. Når der tales om palæstinensiske ofre 
er de et tal, bare et tal. Mens israelske ofre vises 
som mennesker. Palæstinensisk blod vejer mindre. 
Det gør mig trist, at menneskeliv bliver vurderet på 
valutakursen.

Jeg tror på, at jøder, kristne og muslimer kan leve 
sammen i fred. Det er set tidligere. Før Palæstina 
blev delt i 1948, levede de sammen, men så kom 
de nye grænser, mange blev fjernet fra deres hjem, 
og hadet blev skabt. Jeg har intet imod, at der bor 
jøder i Palæstina, så længe alle har lige rettigheder. 
Det er zionismen, jeg har noget imod. Zionismen 
som skaber ødelæggelse i Palæstina.

Mine forældre kom selv som fremmede til et land. 
Jeg er evigt taknemmelig for, at de og jeg fik de 
samme muligheder som alle andre. Jeg ønsker 
at blive boende i Danmark for altid. For her føler 
jeg mig hjemme, og her kan jeg give mine børn 
de bedste muligheder. Jeg kan kun håbe, at mine 
slægtninge i Palæstina en dag vil få de samme 
muligheder. Det er dog et spinkelt håb, for hvis 
ikke der sker nogle meget radikale ændringer, 
vil de aldrig opleve fred. Så længe menneskeret-
tighederne bliver frataget palæstinenserne, vil ikke 
engang Moses kunne skabe fred. Vi har krav på 
menneskerettighederne, og vi vil have dem!

Jeg er bange for, at hadet er blevet så indgroet 
mellem befolkningerne, at der ikke længere kan ses 
en vej til fred. Verdenssamfundets passivitet over 
for Israels angreb mod civile palæstinensere giver 
palæstinenserne to muligheder: Gør modstand 
eller mist livet. Freden kommer kun, hvis partierne 
begyn-der at se hinanden i øjnene og at tale sam-
men som ligeværdige mennesker. 

Alle har ret til et liv og til en fremtid. 

Mahmoud Halloum, 19 år, jurastuderende 
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“Jeg har intet imod, at der 
bor jøder i Palæstina”

Selv ikke Moses kan skabe fred

“Jeg ville ønske, jeg kunne 
hjælpe palæstinenserne, men 
det kan jeg ikke”



Jeg ryger tjald. Jeg arbejder 12 ½ time hver dag 
- mandag til torsdag. Jeg ryger en pind, og det er 
sgu lige meget, om det er i en tronsal på et russisk 
slot eller på en trappesten. Jeg har brug for det, 
for ellers eksploderer mit hoved i tanker. Uden tjald 
bliver jeg fucking sindssyg. Det er mit frirum fra 
en virkelighed, man ikke kan flygte fra. Det er den 
eneste måde, jeg kan falde ned og slappe af på.
Jeg arbejder for at kunne blive skæv. Tjalden er en 
gulerod for uden et arbejde ingen penge – uden 
penge ingen tjald. Det eneste, der driver mig, er, at 
mine børn ikke skal opleve det samme pis. De skal 
ikke se deres far fucking væk. Lige så snart jeg får 
børn, så skal det væk. Så er det slut med at ryge.
Jeg fortryder, at jeg ikke tog ansvar noget før, men 
jeg må bare forsøge at leve med de valg, jeg har 
truffet. Tage de konsekvenser og det ansvar, der 
kommer. Jeg skulle nok aldrig have taget amfe-
tamin, coke eller LSD. Ej okay - LSD var fandeme 
sjovt. Jeg skulle nok heller aldrig have lånt penge 
eller sagt, at jeg kunne skaffe noget, hvis jeg ikke 
kunne. Jeg skulle aldrig have løjet, jeg skulle aldrig 
have overdrevet.

Men hvis jeg bliver ved med at bearbejde min 
fortid, så kan jeg overhovedet ikke tage mig sam-
men til at stå op om morgenen. Så sidder jeg sgu 
bare og tuder. Snap out of it! Der er ikke noget, der 
er synd for nogen, og selvmedlidenhed kan man 
ikke bruge til en fucking skid. Tag et ansvar! Det er 
menneskeligt at fejle, guddommeligt at tilgive. Jeg 
kan da bare håbe, at jeg en dag kan tilgive mig selv 
for alt det pis, jeg har lavet.

Jeg vil ikke være fanget her resten af mit liv - 60 
procent her på Langenæs er kriminelle. Jeg vil ikke 
give op på halvvejen, som det meste af min familie 
har gjort. Jeg tror på, at min fremtid bliver bedre. 
For når man er nede, kan det kun gå én vej, og det 
er opad. Nu har jeg da i det mindste et arbejde. 
Det er et lortearbejde med en lorteløn, men det 
giver mig i det mindste noget at stå op til. Jeg har 
i øjeblikket ca. én procent kontrol med mig selv og 
mit liv. I løbet af de næste år vil jeg have 100. 

Jeg har flygtet fra mit ansvar og handlinger og har 
ladet alting køre. Det tog fem års hashmisbrug at 
finde ud af, at hvis der skal ændres noget, så skal 

jeg selv derud. Det er alt sammen mig - det er kun 
mig, der har fucket op, fordi jeg har været for dum. 
Og lige pludselig skylder du altså 17.000 i banken.  

Jeg må acceptere, at jeg ikke får i hoved og røv. 
Acceptere at min far er alkoholiker. Jeg lever med 
det, for jeg har aldrig kendt andet. Det kan godt 
være, jeg bliver tæsket ihjel i dag eller stukket ned 
bagfra. Men hvad fuck kan jeg gøre? Det er mit liv 
det her, og det er det, jeg kan forholde mig til. Vi 
har jo alle sammen en byrde at bære på. Jeg har 
en byrde, der hedder tjald, alkohol og følelsesmæs-
sige problemer. Det må jeg så bare arbejde på at få 
løst. Det bliver ikke bedre af at sige det, det bliver 
bedre af at gøre noget ved det.

Hvis jeg går rundt med et falsk håb om, at jeg kan 
komme ud af det her, kan alt være fucking ligegyl-
digt! Så går jeg sgu nok ud og tager en overdosis 
heroin. Det er ikke fordi, jeg har selvmordstanker 
– det har jeg sgu ikke tid til. Men hvis jeg ikke tror, 
jeg kan gøre noget for mig selv og rent faktisk 
komme videre i livet, hvorfor fanden skulle jeg så 
stå op?

Lige nu er jeg bare en fedladen dreng med et 
narkoproblem, der prøver at tage kontrollen tilbage 
over sit eget liv. Og jeg vil ikke lyve, det er hårdt.

Jesper, 20 år, hashryger
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Det er menneskeligt at fejle, 
guddommeligt at tilgive 

“Jeg har ikke selvmordstank-
er, det har jeg sgu ikke tid til”



I dag har jeg været på Lyngåskolen. Kantinen er 
lukket, så nu har vi bare madpakker med. Det er 
træls. Vi fik god mad før. Jeg har også spillet Play-
station 3 og spist krydderboller. Dem med gryn. I 
morgen skal jeg ud til Michael. Han er min bedste 
ven. Jeg skal med bussen, for han bor ikke her. 
Han er heller ikke på skolen, for han er i praktik og 
kommer hjem om en måned. Når jeg er sammen 
med Michael, spiller vi Ridderborgen, som han er 
rigtig god til, og han er gået videre i det. Vi spiller 
også Wii, men det er ikke sjovere end ps3. Den 
købte jeg selv, fordi jeg fik 300 kr. i lommepenge. 
Med Michael oplever jeg en masse ting. Vi optrådte 
engang til et MGP i fritidsklubben, og jeg sang i en 
mikrofon. Vi har også været til fødselsdag sammen, 
men han var ikke med, da jeg vandt sølv i Kina. 

Jeg er god til badminton. Jeg kan både slå til 
fjerbolden oppefra og nedenunder. Sådan er det 
bare, og jeg har spillet mindst 100 gange. Søren er 
min træner, og min far træner tit med. Det er okay. 
Da jeg skulle deltage i OL i Kina, fløj vi derned. På 
vej derned så jeg fjernsyn med agent 007 og Robin 
Hood. I OL-kampene slog jeg altid boldene op i 
luften, for de er nogle meget små mennesker. Jeg 
kom helt til finalen, og det var godt. Der var otte, 
nul, nul, nul mennesker. Det er mange. Det var en 
kinesisk pige der gav mig medaljen på. Jeg tænkte 
bare på pigen, for hun var sød. Vi var ude at løbe 
med flammen. Alle dem med rød trøje på var fra 
Danmark. Ham med det krøllede hår var mig. Vi så 
brydning, svømning, badminton, ja bare det hele.   

I Kina fik jeg en pose med to søde, pæne bamser. 
Den var dyr. Jeg har også spisepinde med hjem, 
men de er svære at spise med. Det var rigtig sjovt 
at være i Kina. På et tidspunkt spillede jeg bowling, 
hvor jeg lavede en masse strikes. Jeg spillede mod 
mig selv og vandt. 

Jeg har mange billeder med hjem fra Kina. På et af 
dem ligger jeg og sover. Jeg var meget træt. På et 
andet danser jeg ved siden af en pige, som danser 
kinesisk folkedans. Det var rigtig smukt. Der er 
også et billede, hvor alle danskerne spiser ris sam-
men. I Kina er min yndlingsret ris, men i Danmark 
er det pasta med kødsovs. Jeg har ikke lyst til at 
bo dernede. Der er alt for mange mennesker. 

Jeg kan godt lide dans og musik. High School 
Musical er bare det bedste. Nummer to er bedst. 
Der er nogle gode dansere og nogle gode piger. 
Jeg kan bedst lide rock, og det er der masser af i 
High School Musical. Sport er også godt. Jeg kan 
lide håndbold og holder med Danmarks drenge. 
Der kan man bare kigge på. Joachim Boldsen er så 
sindssyg god – han kan både aflevere og skyde. På 
Lyngåskolen havde vi et klatrehold. Det er slut. Jeg 
gider ikke være der mere. 

Jeg har aldrig haft en kæreste, desværre. Jeg må 
ikke for min mor og far. Jeg må ikke, og jeg gider 
heller ikke have kærester. Det vigtigste er venner. 
Nogle gange tænker jeg på Gud. Jeg beder også 
nogle gange. For jeg håber, at han sørger for, at 
Michael har det godt. 

Søren, 18 år, sølvmedaljevinder ved 
World Special Olympics 2007 i Shanghai
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Michael, badminton og playstation 

“I OL-kampene slog jeg altid 
boldene op i luften, for de er 
nogle meget små mennesker”

“I Kina er min yndlingsret ris, 
men i Danmark er det pasta 
med kødsovs”





Mange siger, at boksning er en mandesport. Jeg 
tænker ikke over det - jeg er ligeglad. De sagde jo 
også, at fodbold ikke var noget for kvinder, da jeg 
begyndte. Jeg er tidligere fodboldspiller, nu kvinde-
bokser, og sådan er det. Og jeg er ligeglad med, 
hvad folk siger. Hvis jeg var den eneste og første 
kvindebokser overhovedet, ville jeg alligevel bokse. 
Jeg følger mit hjerte. 

Jeg har spillet fodbold siden, jeg var ni år, men 
stoppede for et par år siden, fordi jeg var træt af 
holdsport. Jeg kunne ikke få mine aggressioner 
ordentligt ud, gik ned i syge tacklinger og fik hele 
tiden gule og røde kort, selvom jeg var målmand. 
Jeg smadrede bare alle. Det var ikke så godt. 
Min drøm har altid været at bokse, men jeg måtte 
ikke for min mor. Hun mente ikke, at boksning var 
for piger, og når jeg nu spillede på førsteholdet i 
DM-rækken for et af Danmarks bedste kvindehold, 
var det dumt bare at give op. Senere gav hun mig 
heldigvis lov, og min træner bad mig bare om at 
spille sæsonen færdig, inden jeg stoppede. 

I boksning kan jeg bruge mine aggressioner. Jeg 
bruger dem i kampene, og lige inden jeg skal op 
og bokse. Jeg sidder helt stille og tænker på mit 
dårlige forhold til Afghanistan, hvor min familie og 
jeg er flygtet fra. Jeg tænker på min far, der blev 
bortført og senere slået ihjel. Det gør mig aggressiv 
og klar til kamp – og det er vigtigt. Hvis ikke du er 
vred, taber du kampen. Jeg samler alle mine ag-
gressioner og får fyret dem af, så jeg ikke går og er 
sur i hverdagen. 

Jeg har kun bokset i tre år. Og det er gået godt 
ind-til videre: Jeg er blevet jysk og dansk mester 
både junior og senior og nordisk mester. Jeg var 
med i det første U-19 europamesterskab i kvinde-
boksning, og i finalen slog jeg min modstander ud i 
første omgang. Jeg kom på landsholdet efter første 
sæson og har tabt to ud af 33 kampe, hvor den 
første var kamp nummer 15. Jeg ved ikke, hvorfor 
jeg vinder så meget, når jeg har bokset i så kort 

tid. Det er lidt sygt, men sådan er det. Måske er 
jeg bare god. Det er bare vigtigt, at jeg får trænet 
teknikken noget mere, for den har jeg ikke så 
meget erfaring med. Men jeg vinder jo, så måske er 
det bare mine modstandere, der er dårlige. 

Før en vigtig kamp bliver jeg altid vildt nervøs. I EM-
finalen var det aller værst. Det føles som om, at jeg 
skal henrettes, og nogle gange har man altså bare 
ikke lyst til dét. Og så står jeg lige pludselig dér i 
midten af 2000 folk, der står og hepper på hende 
den anden. Min krop bliver tung, og jeg er helt 
uoplagt. Men lige så snart det siger ’ding’, går jeg 
bare amok, og efter fire-fem slag er alt det andet 
væk. Så er der kun én selv og hende den anden. 
Og når jeg så rammer hende rigtigt, får jeg den 
sygeste følelse. Adrenalinen pumper bare rundt, og 
jeg står og råber og skriger. Det føles rigtig godt.
 

Det er en lidt syg sport, og jeg ved ikke, hvad der 
får mig til at slå på andre kvinder. Men faktisk tager 
jeg det som en rigtig slåskamp. Det gælder bare 
om at smadre den anden, og så slår man jo bare. 
Hvis det ikke er til træning, eller personen er mindre 
end mig, er jeg ligeglad med om hun slår sig. Og 
hvis hende, jeg er imod, står og smiler og spiller 
smart, tænker jeg ikke på, om hun kommer til 
skade. Jeg er ligeglad – jeg smadrer hende bare. 

Min allerstørste drøm er at slå Katy Teller, verdens 
bedste bokser, i OL-finalen i kvindeboksning, hvis 
det kommer på programmet i 2012. Hun bokser 
i en højere vægtklasse, så jeg skal først lige tage 
seks kilo på. Jeg kan ikke slå hende lige nu, men 
det kommer. Jeg skal bare lige blive bedre til både 
at være teknisk og aggressiv på samme tid. Det er 
det, jeg arbejder på. Og så om et par år, hvor jeg 
er professionel bokser og politimand i min fritid, er 
det ikke mig, men hende, der bliver henrettet foran 
tusindvis af tilskuere. For jeg skal nok slå hende. 

Diana, 18 år, bokser 
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Måske er modstanderne bare 
dårlige 

“Det gælder bare om at 
smadre den anden, og så slår 
man jo bare”

“Jeg fik hele tiden gule og 
røde kort, selvom jeg var 
målmand”



Jeg fandt hurtigt ud af, at det med skolen ikke var 
skide spændende. Jeg har altid gerne villet lave 
noget kreativt, og pludselig poppede det op - jeg 
skal være frisør. Det er jeg blevet super glad for, og 
jeg synes, det er rigtig dejligt at snakke med alle de 
kunder, der kommer ind i salonen. Hvis jeg skulle 
sidde hver dag på et kontor, ville jeg hurtigt kede 
mig ihjel. Jeg ville aldrig kunne undvære at have 
kontakt med mennesker hele tiden.
  
Uddannelsen var utrolig hård i starten. Ikke nok 
med at man skal sætte sig ind i en masse nye ting 
– man skal også lære at tackle alle de mennesker, 
man møder. Hver dag kommer der en masse 
forskellige ind i salonen, og man skal være glad og 
smilende hver eneste gang.

I princippet er alle kunder fremmede. Men lige så 
snart de træder ind i salonen, skal de ikke længere 
behandles som fremmede. Jeg kender ikke altid 
kunderne, men jeg skal være lige så sød og hjælp-
som, som hvis jeg gjorde. Folk har altid en masse 
at fortælle, og jeg er somme tider nødt til at sige: 
”Vi kan ikke snakke,” fordi det kan være svært at 
snakke og klippe på samme tid. Det er lige det dér 
med at multitaske. Men hver dag er en god oplev-
else, fordi jeg elsker det, jeg arbejder med.

Glæde betyder rigtig meget for mig, og derfor er 
det vigtigt, at folk omkring mig er glade. Det at 
være sammen med andre kan næsten altid gøre 
mig i godt humør. Det kan til gengæld også fylde 
meget, hvis jeg er sur eller ked af det, så er det 
godt med gode kolleger.
  
Min drøm er ikke at stå i en frisørsalon hele mit liv, 
og det har det nok aldrig været, selv om jeg synes, 
at det er vildt hyggeligt og sjovt. Jeg tror, at det 
kunne være spændende at tage skridtet videre og 
blive stylist. Skulle jeg spå om min fremtid lige nu, 

så kunne jeg godt tænke mig at være stylist om ti 
år. Det ville være fedt! Det er så vildt at kunne få 
folk til at se super fantastiske ud, så de også selv 
føler sig super fantastiske.
  
Jeg håber rigtigt meget, at jeg består alle mine 
eksamener første gang, når jeg skal op til svende-
prøven. Så får jeg mit EU-bevis, som gør, at jeg 
kan arbejde i udlandet. Jeg kunne nemlig godt 
tænke mig at komme ud at rejse, når jeg er fær-
diguddannet. Måske skulle det være til England 
eller Australien. Jeg vil gerne prøve at arbejde dér 
og stå i en salon, møde en masse nye mennesker 
og samtidig opleve kulturen. London f.eks. er en 
meget modepræget by, og det kan jeg egentligt 
godt lide, for jeg har altid gået op i mode generelt. 
Netop derfor tror jeg, at London er en vildt fed by 
for mig. 

På mit arbejde har mode også stor betydning. Folk 
kommer hele tiden ind og får med det samme et 
indtryk af hvilken type man er. Det er hovedsage-
ligt på grund af ens udseende. Derfor er det også 
vigtigt, at man ser okay ud, og at håret sidder 
smart, for det er det første, folk lægger mærke til. 
Ens udseende er vigtigt, og det skal man huske at 
værne om.

Anni, 19 år, frisørelev
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Det gælder om at få folk til at se 
super fantastiske ud

“Jeg kender dem ikke, men 
jeg skal være lige så sød 
og hjælpsom, som hvis jeg 
gjorde”



Det kan til tider være rigtig svært at stå tidligt op 
om søndagen for at tage ind til kirken. Der er især 
de morgener, hvor jeg ville ønske, at jeg bare 
kunne ligge og sove videre uden forstyrrelser. Men 
når alt kommer til alt, og jeg får sat mig til rette i 
kirken, så er det egentlig ikke så slemt igen. Jeg 
nyder disse stunder i kirken gang på gang. Det 
er dejligt, stemningen i kirken er afslappende, og 
nogle gange sidder jeg bare i mine egne tanker. 
Det er rigtig rart. 

Jeg er katolik, fordi jeg synes, at katolicismen er en 
smuk tro fyldt med kærlighed. Man kan godt kalde 
mig for praktiserende katolik, da jeg går i kirke og 
sådan, men jeg er stadigvæk ikke fundamentalis-
tisk, da jeg ikke bogstaveligt tror på alt, hvad der 
står i biblen. I stedet har jeg min ’egen tro’. På den 
måde forholder jeg mig til, hvad der står i biblen. 
Min religion giver mig et grundlag for, hvordan jeg 
tænker, da hele budskabet i biblen jo er kærlighed. 
Og den findes og kan overvinde stort set alt. For 
mig er Gud mere en form for kærlighed frem for en 
person, der sidder oppe i himlen.    

Mange af mine ateistiske venner vil meget gerne 
debattere med mig pga. min religion. Og det er 
meget forskelligt, hvordan folk reagerer, når de 
hører, at jeg er katolik. Nogen ser mærkeligt på 
mig, mens andre tager det meget naturligt. Men nu 
er det jo bare ikke sådan, at jeg går og tænker på 
at lave gode gerninger hele tiden. Jeg fungerer som 
et helt almindeligt menneske, den eneste forskel på 
mig og andre er min religion. Jeg er ikke bedre end 
andre, og jeg ser mig slet ikke som anderledes. Der 
står jo for eksempel i biblen, at man ikke må lyve 
og hade folk, men det er svært at undgå selv for 
mig. Jeg synes derfor, det vigtigste er, at man har 
det godt med sig selv og overholder det, man tror 
på. Tidligere har jeg haft en kæreste, hvor min mor 

ikke sagde, der var noget i vejen med det. Og sex 
før ægteskabet er helt okay – hvis bare man har 
fundet den eneste ene. Jeg fester og hygger mig 
med mine venner som helt almindelige unge. Og 
for mig at se er der kun forskel på, hvad man tror 
på og ikke på, hvordan vi opfører os. Men jeg har 
endnu ikke fundet mig selv og tænkt det hele helt 
igennem.     

Da mine forældre blev skilt, følte jeg, at min religion 
svigtede mig. Altså hvad er meningen med dette? 
I starten var det rigtig svært, og jeg var meget 
indelukket, men jeg støttede mig meget til min 
tvillinge-søster. Med større omtanke er det gået op 
for mig, at det er bedre, at de er skilt i stedet for at 
leve sammen uden at elske hinanden. Skilsmissen 
har betydet, at jeg ikke længere har kontakt til min 
far, så ham ser jeg ikke længere. Det er selvfølgelig 
hårdt, og jeg savner at have en far, som jeg kan 
tilbringe tid og snakke med. Det håber jeg kan lade 
sig gøre en dag.

Gabriella, 15 år, katolik 
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Min religion fylder mig med 
kærlighed

“Sex før ægteskabet er helt 
okay – hvis bare man har 
fundet den eneste ene”

“Kærligheden findes og kan 
overvinde stort set alt”



Jeg indgår på samme vilkår som de udlærte på 
min arbejdsplads. Jeg stempler ind præcist hver 
morgen, laver kaffe og går i gang med alt det, vi 
skal nå i løbet af en arbejdsdag. Jeg arbejder med 
faget fra morgen til aften, og det er den måde, man 
lærer det bedst på. Hvis der er noget, jeg ikke kan 
finde ud af, kan jeg altid spørge min makker. Men 
man kan ikke komme udenom, at et værksted er 
inddelt i et meget strengt hierarki: Øverst er altid 
mesteren, derefter kommer svendene, som også 
er inddelt efter, hvor længe de har været i den 
pågældende virksomhed, og nederst i hierarkiet er 
os lærlinge. Hvis du lige er startet som lærling, har 
du derfor typisk ikke en skid at skulle have sagt. 
Hvis du kigger ind i et værksted, er det lidt lige som 
en ulveflok. Der er altid nogle små magtkampe og 
nogen, der spiller op og er flabede. Det er meget 
neandertaleragtigt, og det er fedt! Det er lige til - 
ikke så meget pis. Vi kan godt blive skide sure på 
hinanden og råbe og skrige, men så er der heller 
ikke mere i det. Næste dag kan vi godt arbejde 
sammen igen. Hvis jeg havde gået i gymnasiet, 
tror jeg, der havde været mere snakken i krogene 
og sladder, og det er jeg sgu ikke så god til. Der 
er generelt en anden kultur blandt dem, der går 
på gymnasiet. Vi er f.eks. mere modne. For dem, 
der tager gymnasiet, vælger at bruge tre år mere 
på at gå og fundere over, hvad de vil med deres 
liv, mens vi går på arbejde, får løn og ved, hvad vi 
vil. Det er ligesom at få smadret en hammer lige i 
hovedet med teksten ’Velkommen til det virkelige 
liv!’ indgraveret i skaftet.
 

Jeg fandt personligt hurtigt ud af, at jeg ikke kunne 
leve med at sidde stille og analysere romaner 
hele mit liv. Jeg vil ud og bruge mine hænder og 
mærke min krop, når jeg går hjem fra arbejde. Da 
jeg gik i tiende klasse, begyndte jeg at kigge på 
nogle forskellige håndværksfag. Så tænkte jeg: 
’Hvad fanden min far er smed, så det kan jeg vel 
også prøve’. Jeg kom i praktik i fjorten dage hos 
en mester, og efter det var jeg solgt! Faget bed sig 
fast i mig, og jeg vidste, at det var det jeg skulle 

lave resten af livet! Alligevel kan jeg godt køre 
sur i det en gang imellem. Jeg står op kl. fem om 
morgenen og knokler ad helvede til i tolv timer til 
en lorte løn, og når der så oven i købet ligger en ny 
ordre næste dag, kan det være svært at overskue. 
Heldigvis kommer de gode perioder også. Og jeg 
gider jo heller ikke spilde to års hårdt arbejde, så 
jeg bliver fandeme ved, til jeg får mit svendebrev. 
  
Der er mange fordomme om teknisk skole. For nu 
at være ærlig er det heller ikke altid guds bedste 
børn, der starter på skolen. Vi har næsten alle 
sammen lavet lidt lort. Men der er sgu rigtig mange 
fine og reelle gutter. Jeg har fået at vide, at man 
er dum, hvis man går på teknisk skole. Det er ikke 
korrekt. Du skal lave nogle rigtig komplicerede 
ting, du skal have skruet hænderne rigtigt på og 
have viljen, hvis du vil være håndværker. Så folk, 
der starter, er ikke dumme. Jeg tror bare, der er 
tale om en anden form for intelligens. Vi kan alle 
sammen nogle forskellige ting, og vi er alle sam-
men bygget til noget forskelligt. Jeg er i hvert fald 
ikke bygget til at sidde på skolebænken hele mit 
liv. Det, at man sidder stille i skolen og her er i 
gang hele tiden, er ikke den eneste forskel. Da jeg 
startede på uddannelsen for to år siden, var der 
ikke en eneste pige overhovedet. Nu er der startet 
to piger på grundforløbet. Og det er jo vildt fedt at 
se, for det her har ikke en skid at gøre med at være 
et mandefag. Der er lavet undersøgelser, der viser, 
at kvinder svejser bedre end mænd, fordi deres 
hænder ikke ryster lige så meget. Ja, den må vi lige 
tage på værkstedet. 

Fordommene giver os desværre nogen proble-
mer. Vi får ikke nok lærlinge ind, der er mange, 
der tænker, at man både er dum og sikkert tager 
masser af kokain, hvis man bare så meget som 
overvejer at gå på teknisk skole. Det er jo bare 
langt fra rigtigt, for vi kan en hel masse andet. En 
håndværksmæssig uddannelse giver muligheder 
og indsigt. Når jeg er færdig, kan jeg både blive 
produktionsteknolog, diplomingeniør, maskin-
mester, og hvad fanden ved jeg. Og så har jeg 
endda sluppet for at få ondt i røven på skole-
bænken.   

Marc, 18 år, smedelærling
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Mester - svende - lærlinge

“Jeg står op kl. fem om 
morgenen og knokler ad  
helvede til i tolv timer”



Forleden dag havde min dansklærer tegnet en 
parentes på tavlen, men den ene klamme var større 
end den anden. Jeg kunne slet ikke fokusere på 
andet, og til sidst spurgte min lærer mig, hvad der 
var galt. Jeg fortalte det til ham, og han var venlig 
nok til at rette den, men selvfølgelig forstod ingen 
fra klassen mit problem. Det gør jeg på en måde 
heller ikke selv. 

Jeg er født med Aspergers Syndrom. Det er en 
form for autisme, der ligger i den milde ende af 
syndromets spektrum. Alligevel fylder det stadig 
meget i min hverdag, og det har indflydelse på 
måden, hvorpå jeg omgås folk. Et af mine sociale 
handicaps er, at jeg ikke kan identificere mig følel-
sesmæssigt direkte med folk. Jeg er, når det kom-
mer til følelser, ligeglad. Ikke at jeg ikke vil hjælpe, 
men jeg har bare ingen empati for et andet men-
neskes lidelser. Jeg lytter gerne, hvis mine venner 
har problemer, men jeg kan ikke dele deres sorger 
og udtrykke medfølelse. I stedet kan jeg bidrage 
med en konstruktiv løsning. Jeg ved ikke, om dette 
betyder, at jeg ikke kan elske. Jeg ved, at jeg nyder 
at være sammen med mine venner og familie frem 
for fuldstændigt fremmede. Og hvis det at kunne 
sætte skel mellem nære bekendtskaber og absolut 
fremmede er at elske, så ja – så kan jeg elske. 

Som Asperger har jeg lært, at man nogle gange 
bliver nødt til at agere som om, man er neurotypisk, 
altså som en der ikke har syndromet og dermed 
spille skuespil. F.eks. fortæller min mor mig ofte, at 
hun skulle hilse, når hun har snakket i telefon med 
min bedstemor. Her har jeg så lært, at det rigtige 
at sige er: ”Tak. Hvordan har hun det?”. Men hvad, 
der ligger naturligt for mig at svare, er: ”Nå! Skulle 
du det?”. Det er jo ikke fordi, jeg er ligeglad med 
min bedstemor, men jeg ved, at min mor fortæller 
mig, hvis der er noget galt, og derfor finder jeg det 
unødvendigt at spørge. Jeg føler generelt, at folk, 
som ikke har Aspergers, har en helt bestemt pro-
tokol, de skal følge, når de fører small talk - en liste 
med afkrydsningsbokse ud for hver obligatorisk 

sætning. Den liste har jeg svært ved at se for mig, 
men jeg begynder at lære det, selvom det slet ikke 
er naturligt for mig. 

Selvom jeg blev født med Aspergers og diagnostic-
eret, da jeg var otte, fortalte mine forældre det først 
til mig, da jeg var 15 år. Jeg havde i lang tid gået 
rundt og tænkt, at jeg måske var lidt mærkelig - jeg 
undgik øjenkontakt og kunne ikke læse sociale 
situationer særlig godt – og det har hæmmet mig. 
Men jeg kunne ikke komme på nogen grund. Så da 
mine forældre fortalte mig, at jeg havde Aspergers, 
var det første jeg sagde: ”Nåeh, så er det derfor”. 
Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg var ander-
ledes, men det at vide det har været en hjælp, når 
jeg har mødt fremmede mennesker. Selvom jeg 
ikke smider ”jeg har et handicap-bomben” over 
folk som det første, når jeg møder dem, er det 
lettere for dem at forstå, hvorfor jeg er lidt underlig. 
Hvis jeg bare var mærkelig, tror jeg, folk ville tage 
afstand fra mig, men der er forståelse fra omver-
denen, når jeg forklarer, hvad Aspergers er. 

Jeg tror, at det har hjulpet mig, at jeg fik det at vide 
så sent, og jeg derfor har prøvet hårdt på at passe 
ind sammen med neurotypiske folk. Som Asperger 
vil jeg gerne sætte alting ind i systemer, men mine 
forældre har altid været opmærksomme på, at 
dette ikke udviklede sig så kraftigt hos mig. De har 
simpelthen ikke givet mig lov, og det har hjulpet 
mig, at jeg ikke har næret dette gen. Hvis mine 
forældre havde fortalt det til mig tidligere, havde 
jeg insisteret mere på at få lov til systematiseringen 
af mit liv, og så havde jeg været en helt anden 
person, end den jeg er i dag. Det kan jeg takke 
dem for. 

Anders, 18½ år, Aspergers Syndrom
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Medfølelse er skuespil

“Ingen fra klassen forstod mit 
problem. Det gør jeg på en 
måde heller ikke selv”





Jeg hader at være almindelig og ligne alle andre 
på en prik. Derfor kører jeg min helt egen stil, og 
jeg mener virkelig min helt egen. Jeg klæder mig 
så forskelligt, at jeg til tider ikke engang selv bryder 
mig om stilen, men det får mig alligevel ikke til at 
skifte. Jeg kan ikke helt præcist forklare, hvorfor 
jeg vil være så anderledes hele tiden. Måske er det 
fordi, at jeg finder det spændende og sjovt at ir-
ritere andre. Det kan også have noget at gøre med, 
at jeg godt kan lide at rode lidt - at bryde main-
streamen, hvis man kan sige det sådan. Når det 
gælder mit udseende, så er jeg villig til at ændre på 
mit hår og min frisure bare for at få en reaktion fra 
mine venner. For nylig farvede jeg f.eks. mit hår helt 
bordeauxrødt for at matche til mit nuværende idol, 
hvilket godt nok stødte min mor. Jeg tror nemlig, 
det kan have lidt med mine idoler at gøre, og lige 
for tiden går jeg meget op i David Bowie. Jeg lytter 
meget til hans musik og prøver på bedste vis at 
klæde mig som ham. 

Det giver selvfølgelig nogle meget forskellige 
reaktioner fra mine venner og min egen familie. 
Sidstnævnte reagerer vidt forskelligt: Min far tager 
det meget roligt og genkender det fra dengang, 
han selv var barn. Min mor bliver derimod ofte let 
chokeret og ryster som regel på hovedet over min 
påklædning. Jeg har også en storebror, og han kan 
godt lide at drille og prikke til mig. Han går altid selv 
i fint tøj og spiller golf, så man kan godt sige, at vi 
er hinandens kontraster. Vigtigst af alt er, at min 
familie altid respekterer og accepterer mig, som jeg 
er – også selvom jeg bevidst skifter min påklædn-
ing fra dag til dag. 

Alt dette ændrer selvfølgelig kun min påklædning 
og mit udseende, for inderst inde er jeg bare mig 
selv. Jeg er meget udadvendt og snakker mere eller 
mindre med alle typer. Bevidst prøver jeg at bryde 
de kategoriopdelinger, som folk placerer andre 
typer mennesker i. Nu, hvor der ikke er nogen, som 
ligner mig, er det nemt at henvende sig til alle slags 
folk uden, at de har de store fordomme om én. 

 I skolen har mine lærere og klassekammerater 
eterhånden vænnet sig til, at jeg skifter stil løbende. 
De tager det som regel meget pænt, og jeg bliver 
aldrig mobbet eller irriteret af nogen. Mine nærm-
este har med tiden fundet ud af, at min påklædning 
også kan afhænge af mit humør. Hvis jeg f.eks. er 
utrolig ked af det, klæder jeg mig i mørke farver og 
iført en hat eller lignende. Omvendt er mit tøj helt 
vildt farverigt, når jeg er glad og på toppen, hvilket 
jeg næsten altid er.     

Det er sjovt at eksperimentere, og som teenager 
har man lov til at prøve de forskellige stilarter af. 
Uden for skolen er jeg enormt samfundsbevidst. 
Jeg interesserer mig helt vildt for subkulturen og 
unges forskellige miljøer. Alt lige fra Huset, hvor 
punkerne holder til og diskoteker, hvor popdren-
gene fester. Jeg henvender mig ikke specielt til én 
gruppe, men prøver i stedet at bryde kategoriop-
delingerne. Der er selvfølgelig nogen, jeg hellere 
vil hænge mere ud med end andre, men det er 
mest pga. deres personlighed og væremåde. Det 
samme gør sig gældende for den kæreste, jeg 
ønsker mig. Det vigtigste er ikke, hvordan hun går 
klædt, men hvordan hun er. Selvfølgelig kunne 
jeg godt tænke mig, at hun var lidt ligesom mig 
og skilte sig ud fra de øvrige, men i sidste ende vil 
jeg altid prioritere hendes personlighed allerhøjest. 
Ligesom jeg håber, at folk priori-terer min person-
lighed højere end mit udseende.   

Jakob, 15 år, folkeskoleelev 
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Tøjet skifter med humøret  

“Bevidst prøver jeg at bryde de 
kategoriopdelinger, som folk 
placerer andre i”



Jeg drømmer om på et tidspunkt at flytte til Kina. 
Min mor kommer derfra, og hendes familie bor der, 
så hvis jeg kan få arbejdstilladelse, vil jeg flytte dertil 
og bo hos min onkel. 

Der er enormt mange kinesere, som er gode til en-
gelsk i skolen. Problemet er, at de er bange for at 
vise det over for udlændinge. Jeg vil gerne under-
vise dem i at udtale engelske ord korrekt og presse 
dem til at vise, hvad de kan, så de stoler mere på 
sig selv og deres evner. Samtidig kan jeg selv blive 
bedre til kinesisk, jeg kan prøve at være alene med 
min mors side af familien og få god mad. 
  
Det kinesiske samfund er meget anderledes end 
vores. F.eks. er hverdagen mere afslappet. Der 
er ikke så mange, der er plaget af stress, og folk 
er mere åbne. Herhjemme virker folk tit sure og 
reserverede, og det virker underligt, hvis man sæt-
ter sig ved siden af en fremmed i bussen. I Kina ser 
man ikke et problem i at falde i snak med frem-
mede mennesker. 

Jeg er tit med min far, mor og søster derovre for at 
besøge min mors familie. Jeg kan godt lide landet, 
selv om jeg synes, at det handler lidt for meget om 
penge. Det er virkelig et pengebaseret samfund. I 
deres verden eksisterer det at have en hobby ikke. 
Har man bare det mindste talent, gælder det om 
at udnytte muligheden i stedet for bare at hygge 
sig med det. Det er lidt sjovt, for på andre punkter 
er de ikke ret gode til at udnytte muligheder. Deres 
fabrikker er f.eks. ikke særlig effektive, og de er i 
det hele taget ikke ret gode til at rationalisere. Jeg 
tror, at danskere har en bedre realistisk sans. Det 
kan jeg i hvert fald se på min mor, som næsten går 
over på ’China-mode’, når vi er i Kina. Hun kan slet 
ikke se, at tingene ikke fungerer optimalt. Og det 
kan hun sagtens, når vi er herhjemme. 
  
Hvis mine forældre havde valgt at bo i Kina, så 
tror jeg, at min mor ville have været mere som sine 
forældre. Hun ville udelukkende have fokuseret på, 
at vi skulle blive til noget. Man har frihed til at vælge 
i Kina, men man skal bare vælge rigtigt. Der er 
ikke plads til at fejle – i hvert fald er det ikke noget, 
man taler om. Det er lidt et tabu. Hvis nogen i 
familien ikke klarer sig godt, så støtter hele familien 

personen. Ud ad til må man nemlig ikke vise, hvis 
der er et problem. Hvis en kineser har gjort noget 
dumt f.eks. spildt en masse penge, så acceperer 
familien det bare og hjælper vedkommende videre. 
I Danmark bliver man nemt ’familiens sorte får’, 
hvis man har svigtet lige lovligt mange gange. 
Jeg har meget svært ved at acceptere kinesernes 
tankegang omkring det. Man kan altså ikke bare 
acceptere alt og bare sige: ’Ej, det gør ikke noget, 
han er jo i vores familie’. 
  

Ligesom at familieproblemer holdes hemmeligt, er 
religion også noget, man holder for sig selv. I Kina 
stempler man ikke folk på grund af deres religion 
eller sætter dem i bås. Jeg er ikke selv troende, for 
jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tro på. Jeg synes 
selv, at jeg er lidt for dårligt et menneske til at 
være ægte buddhist, og selv om jeg godt kan lide 
julen, så tiltaler kristendommen mig heller ikke. Min 
mor dyrker ikke rigtigt buddhismen, men alligevel 
laver vi ved specielle lejligheder en slags ritual. Vi 
inviterer min morfar, som døde for ti år siden, og 
to af hans venner på besøg ved vores kinesiske 
alter. Det gør vi ved at dække op til dem og sætte 
ris, kinesisk snaps og svinekød på bordet. Imens 
brænder vi røgelse af. Ud over at det er en del 
ritualer, fylder ris rigtig meget i den kinesiske mad. 
Dansk mad kan godt være lidt kedelig, hvorimod 
kinesisk mad består af mange forskellige små retter 
med mange farver. Jeg kan godt lide traditionel 
dansk mad, men hvis jeg ikke får ris, får jeg næsten 
abstinenser. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke selv kan 
lave noget af det spændende kinesiske mad, men 
nu hvor jeg er flyttet hjemmefra, og selv skal lave 
mad, så kommer det langsomt. En gang om ugen 
er jeg hjemme ved mine forældre, og så lærer jeg 
en ny ret.

Alison, 18 år, halvt kineser 
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Ris giver abstinenser 

“Vi inviterer min morfar, som 
døde for 10 år siden, og to af 
hans venner på besøg”



I 8. klasse var vi nogle drenge samlet, hvor vi så 
film og var ved at dø af grin. Hen ad aftenen var 
der én, der fandt noget på min computer, som ikke 
ligefrem er typisk for en 14-årig dreng. Og ja ja, det 
er super duper, den er god nok: Jeg er homo! 

Mine kammerater var altså de første, der fandt ud 
af det, og senere sagde jeg det til mine forældre 
sådan rent spontant. For når mine venner vidste 
det, kunne de jo ligeså godt også få det at vide. 
Og det var bare super kliche: ”Niels, du har jo altid 
været speciel, og du skal bare vide, at vi elsker 
dig alligevel. Pas nu på, du ikke får aids”. Jeg var 
lige ved at sige ”Luk nu røven!”. Jeg har ikke brug 
for, at mine forældre blander sig i mine ting på den 
måde. Jeg har bare brug for, at de ved det, og så 
skal der ikke være mere i det. Jeg var meget ung, 
da det gik op for mig. Det er vel bare ligesom, når 
drenge opdager patter. Der er ikke nogen, der kan 
forklare, hvorfor de er homo- eller heteroseksuelle. 
Men jeg er altså homoseksuel, og det har jeg 
egentlig aldrig haft et problem med.  

I folkeskolen var der ikke andre homoer, så jeg 
siger bare ’god bless the internet’. Jeg brugte 
derfor internettet til dating og begyndte at skrive 
ofte med en anden fyr. Så en dag mødte jeg ham 
helt tilfældigt på gaden. Vi begyndte at se lidt 
til hinanden, og kort efter blev vi kærester. Det 
er rimelig skummelt, men sandt. Det varede tre 
måneder, og det var sjovt så længe det varede. 
Jeg holdt det hemmeligt for alle, sneg mig ud af 
huset og forklarede mine forældre, at jeg overnat-
tede hos nogle venner. Men han var mig utro, og 
det værst tænkelige skete: Han havde hiv. Det var 
sådan: “Wow, okay, jeg er lige blevet 14, og du 
er atten. Jeg er for ung til at få hiv, så vi ses aldrig 
mere!” Det var så groft af ham. Jeg var i chok – 
fuldstændig i chok.  Når jeg tænker tilbage, var det 
egentlig voldklamt. Oh my god! Hvad fanden har 
han tænkt? Det var jo pædofili! Sådan rigtig ægte 
pædofili. Men jeg var desperat og ville gerne prøve 
sådan at være rigtig bøsse, så jeg gjorde det bare. 

Jeg følte mig egentlig for ung til at være det, og det 
gør jeg sådan set stadig. Man skal være minimum 
i starten af 20erne for at møde dem på den rigtige 
måde og få de rigtige kontakter.   

I niende klasse var jeg måske lidt for meget ude 
at ’fjante’. Jeg gik meget i byen og mødte nogle 
mennesker, der ville have mig med til alle mulige 
fester. Jeg kom til fester, hvor der lige pludselig var 
40 homoer, regnbueflag og glimmer. På den måde 
fik jeg opbygget mig et ’netværk’. Selvom det var 
vildt fedt at få opbygget en ny omgangskreds, er 
perioden ikke noget, jeg husker som ’the greatest 
time of my life’. For da jeg startede på efterskole 
oplevede jeg, at det er fedt når der er følelser med. 
For det er fandeme vigtigt ved sex, ellers kan man 
sgu bare bruge højre hånd! 

Når jeg fortæller folk, at jeg er homoseksuel, fyrer 
de tit en omgang lort af. Den klassiske kommen-
tar er næsten altid: ”Jeg har også en ven, der er 
homo”. Så tænker jeg lidt: ”Jamen, tillykke med 
det! Hvorfor skulle jeg lige vide det?” Jeg tror mest, 
de gør det for at beskytte dem selv og for ikke at 
virke dumme. Hvis folk reelt ikke ved, hvordan de 
skal forholde sig til, at jeg er til mænd, vil jeg hellere 
have, at de melder klart ud. Men det plejer ikke at 
betyde noget, om folk ved, at jeg er homo. Da jeg 
startede på efterskole, sagde jeg det ikke. Det var 
noget, folk fandt ud af hen ad vejen. Jeg synes 
tit, at det kan give et forkert førstehåndsindtryk. 
Det er jo ikke en del af min identitet, men en del af 
min personlighed. Men jeg siger ikke: ”Hej! Jeg er 
homo!”, jeg siger: ”Hej! Jeg hedder Niels Henning.” 

Jeg føler mig generelt som en rimelig normal dreng, 
men jeg kan godt lide at iscenesætte mig selv. 
Nok lidt mere end visse andre. For hvis der er en 
lejlighed, der indbyder til det, så elsker jeg at klæde 
mig ud, råbe, putte ting i håret osv. Der er nok en 
del, der vil sige, at jeg er meget opmærksomheds-
krævende. Og det er nok ikke helt forkert. Det er 
ikke fordi, jeg har nogle intentioner med det eller 
ønsker at skilte med, at jeg er bøsse. Det er bare 
noget rent instinktivt: Jeg vil ikke glemmes. 

Niels Henning, 17 år, homoseksuel 
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40 homoer, regnbuefarver og 
glimmer

“At opdage man er homo er 
vel ligesom, når drenge 
opdager patter”



Dansen er blevet en stor del af mit liv, og jeg bru-
ger den til at udtrykke mig selv. Humøret afspejles 
i dansen: Hvis du er i godt humør, er din dans 
præget af en chilled følelse, og dansen får en blød 
og rolig bevægelse. Omvendt går dansen over og 
bliver hård og aggressiv, når humøret ikke er på 
toppen. Det er en ubevidst handling, som man 
ikke tænker over, men man kan tydeligt se det på 
danserne. Når jeg danser, tænker jeg ikke på noget 
som helst. Alle tanker lægger jeg bag mig, så jeg 
kan gøre mit bedste på dansegulvet.  

Jeg blev interesseret i breakdance med det 
samme, jeg så en danselærer danse breakdance. 
Meget hurtigt derefter begyndte jeg at gå til det. 
Efter et stykke tid fandt jeg ikke undervisningen 
god nok og ville lære at danse på et højere niveau. 
Igennem én af mine daværende kontakter fandt 
jeg hurtigt ud af, hvor de bedste b-boys trænede 
i Århus. Efter et års træning med gruppen fik jeg 
tilbudt en plads i deres crew ’Familia Loca’. Det var 
fedt, at de gav mig chancen, for det var her min 
dansekarriere for alvor begyndte. 

I dag breaker jeg stadig med mit crew. Vi er nået 
langt inden for ’b-boying’ og er et velkendt navn i 
Skandinavien. Vi er nu ti medlemmer i crewet og 
bruger al vores fritid på at breake. Træningen finder 
sted fire gange om ugen, og derudover laver vi 
shows og optræder. Gruppen er næsten interna-
tional, da vi har personer fra det meste af verden.
 
I mit crew har vi et rigtigt godt fællesskab. Vi er 
tæt på hinanden og tilbringer meget tid sammen. 
Selv efter træning hænger vi ud og snakker om ting 

som dame- og familieproblemer. Det bedste er den 
forståelse og respekt, vi viser over for hinanden. 
Det er sgu fedt at være med i noget, hvor man 
virkelig støtter og holder af hinanden. Ud over at 
danse i ’Familia Loca’ danser jeg også hver eneste 
dag på Gøglerskolens danselinje. Min hverdag er 
derfor fyldt op med dans og musik fra morgen til 
aften. Det synes jeg er fedt, men man bliver vildt 
udmattet efter en hel dags træning. 

Min påklædning er hiphopinspireret, men stadig 
afslappet. Den er ikke længere baggy, for det er 
oldschool. Jeg er heller ikke til slimbukser eller 
stramme trøjer, for dem kan jeg virkelig ikke holde 
ud. Mine T-shirts er store og kan ses, selvom jeg 
har en trøje over. Derudover har jeg ofte caps på, 
som jeg synes er vildt fede. Mit valg af påklædning 
hænger selvfølgelig stærkt sammen med, at jeg 
breaker, og at jeg er inspireret af andre dansere. 

Minh Bao, 19 år, breakdancer 
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Dans er rytmen i mit liv

“Når jeg danser tænker jeg ikke 
på noget som helst. Jeg vælger 
at lægge alle tankerne bag mig”

“Det var fedt at de gav mig 
chancen, for det var her min 
dansekarriere rigtigt  
begyndte” 



Når folk hele tiden river op i sårene, er det svært 
at hele dem. Det, der skete for mig i Birmingham, 
prøver jeg at lægge bag mig, men det er svært. For 
jeg får hele tiden tudet ørene fulde af nysgerrige 
spørgsmål om, hvad der skete. Og bemærkninger, 
som hentyder, at krisehjælp er en nødvendighed, 
og at oplevelsen har svækket min psyke, vælter 
frem hver gang, jeg taler med andre om episoden. 
Når folk siger det så meget, begynder man til sidst 
selv at tro på, at det hele nok skal komme tilbage. 

For et halvt år siden var nogle venner og jeg taget 
på en tre dages tur til Birmingham. Jeg havde lige 
været halvanden måned i Afrika og havde mest lyst 
til at komme hjem og slappe af. Men da en af mine 
gode venner ringede og fortalte, at flybilletterne kun 
kostede 10 kr., og spurgte, om jeg ville med, kunne 
jeg ikke sige nej. 

De to første dage slappede vi bare af, så byen 
om dagen og gik tidligt i seng om aftenen. Men 
på den tredje og sidste aften bestemte vi os for 
at gå i byen. Vi havde drukket en del på hotellet 
i forvejen, så da mig og min ven Kristoffer gik af 
sted ved 22-tiden, var vi allerede godt berusede. 
Lige pludselig sad vi i en bil, men fordi vi var fulde, 
kan hverken Kristoffer eller jeg huske hvordan eller 
hvorfor. Det første, vi kan huske fra oplevelsen, er, 
at en af de fremmede mænd i bilen trak en lang 
kniv frem, lige da vi havde sat os ind i bilen. De 
sagde, at vi ikke ville overleve aftenen, hvorefter de 
begyndte at prikke os forskellige steder rundt om 
øjnene med spidsen af kniven. Noget af det første 
de gjorde var at sige, at vi skulle give dem vores 
dankort og pinkoderne dertil. På den måde fandt 
vi ud af, at det var noget, de havde planlagt, og 
derfor virkede de ret professionelle. Jeg tror, de var 
på stoffer, for de var meget utilregnelige. Hvis vi 
snakkede sammen på dansk eller engelsk, hvis vi 
bevægede os, eller hvis vi åbnede øjnene, fik vi et 
slag med knivskaftet i tindingen. Vi kørte ud af byen 
og ud i forstæderne, hvor de ledte efter bankauto-
mater, hvor der ingen mennesker var, så de kunne 
tømme vores bankkonti.  

Da de endelig fandt en hæveautomat uden nogen 
i nærheden, blev vi hevet ud af bilen en efter 
en.  Stadig med en kniv presset ind mod ryggen. 

De fortalte, at hvis den, der var ude for at hæve, 
prøvede at flygte, ville den, som sad tilbage inde 
i bilen, blive slået ihjel. Og jeg tror, de talte sandt. 
På dette tidspunkt kunne jeg godt mærke, at deres 
temperament eskalerede. Mens vi kørte rundt for at 
finde bankautomater, prøvede jeg at snakke til dem 
for at få dem til at falde lidt ned og skabe en rolig 
stemning. 

Det lykkedes at komme i snak med dem, og de 
fortalte, at de kom fra et af Birminghams slum-
kvarterer. Yderligere bad de os om at fortælle alt, 
hvad de gjorde ved os til de danske medier. Da 
de sagde det, begyndte vi at tro, at vi ville over-
leve aftenen. Ellers havde de jo ikke sagt det. I alt 
hævede de 3000 kr. fra Kristoffers konto og 4000 
kr. fra min egen. 

På et tidspunkt stoppede bilen. Vi fik at vide, at 
vi fortsat skulle holde vores øjne lukkede, mens 
de hev os ud af bilen og puffede os i gang ned 
ad en sti. Efter ca. 100 meter blev vi angrebet af 
en af dem bagfra. Han slog os begge hårdt med 
knivskaftet i hovedet, og vi gik begge ud som et 
lys. 

Vi vågnede et par minutter efter. De havde strippet 
os fuldstændigt for alt af værdi - inklusiv vores 
sko. Så vi løb rundt midt om natten i Birminghams 
forstadskvarterer i silende regnvejr og uden sko for 
at finde en telefon, vi kunne låne og ringe til politiet 
fra. 

Da vi kom hjem, havde Kristoffer og jeg allerede 
snakket tingene igennem og affundet os med, hvad 
der var sket. Men da vi fortalte historien til vores 
venner og familie, reagerede de kraftigt, og det har 
gjort det sværere at komme over. Hver gang de 
snakkede og spurgte ind til det, kunne jeg mærke 
det komme tilbage. Selvom jeg godt kan forstå, at 
de var nysgerrige og bekymrede, var det alligevel 
hårdt at gå igennem hele episoden igen. Det der 
skete, har ikke sat dybere ar i mig i den forstand, 
men det er bare svært, når man bliver mindet om 
det igen og igen. For en rar oplevelse var det altså 
ikke. 

Simon Holst, 20 år, røverioffer 
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Hvad der sker i Birmingham, bliver i 
Birmingham 





Det hele kom meget pludseligt og var ikke planlagt 
på nogen måde. Jeg havde kun været sammen 
med min kæreste i en måneds tid, da jeg fandt ud 
af, at jeg var blevet gravid. Jeg fik en indvendig 
følelse af, at jeg var gravid, og det holdt stik. Kort 
efter fortalte jeg min kæreste, at han skulle være 
’daddy’, og han blev vildt overrasket. Han havde 
nok lidt en følelse af: ”Skal jeg løbe eller skal jeg 
blive?” Men han valgte selvfølgelig at blive, og der 
har ingen tvivl været.  

Jeg bliver 18 år i slutningen af februar, og min 
kæreste er 19. Jeg er næsten lige droppet ud af 
Grundforløbet på Social- og sundhedshjælperud-
dannelsen, fordi jeg fandt det for nemt og kedeligt. 
Kæresten er arbejdsløs på nuværende tidspunkt. 
Han har fået en arbejdsskade, så han er på syge-
dagpenge, indtil han bliver arbejdsdygtig igen. Jeg 
satser på kontanthjælp, indtil jeg er færdig med min 
barsel, og så kunne jeg godt tænke mig at blive 
pædagog. På den måde ville jeg kunne klare mig 
selv og passe bebz, hvis min kæreste forlod mig. 
Men jeg tvivler slet ikke på ham længere. Lige siden 
starten af graviditeten har jeg haft heldagskvalme 
og været i hysterisk dårligt humør, hvilket er gået 
udover min kæreste. Han synes, at jeg er lidt af en 
møgso i øjeblikket, men det har ikke fået ham til at 
få kolde fødder. Vi har endnu ikke skrevet under 
på, at vi er far og mor til barnet. Da jeg bad min 
kæreste skrive under på, at han var faren, sagde 
jeg, at han gerne måtte vente til, vi havde fået taget 
blodprøver, så han kunne være sikker på, at det 
var hans barn. Men han sagde, at han ville skrive 
under uden tøven, så jeg stoler trygt på ham. I 
tilfælde af at vi skilles, har vi aftalt, at jeg får barnet.   

Lige nu bor jeg hjemme hos mine forældre. De tog 
overraskelsen meget forskelligt. Min mor skulle lige 
tygge på den i en dags tid, før hun forstod, at jeg 
ville have barnet og ikke få foretaget en abort. Min 
far derimod synes stadig, at jeg er for ung, og at 
jeg bør tænke godt og grundigt over situationen. 
Men han har nu heller ikke rigtig mødt min kæreste 
endnu. Det hele bliver sådan her bortset fra, hvis 
min kæreste og jeg ender i noget rod, så vi ikke 
kan tage vare på barnet, så vil jeg måske vælge at 
få en abort, så barnet ikke får en dårlig opvækst. 
Og i tilfælde af at undersøgelser under min 

graviditet viser, at barnet ikke bliver sundt og raskt, 
vil jeg uden tvivl vælge en abort for barnets eget 
bedste. Går alt derimod som det bør, vil jeg få mit 
eget barn.   

Vi tænker på at flytte sammen inden længe, så vi 
er i fuld gang med at søge lejlighed i Århus. Selvom 
vi begge er arbejdsløse, bekymrer vi os ikke om 
økonomien. Som det ser ud nu, kan jeg blive 
forsørget gennem kontanthjælpen indtil fødslen, og 
derefter får man barselspenge, tilskud til boligstøtte 
osv. Og så skal min kæreste til at læse til sommer 
og kommer på SU.  
         

Via Facebook ved alle efterhånden, at jeg er 
gravid. Det er lidt sjovt, som folk reagerer, for 
de fleste kender mig som den lettere fordrukne, 
højtråbende, belastende og lidt uansvarlige poptøs. 
I det mindste har jeg altid vidst, hvornår natbus-
sen går. Men hvis de sætter sig og snakker med 
mig, vil de forstå, at jeg er vokset med opgaven. 
Jeg føler mig klar til at få et barn nu, selvom der er 
mange ting, der kan blive vanskelige og svære. Der 
er sikkert også en del ting, jeg endnu ikke er klar til, 
men dem tager jeg, som de kommer.  

Både min kæreste og jeg har oplevet alt det, man 
bør opleve i sit unge liv, og på et tidspunkt bliver 
man altså træt af det. Førhen var jeg meget besat 
af f.eks. miljøet på Broen, hvor jeg festede hver 
weekend. Dengang var jeg lidt af en overfladisk, 
snobbet poptøs, som bare fulgte strømmen. Jeg 
havde pengene og tiden til at drikke et hul i jorden 
hver weekend, så det gjorde jeg.   

Det her bliver et nyt kapitel i mit liv. Nu tænker jeg 
på mit kommende barns fremtid. Jeg har valgt at 
få et barn, som skal være kernen i mit liv. Derfra 
vil jeg tilføje mit liv de grene, som alle prøver at få 
dækket, før de får kone og børn, karriere, hus og 
bil. Jeg har bare valgt at gøre det i den omvendte 
rækkefølge, så jeg får et barn og bygger mit liv op 
omkring det.   

Ida, 18 år, gravid    
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Sket er sket

“Jeg er vokset med 
opgaven”



Det er en kæmpe fest med 200-300 mennesker. 
Kvinden går rundt med to lys for at symbolisere 
renhed og ærbarhed. Brudgommen og bruden sid-
der lidt hævet over alle andre, for ægteskabet skal 
fyldbyrdes. 

Jeg ser virkelig frem til mit bryllup, hvor Mahmoud 
Halloum bliver min, og jeg bliver hans. Jeg skal 
bare lige være færdig med gymnasiet først. Lige nu 
er vi islamisk forlovede, hvilket giver os retten til at 
gå ud sammen, uden at det er forkert. Før vi blev 
forlovede, skulle der altid være en anden tilstede, 
når vi gik i biografen. Det kunne f.eks. være hans 
søster. Vi gik aldrig alene rundt. Vi mødte hinanden 
til et bryllup, hvor vi smilede til hinanden en hel af-
ten. Derefter begyndte vi at snakke sammen oppe 
i skolen, og så udviklede det sig lige så stille. Men 
vi skulle vi jo også igennem alt det formelle. Hans 
forældre kom og friede til mig, mine forældre skulle 
acceptere ham, familierne skulle lære hinanden at 
kende osv. 

Min forældres mening er meget vigtig for mig, 
for jeg ved, at de kun vil mit bedste. Jeg har altid 
været min fars lille pige, og det er generelt vigtigt 
for mig at have mine forældres velsignelse. Vores 
forældre havde kun én betingelse til mit og Hal-
loums forhold: At vi ikke gifter os før jeg har taget 
min studenter-eksamen, da det er en meget vigtig 
del af vores opdragelse at få en uddannelse. Der er 
mange der tror, at et ægteskab er ensbetydende 
med børn, stort hus med have, hund og bil, men 
det er meget mere end det. Det vigtigste er, at jeg 
har fundet en, jeg elsker, og vil være sammen med 
resten af livet! 

Det kom som et chok for mange af mine klasse-
kammerater, at vi valgte at forlove os. Jeg føler bare 
ikke, at jeg behøver at prøve at feste igennem og 
drikke, før jeg binder mig. Jeg hører mange piger, 
der siger, at de gerne vil prøve noget forskelligt og 
være sammen med flere. Jeg har ikke brug for så-
dan et mellemstadie – jeg er moden nok til at tage 
beslutninger selv, og jeg ved hvad jeg går ind til. 

For tiden er det meget hårdt, for vi ser kun hinan-
den hver anden eller tredje uge da han i øjeblikket 
studerer jura i Ålborg. Men et forhold skal sættes 
på prøve, og det skal være hårdt før man kan blive 
sådan ‘old school couple agtig’. Jeg vælger at se 
det positive i det. 

Jeg snakker dansk, har en dansk tankegang, læser 
danske bøger osv. Men selvfølgelig er der en del 
af mig, der er anderledes, hvilket er fundamentalt 
i det danske samfund.  Det er til tider hårdt at bo 
i et land, hvor religion spiller så lille en rolle. For 
danskere forstår ikke islam, og jeg skal nærmest 
bevise, at jeg er muslim og ikke terrorist. Det er 
meget sørgeligt, at der flere og flere steder bliver 
indført tørklædeforbud.  Jeg håber, at jeg en dag 
kan komme til at bære tørklæde, men jeg har valgt, 
at det ikke skal være lige nu. For når jeg vælger at 
gå med det, skal det føles helt rigtigt. Jeg vil bare 
ikke tage det af næste dag. Og derfor er det en 
meget vigtig beslutning for mig at træffe. Tanken 
om, at jeg ikke får et job bare fordi, jeg bærer et 
slør rundt om mit hoved, skræmmer mig lidt. For 
jeg er ikke mindre værd end en anden dansk pige. 
Der er mange, der tror, at islam er vildt kvindeun-
dertrykkende. Det er islam ikke og det, at vi bærer 
slør, har absolut intet med kvindeundertrykkelse at 
gøre. Vi har valgt at se vores krop som et tempel, 
og derfor beskytter vi den. 

Jeg ærer mig selv og min krop og har respekt for 
mine forældre og mine medmennesker. I det store 
hele er vi jo ligesom Jer; vi er mennesker af kød og 
blod. Vi har bare lige lidt flere retningslinjer, som vi 
følger. 

Fatma, 18 år, gymnasieelev og forlovet
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Han er min, og jeg er hans 

“Tanken om, at jeg ikke får et 
job bare fordi, jeg bærer et slør 
rundt om mit hoved, skræmmer 
mig”

“Jeg er moden nok til at tage 
beslutninger selv, og jeg ved 
hvad jeg går ind til”



24 TIMER
EN DØGNREPORTAGE
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06:22
S.A.T.S 
Det er stadig mørkt udenfor, da Anne 
træder ud af omklædningsrummet og 
går op mod cross-maskinerne. Der er 
så småt ved at komme folk i centret, 
hvor taktfast musik lyder ud af højttal-
erne. Til trods for det putter Anne sine 
hørertelefoner i ørerne og skruer op for 
hendes egen musik. Hun træner bedre, 
når hun kan isolere sig fuldstændig. 
Efter 20 minutter på cross-maskinen 
strækker hun lidt ud og går videre i 
programmet. I dag skal hun træne 
halvanden time, inden hun skal videre i 
skole. Hun træner næsten hver dag og 
oftest om morgenen. Mens hun træner, 
drikker hun flittigt af sin vandflaske, som 
hun altid har med sig. Hun sørger altid 
for at drikke mindst tre liter vand om 
dagen.    

07:31
Børnehave i Viby 
En lille dreng med havregrød ned ad 
hagen, et væltet glas mælk og en 4-årig 
pige, der løber grinende rundt i lokalet, 
er noget, der kan få enhver til at vågne. 
Bo, der mødte for en halv time siden, er 
allerede i fuld gang. Imens han holder 
øje med den energiske pige, fylder han 
drengen op med havregrød. Heldigvis 
kan barnet ikke tale, så Bo slipper i det 
mindste for brok. Med den anden hånd, 
tyller han lunken kaffe i sig og prøver at 
slå sin kafferekord fra sidste gang, han 
var ‘åbner’. I dag er han oppe på fire 
kopper og glæder sig bare til, at den 
sorte væske senere bliver skiftet ud 
med en kold fredagsbajer.   

08:07
Århus Statsgymnasium 
Emil glider hen over en isglat parke-
ringsplads ved indgangen til gymnasiet. 
Han smider hurtigt cyklen fra sig, for 
han er udmærket klar over, at hans 
fysiklærer i dette øjeblik fører fravær. 
Det er halvmørkt, og lysene fra byen 
kan anes over toppene på det nært-
liggende kolonihaveområde. Emil er 
ikke den eneste, der kommer for sent; 
seks skikkelser kan ses på parkering-
sområdet. De forsøger at forberede sig 
på Kierkegaard og Pythagoras. En af 
Emils klassekammerater fanger ham på 
vej op ad fortrappen, og spørger, hvor 
de skal have time. På Emils hånd står et 
ord og to tal, ‘lokale 33’. De slipper lige 
akkurat for fravær denne gang og syn-
ker hen i et klasseværelse, der fyldes af 
uforståelige formler. 

09:23 
Grønnegade
Værelset er rent og pænt, luften 
indelukket og tung. I en lejlighed på 
Grønnegade er alt fredeligt og stille. Det 
eneste tegn på liv kommer fra Santia-
gos dybe vejrtrækninger, som indikerer, 
at han ligger i en dyb søvn. Natten har 
været lang, men nu er han også ved at 
være klar til dagens forelæsninger på 
universitetet.      

10:11 
Teknisk Gymnasium Viby
De eneste lyde i lokalet er lyden af 
tasterne på computerne og lærerens 
monotone stemme, der fortæller om 
EU. Diana sidder på midterste række. 
Hun har computeren foran sig, mens 
hun skriver notater, tjekker trænings- 
tider, skriver på MSN og holder øje 
med Facebook. Holdningen omkring 
samfundsfagstimerne er klar: De er 
røvkedelige og ensformige. Kunne hun 
helt selv bestemme, lå hun hjemme i sin 
seng og passede sin sygdom. Og var 
hun ikke syg, var hun nede og træne 
eller ude at shoppe.     

10:46 
Kridthøjtorv
Miriam på 17 år sidder i sin fars 
lejlighed på Kridthøjtorv. Et glas med 
appelsinjuice og en tallerken med 
kanelknækbrød står på bordet. På 
computeren er diverse sider med 
jobansøgninger. Hun skal starte på HF 
efter sommerferien og leder i øjeblikket 
efter et arbejde, så hun kan tjene nogle 
penge, mens hun venter. Musikken 
strømmer ud af højttaleren, mens hun 
tjekker ledige job i Århus. Det ser lidt 
sort ud, for selv om hun søger lidt af 
hvert, er der ikke rigtigt nogen ledige 
job. Senere på dagen venter oprydning 
og opvask - og en tur hen i solcenteret. 
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11:48
Kantine
Kantinen er fuld af mennesker. Der er 
larm og støj, for gymnasiet har besøg 
af elever fra 8. klasse. Alt i alt er de flere 
end skolens egne elever, så der er godt 
fyldt op. Anna sidder ved et af langbor-
dene og snakker med sine venner fra 
de andre klasser. Snakken går, og der 
bliver diskuteret alt lige fra den kom-
mende fest til dagens madpakke. En af 
vennerne fortæller, at han har fri hver 
anden fredag, og det bliver startskud-
det til en ivrig snak om, hvor fedt det 
ville være at kunne feste hver anden 
torsdag. Ind i mellem kastes et blik mod 
uret på væggen, som langsomt bev-
æger sig mod kl. 12:05, hvor timerne 
starter igen. 

12:32
Café Lynfabrikken
Smarte tasker, tjekkede møbler og læk-
ker kaffe har tilsyneladende virket mere 
tiltalende end idræt fredag eftermid-
dag. Ved et af vinduerne sidder Anna 
og Nina, de får sen morgenmad og 
fryder sig over at undgå undervisning 
i aerobic. I baggrunden kører lækker 
musik, og duften af friskmalet kaffe 
fylder de gamle fabrikslokaler. De kigger 
lidt tilfældigt ned på nogle skolepapirer, 
men på Lynfabrikken er vindueskiggeri 
mere interessant end skolearbejde. 

13:08
DGI-huset 
Hen over banen lyder gode råd, op-
bakning og tilråb fra holdkammerater, 
velmenende forældre og trænere. Stine 
og Katrine er til indendørsfodbold-
kamp i DGI-huset sammen med deres 
holdkammerater fra Beder-Malling. I 
indendørssæsonen spiller de kamp 
cirka hver anden uge, og denne gang 
er det mod Lyseng og Hammel. Der er 
ti minutter til næste kamp, så Stine kan 
nå at spise et æble. De er enige om, at 
det fedeste ved fodbold er fællesska-
bet på holdet og stemningen, når man 
vinder en kamp. Deres holdkammerater 
rykker nysgerrigt nærmere, mens de 
fortæller, at de ikke har vundet noget 
endnu, men at de håber på at vinde en 
af de næste kampe.  

14:37 
Skøjtebanen 
Skøjtebanen foran musikhuset er fyldt 
med mennesker. På kanten af isen 
sidder Beatriz på 21 år. Hun er ude at 
stå på skøjter sammen med to venner. 
Hun kommer fra Spanien og taler ikke 
dansk, så hun forsøger med en bland-
ing af engelsk og spansk at fortælle om 
sin ferie i Danmark. Hun har ikke været 
ude at se så mange seværdigheder, for 
hun er her primært for at besøge sin 
veninde. I stedet har hun brugt tiden på 
shopping, og i dag besluttede de sig 
for at stå på skøjter, nu hvor vejret er 
til det. 

14:47 
Århus Chess House
Kælderlokalet på Silkeborgvej er godt 
gemt væk i en baggård. Her står tiden 
helt stille. Støvet hænger i luften, men 
entusiasmen for skak er tydelig. I 
udslidte sofaer føres lavmælte samtaler 
om taktikker og teori, og ved en com-
puter af ældre fabrikat spiller Andreas 
skak. For et par år tilbage blev han 
junior Danmarksmester. Han kommer i 
klubben et par gange om ugen - mest 
af alt for at slappe helt af. Chess House 
fungerer som et mødested for skak-
spillere fra hele Århus, og her er alle al-
dersgrupper repræsenteret. I bunden af 
lokalet langes kaffe, øl og toast henover 
en primitiv bardisk. Andreas får serveret 
en dobbelt parisertoast og en kold Ale. 
I disse dage afholdes Århusmester-
skaberne. Ved et af bordene har en 
gruppe af mænd samlet sig for at dyste 
mod hinanden. De står alle lænet over 
bordet, og med jævne mellemrum 
falder spidse kommentarer om det 
igangværende spil.

15:32 
Bazar Vest
Hos Al Moluk Sweets skinner kagerne 
i alle regnbuernes farver. Prisskiltene 
står på arabisk, og opskrifterne er fra 
Mellemøsten.  Bag disken står en ung 
knægt på 13. Han står her næsten 
alle dage efter skole og sælger kager, 
imens hans far og onkel står for alt 
bageriet ude i butikkens baglokaler. 
Bazar Vest er tætpakket, og Sultanens 
Bazar er det absolutte knudepunkt. De 
etniske danskere går med store øjne 
på opdagelse, og grønthandlerne råber 
højt om tilbud. Duftene og lydene kan 
til tider gøre én i tvivl, om man virkelig 
befinder sig i Århus.  På parkerings-
pladsen ved bagindgangen står en 
gruppe unge arabere. De har smæk-
ket bagklappen op på bilen. Bassen 
pumper ud over parkeringspladsen, de 
ryger smøger og taler svært forståeligt 
dansk. Pludselig opstår der panik, fordi 
bassens vibrationer har startet nabo-
bilens tyverialarm.       
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15:45
Sct. Anna Gade
Lyden af 20-25 skateboards over ru 
asfalt overdøver bilernes motorstøj. 
På en BMX cykel sidder Rasmus på 
22 år. Fuldstændig fokuseret holder 
han øje med, hvornår der igen vil være 
fri bane. Han cykler og vender i luften 
på rampen, styrter ved landingen og 
udbryder “fuck!” en smule indebrændt. 
Han og en fem-seks andre planlægger 
at afholde et mere eller mindre officielt 
DM. De hænger for det meste på 
gaderne, men for tiden er miljøet rimelig 
dødt, for “der er sgu ingen, der gider 
den her kulde”.  På den tilstødende fod-
boldbane dribler tre drenge rundt. Der 
kommer et højt udbrud, for Johan har 
tilsyneladende lavet noget “mega sygt.” 

16:02
Spor 4
Gratisaviser ligger henkastet, og der 
kæderyges cigaretter i forsøget på at 
fordrive ventetiden. Støjen fra togene 
afbrydes kun af en metallisk kvinde-
stemme, som kalder over højtalerne. 
Et par hvide høretelefoner leder op til 
Daniels ører. Han går rundt i cirkler i 
frustration over de evige forsinkelser. 
Pludselig fyldes perronen af uniformer, 
for en større gruppe unge mænd, er 
netop hjemvendt fra deres militære 
tjeneste. Mere eller mindre sobre jokes 
flyver imellem dem, da de tager afsked 
med hinanden. 

16:34
Bruuns Galleri 
I Stadium driver Christian og Viktor på 
13 rundt. De kigger ikke efter noget 
specielt, samler et par sokker op, men 
kaster dem ligegyldigt tilbage, imens 
technomusikken pumper ud af deres 
mobiler. Poser og tasker fyldes. De 
perfekte tøjkollektioner spejler sig i 
de blankt polerede fliser, og to piger 
udveksler blikke og fniser. Midt i det 
hele ligger der en Juicebar. Thomas 
har arbejdet siden kl. 12, og svedperler 
drypper ned ad hans hals. Han er træt 
af at lave og sælge den ene juice efter 
den anden, og om lidt vil han igen være 
nødt til at bede et par tøser om at flytte 
sig. ”Man skal sgu’ købe noget for at 
sidde her.”     

17:12 
Banegårdspladsen  
Travle øjne, hastige skridt, krystalklar 
luft og blegt lys. På en bænk ved 
Banegårdspladsen sidder Morten 
med en stor Carlsberg-sportstaske og 
seks øl af samme mærke. Hans øjne 
viger ikke fra mobilen. Sms’er sendes 
i samme hast, som busserne passerer 
ham. Han er netop ankommet med 
toget fra Ryomgård, og han glæder sig 
til at drikke igennem med en gammel 
kammerat. Samtidig nedfælder Pernille 
på 21 tænksomme ord i en Diddl-
dagbog. Hun kaster konstant nervøse 
blikke rundt, for om tre minutter afgår 
bussen mod Skåde og hendes fars 
fødselsdag.

17:32 
BioCity
Lysene fra slikbutikken oplyser en af-
folket ventesal. Ved et cafébord sidder 
Mads. Han venter, men tiden går alt 
for langsomt. Han ser frem til at blive 
skræmt af vinterens uhyggeligste film 
på denne særlige dato, fredag den 13. 
Han har købt en to-tre liter stor pop-
corn og ca. samme mængde cola. Han 
er vild med gysere og kan bedst lide at 
se dem alene - også selvom han kun 
snart er fjorten.    

18:03 
Kærlighedsstien
Duften fra aftensmaden spredes i hele 
stuen, da maden kommer på bordet. 
På kort tid samles hele familien rundt 
om det gamle, runde bord med mors 
hjemmebagte spinattærte. De to tvil-
linger, Ida og Emma, brokker sig over 
de mange tomater. ”Det kan da vel 
ikke være så svært at forstå, at varme 
tomater ikke smager godt!”. Mens 
familien spiser, kører tv’et i baggrun-
den, for det er i orden, når far ikke 
er hjemme.  Lyden af 18-nyhederne 
kan lige anes, men bliver overdøvet af 
familiens snakken. 
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19:40
Stinas værelse
Et stearinlys er ved brænde sig vej ned 
i bordpladen. Sammen med en halv 
flaske hvidvin er de to ting, det eneste 
der indikerer, at Ali og Stinna har en 
af deres romantiske aftener sammen. 
Ali har lavet lektier hele natten, været i 
skole hele dagen og bliver ved med at 
prøve at få Stinna til at forstå, at han 
ikke har overskud til at tage i biografen. 
Og nej, heller ikke hvis det er en gyser. 
De sidder over for hinanden, Stinna 
med en sort og fnidret dyne trukket op 
til halsen og Ali i en gammel sportstrøje, 
imens Jack Johnson forgæves forsøger 
at få stemningen til at blive romantisk. 
Men trætheden og ærgrelsen over, at 
aftenen indtil videre ikke er forløbet helt, 
som de begge havde håbet på, kan 
ødelægge enhver hyggelig aften. Ali 
rejser sig op og henter en slidt bog med 
bustider frem.    

20:50
Voxhall
Midt i det røde lys inde på Voxhall 
sidder Eva og Mads og snakker stille 
sammen hen over et cafébord. Musik-
ken spilles dæmpet i baggrunden, 
mens dem oppe i baren står og griner 
af noget, den ene lige har fortalt. Mads 
forklarer, at de går på hver sin efter-
skole til hverdag, så de nyder at have 
tid sammen. Eva og Mads har valgt at 
bruge aftenen på Voxhall for at høre 
bandet ’Choir of Young Believers’, 
fordi de begge to er glade for musik og 
koncerter.

21:27
Mackie’s  
Stemningen på Mackie’s er hektisk. Der 
lyder en summen hen over bordene fra 
folk, som sidder og spiser deres aftens-
mad. Kasper kommer ud fra køkkenet 
iført forklæde, mens en konfus tjener 
forsøger at skabe et overblik. Restau-
rantens ejer, en streng mand, råber 
hen over disken, og det gør det endnu 
sværere at høre noget. Jobbet er hårdt, 
der er varmt og Kasper har kun tid til 
at snakke i ganske få minutter. Han er 
stresset og har kun valgt jobbet, fordi 
han trængte til lidt lommepenge. 

22:54
M/F Broen 
Blutonium Boy spiller på Broen. Køen 
er indrammet af sikkerhedsvagter, der 
er ca. lige så høje som brede. Dan er 
kommet hele vejen fra Tønder, hans 
hår er stift af voks og de hvide bukser 
sidder stramt. Han og hans venner taler 
højlydt og glæder sig til at feste igen-
nem til det “sygeste hardstyle party”. 
Selvom drengene klart er i overtal, 
er der alligevel et par piger klædt i et 
minimum af tøj. Der er en konstant 
strøm af biler med nedrullede vinduer 
og øredøvende techno. Der bliver piftet, 
råbt og skreget. Indgangen åbnes og 
presset bliver massivt.      

23:37 
Vor Frue Kirke
De fire olielamper foran Vor Frue Kirke 
oplyser svagt kirkens indgang. Musik-
ken fanger de få forbipasserendes 
opmærksomhed og inviterer dem ind 
i kirkens varme. Natgudstjenesten er 
præget af levende musik og lys. Tre 
unge mænd synger sange om den 
evigt gyldige kærlighed til Jesus. På 
en af de forreste bænke sidder en 
ung pige klemt ned mellem hendes 
forældre. Hun har en lyserød cardigan 
på, hendes ansigtsudtryk er lidt pint, og 
hendes hænder er foldede. Der læses 
bønner op fra prædikestolen: ”Kære 
Gud, hjælp alle de hjemløse unge. Lad 
dem styrkes i medmenneskeligheden. 
Lad dem leve i troen på dit ord.”

23:45 
Blender
Musikken får væggene til at brumme 
på Blender. De mange unge men-
nesker er begyndt at strømme ind 
på det farverige diskotek. De fleste 
hilser på hinanden, lidt som om de 
alle kender hinanden. Selv dørvagten 
hilser og snakker med gæsterne, som 
alle kender hans navn. En fyr ved navn 
Morten spørger, hvordan det ‘ser ud i 
aften’. Svaret fra vagten er, at 98 % af 
alle aftenens gæster er homoseksuelle, 
så ‘chancerne er helt sikkert gode’. Det 
er stadig tidligt på aftenen, og danse-
gulvet er næsten tomt. Kun et lesbisk 
par danser frækt op ad hinandens 
kroppe, mens andre beundrer dem 
oppe fra baren. To andre piger falder i 
snak og bestiller drinks.           
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00:30
Brabrand
Status: Ikke til stede. Med sin bærbare 
computer på maven, snot i næsen og 
en svedig pande ligner Jacob ikke sig 
selv. Utallige blodlegemer har valgt at 
bruge Jacobs krop som kamparena, og 
det eneste, der måske kan hjælpe, er ti 
minutter under bruserens masserende 
stråler. Han minimerer MSN-vinduet og 
rejser sig sløvt op fra sengen. Klinkerne 
på badeværelset føles dejlig koldt og er 
en tiltrængt afveksling fra dynens høje 
temperaturer.  

00:32
Rosensgade
Punkermiljøet er fordømmende og 
snæversynet, og midt i alt det politiske, 
glemmer folk at have det sjovt. Det 
synes i hvert fald 17-årige Lea, som 
en gang om måneden er med til at 
arrangere punk-koncerten “Kælepunk”. 
Som man også kan spore i navnet 
på arrangementet, er tonen sjov og 
ubekymret. I aften er der tre danske 
punk-bands på scenen, og fremmødet 
er broget. Tilsyneladende er folk fra alle 
aldre og kulturer mødt frem, og Lea er 
glad for at se, at det vækker interesse. 
Hun føler, at dette er et udtryk for, at 
ungdommen bare vil have det sjovt i 
stedet for at bekymre sig om emner, 
som alligevel ikke rører en særlig dybt. 
En mere ubekymret ungdom er, hvad 
der mangler i dag.

01:22
Studenterhuset 
Ved Studenterhuset står Thøger og 
Morten og pulser smøger i frostgrad-
erne. De har været i byen siden klokken 
20 og er ved at være godt berusede. 
Indenfor er der høj live Hip Hop. Kon-
certen har de glædet sig til, og selvom 
musikken er som forventet, er publikum 
slet ikke energiske nok. Dette ødelæg-
ger lidt koncerten for de to. De spiller 
begge to musik og fristes derfor, til at 
hoppe op på scenen og gribe mikro-
fonen for at sætte skub i det tamme 
dansegulv. Morten er klædt ud som en 
ko og for at skabe kontrast til kostumet, 
bærer han desuden en cowboyhat. 
Han fortæller en historie fra det, som 
han kalder det virkelige liv: ”Forleden 
dag var jeg ude på marken. Så så jeg 
en herre lækker ung kalv, og jeg råbte 
”Knep mig, din lækre kalv!” til den. Det 
var god sex!” Herefter falder han om 
af grin, og da han rejser sig op, smider 
han smøgen, og de to vender sammen 
tilbage til koncerten.

01:43
Havnen 
Martin står og putter sig i sin jakke 
bag ved glasset i en transportabel 
pølsevogn ved siden af det flydende 
diskotek M/F Broen. Termometeret 
måler minus fire grader, og der er is i 
havnebassinet. Selvom der tit er mange 
fulde og popsmarte snakkehoveder, 
som i provokerende sarkasme spørger, 
om han er i lære som pølsemand, er 
det i disse tider svært for unge men-
nesker at få arbejde, og 100 kr. i timen 
er ikke til at kimse af, når man er 17 år 
gammel. Han har stået her i tre timer, 
og kan først tage hjem om tre og en 
halv time, når han sammen med sin ar-
bejdsgiver, en noget ældre pølsemand, 
lukker vognen ned, og kører den hjem 
i garagen.

01:58
Mølleparken
Selvom mange i byen har fået en tand 
over tørsten, og på dette tidspunkt 
er på vej hjem, er 19-årige Mahmoud 
kun lige begyndt. Først efter familien 
derhjemme er gået i seng, er han taget 
af sted, og efter en rullekebab hos Ali 
Baba, er han nu på vej over til en af 
vennerne for at holde forfest. Når de 
har fået drukket sig godt fulde, skal de 
alle på Broen for at danse til det bliver 
morgen. Han går i byen hver fredag, 
og det er kun normalt for ham og hans 
venner, at de først bevæger sig ud her 
først på natten.

02:03 
Øgaderne 
Pia samler det sidste beskidte tøj op 
fra gulvet og går ned ad bagtrappen 
til vaskekælderen. Det er ikke mere 
end et par måneder siden, hun flyttede 
hjemmefra, og hun har stadig ikke helt 
vænnet sig til alle de huslige pligter. Er 
det 40 eller 60 grader når man vasker 
sort tøj? Det er sgu nok for sent at ringe 
hjem og spørge nu. Mor har nok aldrig 
stået klokken to om natten og vasket 
tøj, men det er ikke nemt at få tid til om 
dagen. Hun smider tøjet i maskinen, 
sætter den til 60 grader og glemmer at 
putte vaskepulver i, inden hun sætter 
den i gang. 
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02:35
Fredensgade 
Camilla har på vej hjem fra byen mødt 
to af hendes venner. De to drenge har 
begge været til Heavy Metal koncert 
på Musikcafeen. Det har tilsyneladende 
været en “vildt svedig aften, for 
bassisten havde jernkors tatoveret på 
begge skuldre og var mega racist”. 
Publikum moshede for en gangs skyld 
i Århus, så de to drenge er slet ikke 
færdige endnu og skal hen og drikke 
bajere på Kurts Mor. 

03:12
Burgerking
Det er for en del af publikummet noget 
svært at holde sig oprejst. Pomfritter, 
mayonnaise og indtørret cola ligger 
spredt ud over det meste af gulvet. Ved 
toiletdøren står en dreng og hænger. 
Det er umuligt for ham at ramme den 
rigtige toiletkode. I køen bliver der råbt 
en del, og kampen for pladserne er 
hård. Navnet ‘Gustav’ går igen og igen. 
Det er åbenbart blevet for meget ham, 
så han skubber en anden fyr, og hele 
køen rykkes. Sikkerhedsvagten er hurtig 
og lægger ham ned. Gustav er skaldet 
og klædt i en rød dynejakke. Han råber 
vredt: ”Slap nu af for helvede, han 
var selv ude om det!” Et par minutter 
senere er han sluppet fri og står og 
snakker med sin kammerat om, “hvad 
det var for en bøsse.” 

04:07
Langenæs  
Efter at have røget en joint tidligere på 
natten, var Malte faldet i søvn. Nu er 
han lige vågnet igen og er allerede godt 
i gang med at lede det rodede værelse 
igennem efter mere hash. Han finder 
noget gammelt skunk; en mandelgave 
som har ligget på hans værelse siden 
julen. Selvom han ikke rigtig ved, hvad 
det er, er det det eneste han har, så 
han bliver nødt til at prøve at ryge det. 
Han folder et filter fra et bogomslag, 
ruller en kegleform af noget langt to-
bakspapir produceret til samme formål 
og fylder formen med en blanding af 
lighterristet tobak og skunkblandingen. 
Så fyrer han op. Det er hans tredje joint 
på 20 timer, og dette er ganske normalt 
for Malte. Måske én af grundene til, at 
han lige er blevet smidt ud af gymnasiet 
med en fraværsprocent på 63.

05:02
Vesterbrogade 
Til højre, til venstre, til højre, og så til 
højre igen. Eller var det venstre? Det 
kan være svært at lægge tøj sammen 
efter et helaftensbesøg i en tikroners 
ølbar. Det demonstrerer Michael, 
der med blodskudte øjne og indtør-
ret savl, griner over sin ølplettede og 
gennemsvedte T-shirt. Nu ligner den, 
mere end noget andet den klud, han 
har tørret sit bræk op med. Han vælger 
at slukke lyset og lægger sig tungt 
oven på dynen. Ud fra toilettet kommer 
Thomas. Han ser langt mere ædru ud 
end han er, hvilket nok skyldes den 
kommende vigtige snak med kæresten 
inde på hans værelse. Måske var det 
ikke kun gode ting, der kom ud af den 
billige bar. Han trasker langsomt hen 
imod døren, og rejser en væltet stol op 
på vejen. Det bliver en lang morgen. 

05:15
Trøjborg
Vækkeuret ringer og inden for fem 
sekunder får Alex ramt snoozeknap-
pen. Ni minutter senere ringer det 
igen, og endnu engang er han hurtig 
på knappen. Tredje gang vælter han 
bandende ud af sengen, og nu er han 
sent på den. Han skynder sig at hoppe 
i arbejdstøjet, sluger en portion havre-
gryn med en skefuld sukker, og løber 
ned mod Tordensskjoldsgade. Fem 
minutter senere sidder han i bussen 
med sin iPod i ørerne og småsover på 
vej mod Hasselager og lageret hvor han 
arbejder. Bare to måneder mere, så har 
han arbejdet der i et halvt år, og så skal 
han ud at rejse igen. 

Døgnreportagen er baseret på oplevelser 
og korte interviews registreret og lavet af 
redaktionsgruppen. 
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Man får et indblik i helheden i den århusianske ungdom. Og det er 
rigtig vigtigt, for det får man ikke i hverdagen. Hele ungdommen er 
enormt fragmenteret, og vi holder os alle inden for vores egen lille 
gruppe. Det er spændende at man i bogen kan få indblik i andre 
miljøer og kulturer, som man på forhånd ikke vidste noget om.

Søren Yde Jensen, redaktør

Alle unge har et stempel. Man kan være homoseksuel, hippie, 
poptøs, punker osv. Vi formår at komme ind under mærkaterne og 
viser, at selvom man måske tilhører en bestemt samfundsgruppe, 
er det umuligt at kunne dømme andre på forhånd. Og det er no-
get, vi virkelig har brug for, i en by som Århus.  

Christian Lade Brochlips, journalistisk redaktør

Det har været fantastisk, at så mange har været interesserede I at 
medvirke og har kunnet se det spændende i projektet. For det er 
spændende, og vi kan lære noget: Mennesker er ikke bare kede-
lige, ligegyldige skabninger, som vi går forbi på strøget. Vi har alle 
en historie og et liv at fortælle.

Lyuba Tsancheva Halacheva, grafiker

Bogen nedbryder fordomme og giver et godt indblik i Århus’ ung-
dom generelt. Jeg havde selv nogle forestillinger og fordomme in-
den, jeg læste portrætterne. Men da jeg begyndte at læse, blev jeg 
næsten helt blæst væk, og det håber jeg også læserne, kommer til 
at opleve. For folk er helt anderledes, end man lige går og tror.

Thien Phu Do, grafiker

Vi udtrykker de forskellige unges historier, livshistorie og hvad, der 
har fået dem i den situation, de er. De har alle forskellig livsstil og 
kultur og alle historier er forskellige. Med bogen møder jeg nye 
mennesker med interessante historier og får indsigt i en masse 
forskellige unges liv. 

Rachel Elizabeth Sitanala, fotograf

Bogen er skrevet om unge, til unge, for unge og af unge. Det er en 
stor force, som jeg er glad for, vi har udnyttet. For igennem de 27 
portrætter, får man en ufiltreret indsigt i nutidens unge mennesker. 
Det tror jeg ikke er set før.  

Søren Møller Jensen, fotograf
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Bogen kan bruges til at vise, at unge i Århus er meget mere end 
bare stereotyper. Der ligger meget mere og gemmer sig under 
overfladen end det, man ser ved første øjekast. Jeg håber, at man 
kan genkende sig selv som en del af Århus’ ungdom. 

Kirstine Moser Bøhme, journalist

Den umiddelbare forskel på unge er ikke så stor, som mange tror. 
Vi har det med at drømme om de samme ting og håber på at opnå 
det samme. Vi har mere tilfælles, end man lige umiddelbart går 
og tror. Den viden mangler i den århusianske ungdom, og det er 
lykkedes os at formidle den i bogen. Det er jeg rigtig glad for. 

Ebbe Hejlskov Bertelsen, journalist

Jeg synes, det er en god bog. Måske er den sjovest om 20 år, 
hvor man sidder og ser tilbage på den. For når man sidder og 
tænker tilbage på 80’erne var der punkere, hippier og diskere. 
Sådan er det ikke mere – nu er der mange flere forskellige grupper 
af unge mennesker. Og det er spændende. 

Victor Groth, journalist

Vi har gjort, hvad vi kunne for at få fat i så forskellige typer som 
muligt. Derfor vil det være helt perfekt, hvis folk kan se nye ting fra 
andre vinkler og forstå, hvorfor personerne har handlet, som de 
har. Jeg håber, at læserne får ligeså meget ud af bogen, som jeg 
har fået, for det har været super fedt at arbejde med. 

Casper Gökhan Gül, journalist

Redaktionen
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