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19. maj Nepalesiske munke besøger Moesgaard og udfører mandala-ritual  
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22. maj - 29. juni Det Kongelige Teater opfører den spektakulære udendørsforestilling Kong Arthur 

26. - 28. juli Verdens største vikingetræf ved Moesgaard Strand

17. + 18. august Dansk Danseteater laver udendørs danseforestilling 
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AARHUS RUGBY KLUB

KRAV MAGA GLOBAL

Mortenn Christiansen 
er Aarhusmester i  
tryllekunst.

TRYLLEKUNST
Selvom rugby er en af verdens 
mest populære sportsgrene, halter 
populariteten fortsat i Danmark. Oplev 
sporten helt tæt på hos et af landets 
absolut bedste rugbyhold.

I over tre årtier har 
Café Kølbert leveret 
underholdning til 
alt fra royale over 
sportsstjerner til 
toppolitikere.

SAGT I MAGASINET

Når folk 
siger, at der 
er noget, jeg 
ikke kan, vil 
jeg det endnu 
mere.

- Melvin Kakooza  
om sin viljestyrke
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24 68En gruppe aarhusianere har 
tilmeldt sig Walk the Green Talk 
Challenge for at leve på en mere 

bæredygtig måde. Mød stifterne bag initiativet 
samt nogle af deltagerne og få et par  
håndgribelige klimatips med på vejen.

Det Kgl. Bibliotek i Aarhus rummer 
intet mindre end 118 kilometer  
bøger. Følg med os bag facaden  

i det 45 meter høje bogtårn, hvor man også  
finder bibliotekets ældste bog helt tilbage  
fra 1477.

Livet kan nogle gange blive en tand 
for alvorligt og for at gøre op med 
det, kan humor være medicinen. 
Men hvor langt kan man tillade sig 
at gå inden for komikken? Det er 
et spændingsfelt, som komikeren 
Melvin Kakooza har specialiseret sig 
i. Med afsæt i sine afrikanske rødder 
får han publikum til at klaske lår, 
når han fortæller om sin kontrast-
fulde opvækst, hvor han og familien 
gjorde en ihærdig indsats for at blive 
integreret i provinsen. I skolen følte 
han sig anderledes, men humoren 
blev hans middel til at blende ind. 
Og den har holdt ved lige siden og 
ført til en titel som Danmarksmester 
i stand-up. Det har nu banet vejen 
for en lynkarriere inden for tv- og 
underholdningsbranchen. Mød den 
talentfulde og kække komiker, som 
er på mission for at få Danmark  
til at grine.

Bryd isen
Går man lidt over tre årtier tilbage i 
tiden, startede nogle af byens tidlige 
komiske kræfter op fra bunden med 

et unikt koncept. Nemlig tjenersta-
ben, Café Kølbert, der har fostret 
talenter som Lars Hjortshøj og Claes 
Bang. De har gennem tiden leveret 
underholdning til både små og store 
middagsselskaber for alt fra royale til 
sportsstjerner og toppolitikere. Kon-
ceptet er nu startet op i Tyskland, 
Østrig og England, som vidner om,  
at vi alle griner på samme sprog.

En anden, der får folk til at grine, 
er Aarhusmesteren i tryllekunst, 
Mortenn Christiansen, der med sine 
imponerende korttricks bryder isen 
til publikum. Han har diagnosen 
autisme, men han har valgt at vende 
det til noget konstruktivt ved at 
fordybe sig i magiens verden. 

Grin og gråd
Komikken lever i bedste velgående 
i Smilets By. Men her i magasinet 
behandler vi naturligvis også livets 
mere alvorlige emner. Vi møder 
blandt andre en ung mand, der er 
vokset op med en alkoholiseret far. 
En opvækst, der har præget hans 
voksenliv. Han er derfor tilmeldt 

HUMØRETS POLER
BRUS, som er et støttetilbud til børn 
og unge fra familier med rusmiddel-
problemer. Som han selv siger, var 
det kaotisk, når hans far drak, men 
omvendt var han også en fantastisk 
mand, når han ikke gjorde. Og det 
beskriver livets kontraster på ærlig 
vis. At livet byder på både grin og 
gråd. Det gør det for os alle. Der er 
altid en modvægt til livets svære 
tider, og det næste smil gemmer  
sig måske lige om hjørnet.

Rigtig god læselyst!

Alexander Loft  
Birkmose

Chefredaktør
Aarhus Panorama

CHEFREDAKTØREN ANBEFALER TIP OS

AARHUS PANORAMA
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AARHUS I TAL

VI ANBEFALER

Traditionen tro bliver den røde løber rullet ud i Vesterga-
de. Den historiske gade bliver spærret af for motoriseret 
trafik, så der kan lægges op til en festlig dag. Langs ga-
den og i de nærliggende baggårdene er der små scener 
med forskellige musikalske indslag, mens gadens caféer 
serverer mad fra udendørsboder. Det er også muligt at 
gå på opdagelse efter fine fund på mindre loppemarke-
der. Så saml dine bedste venner og drik en kølig fadøl, 
mens I slingrer ned ad Vestergade.

Oplev en helt speciel gadefestestival i bydelen omkring Godsba-
nen, Institut for (X) og under Ringgadebroen. I år bliver der indført 
en ny teltscene, som skal repræsentere Aarhus’ lokale DJ- og 
livekultur. Den nye hovedscene er bygget i samarbejde med SPOT 
Festival og huser de større kunstnere, hvor også udenlandske ur-
bane artister fra Holland og Tyskland optræder. Ud over de mange 
koncerter kan man dykke ned i talks, sport, street food og street 
art, hvor internationale kunstnere udsmykker de nærliggende 
bylærreder med graffiti og malerier i forskellige stilarter.

8

70.912 6,1 mio. 64.002
Så mange tons CO2 udledte 

Aarhus Kommune som 
institution i 2018. Det er tæt  

på en halvering over  
de seneste ti år.

Så stort et millionoverskud 
kunne Aarhus Street Food 

præsentere i deres  
regnskab fra 2018.

Så mange pendler til deres 
arbejdsplads i Aarhus fra 

en anden kommune, hvor 
størstedelen tager turen fra 

Skanderborg.

AARHUS VOLUME UNDER GADEN
24.-25. MAJ

VESTERGADEFESTEN 
1. JUNI
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APPETIT BYRUM

RUND RESTAURANT PÅ VEJ I RISSKOV LANDETS HØJESTE TRÆTÅRN PÅ HAVNEN

MADHUS I TO ETAGER PÅ NORTHSIDE MULIGHED FOR NY MINI-BUSTERMINAL

AARHUS COCKTAIL FESTIVAL NY PROMENADE VED MARSELISBORG 
LYSTBÅDEHAVNEr du til Whisky Sour, Old Fashioned eller Daiquiri? Til Aarhus 

Cocktail Festival den 24.-25. maj kan du smage på både klassiske 
og nye cocktails. Entréprisen på 245 kroner dækker et stort 
udvalg af cocktails, der alle bliver kreeret af de bedste produkter 
og bartendere i branchen. Det er også muligt at købe en VIP-
billet, der giver adgang til en cocktailbar med særlige signatur 
cocktails og snacks. Arrangørerne bag Aarhus Cocktail Week 
driver til dagligt cocktailbarerne Gedulgt, St. Pauls Apothek og 
Herr Bartels i Aarhus, der alle er kendetegnet ved velsmagende 
kvalitetscocktails.

Salling Fondene har doneret 15 mio. kroner til en ny promenade 
ved Marselisborg Lystbådehavn, som skal forbinde havnen med 
Tangkrogen. Næste år vil en fire meter bred promenade dermed 
sno sig langs vandet, og stykket skal hedde Den Blå Promenade. 
Promenaden bliver inddelt i otte steder med forskellige 
oplevelser for besøgende. Der kommer blandt andet grillpladser, 
kunstatelier, havnetorv og et læringslokale for børn og unge.

Nordre Strandvej i Risskov er under forandring. På en gemt 
græsplæne bliver der nemlig opført en ny bygning i kobber og 
hårdt træ, der skal huse en ny italiensk restaurant med tilhørende 
terrasse. I den ene ende af den runde bygning kommer Grappa 
Deli til at holde til, mens der i den anden ende bliver indrettet 
en bar. Der bliver plads til mellem 40 og 50 personer. I den 
eksisterende sidebygning kommer der en herretøjsbutik i tre 
etager. Planen er, at det hele åbner til efteråret 2019.

I Danmark har vi ikke tradition for at bygge i træ sammenlignet 
med vores nabolande – og slet ikke i fleretagers bygninger. Men 
inden længe slår Danmarks højeste trætårn rødder i Aarhus. 
Formålet er at inspirere hele byggebranchen. Trætårnet ’Tower 
of Wood’ får placering ved siden af Dome of Visions på Pier 2 ved 
Aarhus Ø. Med sine 10 etager og 32 meter bliver trætårnet dermed 
synligt på byens havnefront.

Når NorthSide i starten af juni spiller byen op, bliver det 
også muligt at opleve et helt nyt madkoncept. To af byens 
anmelderroste restauranter Hærværk og Frederiksgade 42 går 
nemlig sammen om et fælles madhus på festivalen. Ambitionen 
er at samle det bedste fra de to restauranter menukort i to etager 
på toppen af bakken i Ådalen. Her servicerer de festivalens VIP-
gæster på førstesalen, mens stueetagen bliver åben for alle. Hver 
dag er der tre omgange med fællesspisning ved langborde, og 
når køkkenet lukker, forvandles rummet til en bar.

Busserne har svært ved at komme frem i midtbyen, fordi 
trafikkens tæthed konstant stiger. Derfor undersøger Aarhus 
Kommune nu mulighederne for at at etablere en mini-
busterminal i krydset ved Randersvej, Nordre Ringgade og 
Nørrebrogade. Visionen er, at terminalen skal samle den 
regionale bustrafik fra blandt andet Djursland. Med den mulige 
placering af en ny busterminal lige udenfor centrum bliver der 
samtidig let adgang til både letbane eller bybusser.

9



1010

Der er 118 kilometer bøger 
i Det Kgl. Biblioteks tårn 

og kælder i Aarhus, mens 
bibliotekets ældste bog 

dateret helt tilbage i 1477.

Flere kendte danskere har 
været en del af Café Kølbert, 

blandt andre skuespiller 
Claes Bang, komiker Lars 
Hjortshøj og politisk leder 

Uffe Elbæk.

To timers Netflix hver dag 
året rundt giver det samme 
CO2-udslip som at flyve 384 
kilometer, så der er meget 

at spare ved at skære ned på 
ens skærmforbrug.

Vi har været en 
tur på BMX’eren 
og knipset fem 

steder i Aarhus. 
Kan du spotte, 
hvor billederne 

er taget? 

Brug for hjælp? Se svarene på side 81.

1 2

3

4

5

- læs mere i vores artikel om Det Kgl. 
Bibliotek i Aarhus på side 68. - læs mere i vores artikel om  

Café Kølbert på side 30.

- læs mere i vores artikel om Walk the 
Green Talk Challenge på side 24.

Spot et sted
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Sådan overlever du 
tømmermændssøndagen

I nattens løb var du sandsynligvis 
at finde på: 

Kurts Mor

Du drak ethundrede bajere Du drak et shot eller to Du drak Aperol Spritz

Nej

Nej

Nej
Ja

Ja

Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja Nej

Ja

Hovedet i tønden, 
kast op! Reparationsbajer Vand, vand og atter vand

Junkfood og Panodiler

Du indtog selvfølgelig 
stærkere sager

Har du over-
hovedet 

tømmermænd? 

Ordet tequila  
giver dig  
kvalme 

i dag

Du supplerede 
med rom og cola

Du har pænt ondt i 
hovedet i dag

Du var forbi en 
shawarma på 

vejen hjem

Du imponerede på 
dansegulvet

Du husker kun 
glimt fra natten

Du husker alt 
soleklart

Du tissede mindst 10 
gange i løbet af aftenen

Du drak selvfølgelig 
Strawberry Daiquiris

Ja, mindst

LouLou Zanza Cocktailbar



KAMMERAT-
SKAB, 
BRÆKKEDE  
FINGRE  
OG 
KNÆKKEDE  
NÆSER
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”Skub til venstre, skub til venstre!” brøler 
52-årige Chris Adby fra sidelinjen ud mod grønsvæ-
ren, hvor en gruppe fuldvoksne mænd netop er 
smadret sammen i en eksplosion af råb og rabal-
der. Omkring dem står endnu flere mænd iklædt 
lime-stribede trøjer og ser afventende på.

For dér - et eller andet sted i klyngen af lårmusk-
ler og mudder - ligger en oval bold, som samtlige 
spillere forsøger at kæmpe sig frem til med alle 
kræfter i deres krop. Om så det ender ud i blod, 
sved og tårer, brækkede fingre eller næser. Koste 
hvad det koste vil.

Selvom det for lægmænd virker som unødig 
vold, er det en ganske normal søndag i denne 
afkrog af Aarhus. Vi befinder os nemlig ved idræts-

Tekst/ Daniel Skinbjerg     Foto/ Christer Rise Malfoy

anlægget i Viby, hvor Aarhus Rugby Klub og tyske 
Hamburger RC lige nu tørner sammen i Com-
monwealth-sporten rugby.

HOLDSPORT FOR GENTLEMEN
”Det kræver mod at bevæge sig ud på den bane. 
Hver og en, som står på banen lige nu ved, at det 
kommer til at gøre nas. Men det er bare en del af 
spillet, og det må de acceptere,” forklarer Chris 
Adby, som er cheftræner for Aarhus Rugby Klub, 
mens han skuer ud mod banen.

Den garvede træner, som er født og opvokset i 
England, har været en del af Aarhus Rugby Klub, 
siden han kom til Danmark tilbage i 1987. Han me-
ner, at rugbys voldelige ydre overskygges af, hvad 
sporten i sin kerne er: En ægte gentlemansport.

”Rugby handler altid om gensidig respekt. Til 
trods for det gør ondt, og vi kommer til skade, så 
kærer vi om hinanden. Hvis man saver en modstan-
der ned, og vedkommende ikke rejser sig, løber 
man tilbage og hjælper ham op. Her er vi altid 
ordentlige,” siger han. 

Mange danskere har måske hørt om rugby. Nogen har sågar set ’Wallabies’ 
og ’All Blacks’ tørne sammen i en rugbykamp i fjernsynet. Men det er et fåtal, 
som kender til Aarhus Rugby Klub, der er et af Danmarks bedste rugbyhold. 
For selvom sporten tiltrækker millioner af seere og udøvere på verdensplan, 
har den ikke formået at slå igennem herhjemme.

13
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KLUBINDTÆGT GENNEM ØLSALG
Aarhus Rugby Klub blev etableret i 1974, 
hvor den grønne plet i Viby blev omdan-
net til en rugbybane, som klubben har 
gjort brug af lige siden. Der var hverken 
klubhus eller omklædning. Og pengene 
blev tjent ind på at sælge øl til spillerne 
før og efter kampene.

”Da jeg startede på holdet i 1987, 
mødte tre spillere op til træning. Det var 
forfærdeligt, men har heldigvis ændret 
sig gevaldigt,” siger Chris Adby, der tid-
ligere har spillet på det danske rugby-
landshold og i dag er landsholdstræner 
for selvsamme hold, når han ikke træner 
Aarhus Rugby Klub.

Siden da har Aarhus Rugby Klub nem-
lig formået at vokse sig til en succesfuld 
sportsklub med et lille skur som omklæd-
ningsrum og et dertilhørende klubhus. 
Her er pokaler og medaljer plastret på 
væggen i dusinvis, som vidne om klub-
bens mange Danmarksmesterskaber – 
senest i 2016 og 2017.

KAMMERATSKAB OVER  
KONKURRENCE
Mens kampen skrider frem, bevæger et 
mørkt skydække sig nu henover rugbyba-
nen, og regndråber forvandler langsomt 
græstæppet til et væld af mudder. Efter-
hånden dækkes begge holds uniformer 
og kropsdele af et lag kamuflage af møg, 
som kampene tager til i den våde jord.

En af Aarhus Rugby Klubs spillere 
ender med hovedet i jorden og bolden i 
hænderne, mens en medspiller og mod-
spiller skubber til hinanden over ham. 
Pludselig lyder et fløjt fra dommeren, og 
begge spillere hjælper den tredje op fra 
mudderet. Han spiller videre med blodet 
dryppende fra næsen.

”Man tager knubsene som en mand. 
Det er ikke som i fodbold, hvor man ruller 
rundt. Man vil ikke tabe ansigt og ligne en 
tøsedreng. Brækker man en finger eller 
næsen, lægger man is på, og så er det 
bare videre,” siger Kenneth Rasmussen, 
som er kaptajn for Aarhus Rugby Klub, og 
tilføjer:

”Selvom vi slås om bolden og giver den 
fuld gas på banen, så opstår der bare et 
kammeratskab, som ikke er til at forklare. 
Man går igennem de her ting sammen 
på banen og kan grine af det over en øl i 
klubhuset efterfølgende.”

ALLE BLIVER ACCEPTERET
Kenneth Ramussen fortæller, at som 
rugbyspiller bliver man accepteret, uanset 
hvor man kommer fra. Om man er rig el-
ler fattig, tyk eller tynd eller er fra Tjekkiet 
eller Thyborøn. Det er den sociale kultur, 
som gør rugby til en sport, der skiller sig 
ud fra så mange andre.

”Vi er alle ens, når vi løber ud på den 
bane. Der er ikke nogen, som er hævet 
over andre, og man skal ikke være ekstra-
ordinær for at blive accepteret, når man 
møder op i en rugbyklub. Og det holder 
man fast i uden for banen,”  
siger han. 
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BRADLEY THOMAS GLISSON 
35 år, bygningskonstruktør
Cape Town, Sydafrika

Jeg har spillet rugby i 3,5 år. Man skulle 
selvfølgelig tro, at jeg er et naturtalent, 
siden jeg er fra Sydafrika, hvor sporten er 
stor, men det er jeg slet ikke.

Jeg spiller rugby, fordi jeg elsker holdån-
den. Hvis man kommer udlands fra, er 
det et godt sted at møde nye mennesker, 
blive en del af et fællesskab og drikke et 
par øl efter kampene.

Fodbold har måske individuelle spillere 
som Cristiano Ronaldo og David Beck-
ham. Men rugby har solidaritet og et 
fantastisk kammeratskab. Vi er alle venner 
på den anden side af slutfløjtet.

CRISTIAN LEAHU
22 år, softwareudvikler
Rumænien

Jeg har spillet rugby i 10 år, og det har 
været min fritidsinteresse, siden jeg flyt-
tede fra Rumænien til Danmark. Rugby-
klubben var nok et af de første steder, jeg 
opsøgte, da jeg kom til Aarhus.

Vi er lidt som en familie, og det er meget 
mere end bare sport. Jeg følte mig en del 
alene månederne efter, jeg kom til Dan-
mark. Men så fik jeg rugby og et fantastisk 
fællesskab.

Jeg begyndte at snakke med et hav af nye 
mennesker, og sporten hjalp mig med 
at få nye venner og blive introduceret til 
Danmark. Det er det, som gør rugby til så 
fantastisk en sport.

KENNY NIELSEN
23 år, elektriker
Danmark

Jeg har spillet rugby i mere end 9 år. Jeg 
havde forsøgt mig med badminton, men 
der var jeg for stor og for langsom. Efter-
følgende fandt jeg ud af, at min størrelse 
nok passede bedre til rugby.

Det fedeste er fællesskabet. Man kender 
alle, ligeså snart man møder op i en rug-
byklub. For der er altid noget, som man 
er fælles om, og der er tradition for at 
hænge ud på tværs af holdene.

Det er ikke en voldelig sport. Selvfølgelig 
sker der skader. Men lige meget hvad, 
så drikker vi alle en øl sammen bagefter 
med modstanderholdet. Det er få sports-
grene, at man kan det i.

MAN BLIVER EN DEL 
AF FÆLLESSKABET 
MED DET SAMME,  
FORDI VI VÆRNER  
OM HINANDEN.
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Rugbylandshold og deres 
kaldenavne:

AUSTRALIEN = WALLABIES
NEW ZEALAND = ALL BLACKS
SYDAFRIKA = SPRINGBOKS
ENGLAND = RED AND WHITES
DANMARK = DANISH LIONS

Holdkaptajnen bryster sig da også af, at 
klubben har mange internationale spil-
lere fra blandt andet Sydafrika, Rumæ-
nien og Chile. For det er netop det, rugby 
er kendt for - kammeratskabet, og at man 
kan møde op i den lokale klub og få en 
omgangskreds med det samme.

”Hvis man flytter til en ny by, så får  
man allerede nye kammerater, så snart 
man møder op i den lokale klub. Man 
bliver en del af fællesskabet med det 
samme, fordi vi værner om hinanden.  
Vi har ikke den luksus, at der dukker en  
ny spiller op, hvis nogen smutter,” siger  
Kenneth Rasmussen.

TRANGE KÅR I DANMARK
Rugby er en af verdens mest populære 
sportsgrene med over 330 millioner 
fans globalt ifølge organisationen World 
Rugby. Men selvom rugby oplever succes i 
lande som Australien, Sydafrika, Indien og 
Irland, har sporten trange kår i Danmark, 
hvor klubberne har svært ved at tiltrække 
spillere.

En oversigt fra Danmarks Statistik 
viser, at der blot er 2200 rugbyudøvere 
herhjemme, og antallet har ligget stabilt 
over de seneste år. Til sammenligning 
har fodbold og håndbold henholdsvis 
350.000 og 100.000 udøvere i idrætsfor-
eninger landet over.

Mikael Lai Rasmussen, som er sports-
chef i Dansk Rugby Union, er dog opti-
mistisk i forhold til sportens udvikling i 
Danmark. Det er især de unge, som er 
kommet på banen i foreningerne, og han 

håber derfor, at endnu flere vil finde vejen 
ind i en rugbyklub.

”Tallene taler for sig selv. Men vi har 
stadig troen på, at tendensen ændrer sig 
i fremtiden. For rugby er en fuldstændig 
fantastisk sport, som byder på en helt 
unik diversitet og fællesskab. Hvis vi  
bare alle spillede rugby, ville vi nok  
blive bedre mennesker,” fortæller  
Mikael Lai Rasmussen.

Han mener, at en af rugbys største ud-
fordringer er, at der ikke er nok folk, som 
kender til sportsgrenen, og alt det den 
indebærer af sammenhold, ordentlighed 
og tradition. For så snart de gør det, bliver 
den hurtigt attraktiv.

”Langt hen ad vejen handler det om, at 
folk ikke kender til rugby. Og det er svært 
at få folk til at spille det, når de ikke ved, 
det eksisterer. Men så snart folk stifter be-
kendtskab med sporten, bliver de hurtigt 
forelsket i den,” siger han.

EN SKÅL MELLEM VENNER  
OG FJENDER
Tilbage på rugbybanen i Viby har regn-
vejret passeret, og kampens slutfløjt 
lyder. Med stillingen 12-15 er det de tyske 
gæster fra Hamburger RC, der løber med 
sejren. Og selvom spillerne fra Aarhus 
Rugby Klub er skuffede, betyder det ikke 
alverdens. For i klubhuset venter der en 
kold øl.

Men før alle spillerne løber ud i om-
klædningsrummene, stiller hjemmeba-
neholdet sig op på en række og danner 
en port. Her løber modstanderholdet 

igennem, mens hjemmeholdet klapper 
dem ad banen som en sidste gestus og 
tak for kampen. Præcis som kutymen 
foreskriver det.

Holdkaptajn Kenneth Rasmussen 
mener, at det er efter kampen, det for 
alvor kommer til udtryk, at rugby er en 
gentlemansport:

”Selvom det går vildt for sig på banen, 
så er det også en skrøbelig sport, som ikke 
er større, end den er. Derfor holder vi også 
fast i hinanden, og det sociale fællesskab 
vi har sammen. Det er det, sporten står for 
i min optik.” 



OM RUGBY

• Rugby er en af verdens største idrætsgrene, og regelsæt-
tet for sportsgrenen blev nedskrevet tilbage i 1845 på 
Rugby School i byen Rugby, Warwickshire i England. 

• Hvert hold består af 15 spillere, der skal sparke, spille og til 
sidst bære bolden over slutlinjen. En kamp varer omtrent 
80 minutter, som er delt op af en enkelt halvveg. 

• Normalt bruges der ikke anden beskyttelse end  
tandbeskyttere og en blød hjelm kaldet en ’scrum cap’.  

• I Danmark er der blevet spillet rugby siden 1931. Dansk 
Rugby Union blev stiftet i 1950 og har i dag over 2200 
medlemmer fordelt på mere end 25 klubber landet over.
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Fem timer om ugen mødes 60 elever fra Hasle Skole for at spille 
klassisk musik. MusikSak hedder projektet, der er inspireret af 
den venezuelanske musikskole El Sistema, som siden 1970’erne 
har brugt den klassiske musik til at holde socialt udsatte børn 

væk fra gaden. Formålet er fællesskab. Og oveni det får børnene 
også nogle grundlæggende dyder med på vejen.

SOCIALT STRYGERORKESTER 
SAMLER BØRN I AARHUS V
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Tekst Anne Møller        Foto Jess Porse Clemmensen

et er torsdag eftermiddag, og for de fleste er 
skoledagen forbi. Med undtagelse af to piger, 
der sidder og tegner kridtstreger på asfalten, er 
skolegården tom.

Indenfor hænger en tung lugt af linoleum og 
madpakker, og på gangene flyder det med klad-
dehæfter og sølvpapirskugler.

På første sal står en gruppe børn og venter ude 
foran et klasseværelse. Flere af dem med tasker 
på ryggen, der næsten er større end dem selv. En 
ung kvinde med en violinkasse kommer gående.

“Glæder du dig til at spille Tjajkovskij?” spørger 
hun en pige, der kun lige når at se op og nikke, 
inden klokken ringer, og det strømmer ud af 
klasseværelset. Klokken er 15.30, og det er tid til 
MusikSak.

nspiration fra Venezuela
MusikSak er et socialt strygerorkester, et gratis 
fritidstilbud og et samarbejde mellem Hasle 
Skole og Aarhus Musikskole. Bag projektet 
står de to tvillingesøstre Gabriella og Rebecca 

Fuglsig, der for fire år siden lod sig inspirere af det 
venezuelanske orkesterprogram El Sistema og 
fandt på at gøre MusikSak til genstand for deres 
bachelorprojekt på konservatoriet.

“Vi havde kendt El Sistema i mange år, og i 
2013 var vi nede og besøge det i ti dage. Vi blev 
vist rundt og fik lov til at høre en masse orkestre 
og se en masse børn spille, og det var bare mega 
inspirerende. Senere tog vi til Brasilien på udveks-
ling, hvor vi begge underviste på nogle lignende 
projekter,” fortæller Gabriella Fuglsig, der ligesom 
sin søster spiller cello.

Tilbage i Danmark tog de to søstre deres cel-
loer på ryggen og ud for at spille for de små klas-
ser på Hasle Skole. Hvis det lykkedes at tiltrække 
elever, kunne de låne instrumenter fra Aarhus 
Musikskole.

“Vi præsenterede projektet for dem og sagde: 
Hvis I nu tropper op efter vinterferien, så kan I 
være med til at spille med os.”

OM EL SISTEMA
• El Sistema (på 

dansk: ‘systemet’) 
er en venezuelansk 
musikskole, der 
blev grundlagt i 
1975 af økonom 
og komponist José 
Antonio Abreu.  

• Projektet er rettet 
mod socialt ud-
satte børn og unge 
og har til formål at 
skabe et musikalsk 
fællesskab. 

• I Venezuela mødes 
børnene hver ene-
ste dag fra klokken 
16-20.  
På den måde er 
det umuligt for 
dem at være på 
gaden. 

• En stor del af El 
Sistemas omkost-
ninger finansieres 
af staten. 

• I 2008 udkom 
dokumentarfilmen 
‘El Sistema’, der er 
instrueret af Paul 
Smaczny og Maria 
Stodtmeier.  
Filmen handler 
om, hvordan  
Venezuelas  
musikuddannelse 
forvandler nogle af 
eleverne til  
musikere i ver-
densklasse.D



“Jeg tror, vi fik 11 tilmeldinger, men der dukkede 16 op, 
og efter få måneder havde vi 25 elever.” Gabriella Fuglsig 
holder en kort pause.

“Ja, og ud af de 25 har vi faktisk stadig otte,” smiler hun.

ra fordumsfuld flab til talentfuld cellist
Tilbage i klasselokalet er bordene blevet skubbet 
ud til siden og stolene anbragt i en halvcirkel. 
Normalt på det her tidspunkt ville enten Gabri-
ella eller Rebecca Fuglsig eller en af de andre 
undervisere tage ordet. Men i dag har MusikSak 

besøg af den guatemalanske gæstedirigent Bruno Campo, 
der selv er vokset op med El Sistema.

“Try to get a collective feeling,” lyder det prøvende og 
med store armbevægelser fra den passionerede dirigent.

“One more time perfectly together with her.” Han  
peger fingeren i retning mod pigen, som eleverne skal 
rette sig efter.

Blandt dem sidder 14-årige Heidi Hamid, der går i 8. klasse. 
Hun har irakiske forældre, spiller cello og er én af de otte, 
der har været med fra start.

“Jeg havde ikke set den komme. Men det er virkelig bare 
noget, der har fanget min interesse,” indrømmer hun med 
et grin og puster en hårtot væk fra ansigtet.

Før hun startede i MusikSak, gik hun til kor, men ellers 
så hun mest bare fjernsyn. Alligevel blev hun nysgerrig og 
meldte sig til efter, at hendes veninde en dag kom gående 
ind i klassen med en stor cello på ryggen.

Den nye hobby kom imidlertid ikke kun som en over-
raskelse for Heidi Hamid selv. Også hendes forældre skulle 
vænne sig til tanken.

“Det kom lidt som et chok for dem faktisk. Jeg sagde til 
min mor, at jeg skulle spille cello, og hun troede, det var 
sådan en lille violin, og spurgte: Er det dén der store ting, 
du skal have med? Den er der ikke plads til i bilen. Den skal 
du aflevere med det samme. Og jeg var sådan: Mor, nej, 
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rolig nu! Men i dag synes de, det er fedt, at jeg spiller,” siger 
hun med et smil på læben.

Selvom Heidi Hamid aldrig havde spillet på et instru-
ment, før hun startede i MusikSak, har hun på bare fire 
år udviklet sig til en talentfuld cellist. For nylig blev hun 
inviteret med til en masterclass i Italien sammen med 
Gabriella og Rebecca Fuglsig, og hvis der er sygdom blandt 
lærerne, ringer de efter hende.

“Det er ret fedt faktisk, for jeg lærer rigtig meget af at 
undervise andre. Og så lærer man også, hvordan det er for 
Gabriella og Rebecca og Agnes og alle de andre lærere. 
Så ved man ligesom, hvordan de har det, og hvordan man 
selv skal opføre sig,” siger hun.

Når hun tænker tilbage i tiden, er hun ikke i tvivl om, at 
MusikSak har haft indflydelse på, hvordan hun har udviklet 
sig som person.

“Jeg kan huske, at vi for en del år siden skulle ind og 
høre Aarhus Symfoniorkester med klassen, og jeg vidste 
slet ikke, hvad det var. Vi sad i symfonisk sal med alle de 
der violinister og cellister, og jeg var bare sådan: Hvad laver 
de altså? Har de ikke noget liv?”

Hun skuler op med et skævt, lidt forlegent smil.
“Jeg vil selv sige, jeg er blevet mindre flabet,” siger hun 

og bryder ud i latter.

okseværk
Heidi Hamid er blandt de ældste af de 60 
elever i MusikSak, hvor alderen spænder fra syv 
til femten år, og eleverne er fordelt i et lille og 
et stort orkester.

“I virkeligheden er det ikke så meget per alder, vi deler 
op. Det er det jo så blevet, fordi niveauet som regel afhæn-
ger af, hvor meget de har øvet sig. Men hvis der er nogen, 
der er rigtig gode, så kommer de op i det store orkester. 
I tirsdags lavede vi faktisk en lille audition for nogle af de 
bedste i det lille orkester, og nogle af dem har fået lov til at 
rykke op i det store. De spiller med for første gang i dag,” 
fortæller Gabriella Fuglsig.

Siden 2015, hvor de to søstre arbejdede frivilligt, er der 
sket en del i MusikSak.

“Det startede jo lidt som et forsøg, og vores tanke med 
det var at køre det i tre måneder, og så var det dét,” siger 
Gabriella Fuglsig og fortsætter:

“Vi skulle faktisk have afsluttet projektet om sommeren, 
men både børn og forældre og skolelederen syntes, det var 
mega fedt og ville gerne fortsætte. Og så tænkte vi: Jamen, 
det er da en god ide, og så kørte vi det videre.”

Siden dengang har Hasle Skole i samarbejde med 
Aarhus Musikskole støttet projektet økonomisk, og for at 
få råd til flere instrumenter og til at tage børnene med på 
ture har Gabriella og Rebecca Fuglsig måttet fundraise.

Det ændrede sig i 2017, hvor Aarhus Musikskole valgte 
at adoptere projektet og dermed ansætte alle lærerne 
gennem Aarhus Musikskole.

“Det er super fedt, at vi ikke skal fundraise længere. Nu 
kan vi ligesom koncentrere os om det, vi godt kan lide at 
lave, nemlig at undervise,” siger Gabriella Fuglsig.

unde sidegevinster
I klasseværelset er undervisningen stadig i fuld 
gang.

“I want to see who can do the most inspiring 
movement while playing these notes.”

Bruno Campo placerer sine hænder om en usynlig 
violin og bevæger hoved og overkrop i energiske ryk for at 
demonstrere.

Alle er fokuserede. Selv på bagerste række, hvor 
10-årige Marius Kjær Sørensen anstrenger sig for at gøre 
gæstedirigenten kunsten efter.

“Jeg havde ikke set den komme. Men det  
er virkelig bare noget, der har fanget  

min interesse.”

- Heidi Hamid om at begynde at spille cello
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Marius Kjær Sørensen bor i Hasle og har 
været med i MusikSak i tre år. Ligesom 
resten af sin familie har han spillet musik, 
siden han var lille.

“Jeg startede til trommer, da jeg gik i 0. 
klasse. Og så startede jeg til MusikSak i 1. 
klasse sammen med min storesøster. Min 
storebror spiller klaver, og min far spiller 
bas. Men vi har også et elektrisk tromme-
sæt, som min far spiller på nogle gange.”

For Marius Kjær Sørensen har det 
været svært at skulle vænne sig til hele 
tiden at skifte position for at komme op i 
de høje toner, men han synes, det er sjovt 
at lære noget nyt.

“Det bedste ved at spille klassisk musik 
er, når det lyder godt. Og så er det dejligt, 
at jeg har noget at lave tirsdag og torsdag, 
for ellers spiller jeg meget computer,” 
fortæller han.

Ligesom Heidi Hamid har også Marius 
Kjær Sørensen oplevet, at MusikSak har 
haft en positiv indvirkning på ham som 
person.

“Jeg er blevet lidt bedre til at koncen-
trere mig i skolen. Og det tror jeg, er, fordi 
vi skal koncentrere os meget, når vi spiller 
hurtigt.”

De mange sidegevinster er også noget, 
som børnenes forældre har erfaret. Det 
kom frem, da Gabriella og Rebecca 
Fuglsig sidste år udsendte et evaluerings-
skema.

“Vi fik dem til at sætte nogle ord på, 
hvad de mente, deres børn fik ud af at 
være med i MusikSak, og så lagde vi det 

fuldstændig frit ud. Det var ikke noget 
med, at det skulle være noget musikalsk, 
eller at det skulle være noget personligt,” 
siger Gabriella Fuglsig og uddyber:

“Størstedelen af de ting, vi fik tilbage, 
var ikke noget musikalsk. Det var ikke: Mit 
barn er blevet bedre til at spille violin. Det 
var der ikke ret mange, der skrev,” griner 
hun.

“Det meste var sådan noget med: Mit 
barn er blevet bedre til at lytte efter. Mit 
barn har lært, at vedholdenhed er en god 
ting.”

        ræver meget af børnene
Det er de glade for i Mu-
sikSak. At projektet rækker 
udover sig selv og kan være 
med til at lære børnene 

“Generelt kræver vi ret meget af børnene. Det er 
ikke ligemeget, hvordan de spiller. Det skal blive 

godt, og niveauet skal være højt.”

- Gabriella Fuglsig om at undervise i MusikSak

nogle grundlæggende ting om, hvordan 
man opfører sig, og hvordan man bliver 
en dygtig musiker.

“Generelt kræver vi ret meget af bør-
nene. Det er ikke ligemeget, hvordan de 
spiller. Det skal blive godt, og niveauet 
skal være højt. De skal hele tiden forbedre 
det, og det kræver, at de lytter efter og 
samarbejder. Det handler meget om 
samarbejde i virkeligheden. De skal jo 
allesammen gøre det samme på samme 
tid. De skal ville det samme med musik-
ken,” forklarer Gabriella Fuglsig.

Dagens undervisning er slut, og Ga-
briella Fuglsig har taget plads på en af 
træbænkene på gangen, hvor der på kort 
tid danner sig en slange af børn, der tål-
modigt venter på at få sat nye noder ind i 
deres nodehæfte. K
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Spørgsmål vi stiller i dag, er med til at forme morgendagen. 
’Tomorrow is the Question’ er en ambitiøs præsentation af international 

samtidskunst, som handler om vores alles fælles nutid og fremtid.

aros.dk/tomorrow

tea
m

La
b

U
n

iverse of W
a

ter Pa
rticles, Tra

n
scen

d
in

g
 B

oun
d

a
ries, 2017

Flow
ers a

n
d

 People, C
a

n
n

ot b
e C

ontrolled
 b

ut Live Tog
eth

er, Tra
n

scen
d

in
g

 B
oun

d
a

ries - A
 W

h
ole Yea

r p
er H

our, 2017
©

 tea
m

La
b

, cou
rtesy Pa

ce G
a

llery

6. APRIL – 4. AUGUST 2019

★ ★ ★ ★ ★  

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ 

Børsen
Århus Stiftstidende
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad



Klimatip nr. 3
Du behøver ikke vaske dit tøj, hver 

gang du har haft det på. En lufttøring 
kan fjerne lugten, så sparer du vand, og 

dit tøj holder længere.

Bag Walk the Green Talk-konceptet står de to stiftere Stine Drøgemüller og Susanne Søes Hejlsvig. 
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Danmark bor vi i toppen af et højhus, og vi har det godt. Men i kælderen brænder det. Vi mærker ikke noget til det heroppe, men ild har det med at sprede sig opad, hvis man ikke får det slukket. Vi skal handle snart, ellers får vi snart varme fødder. Sådan ser det billede ud, klimapsykologen Lise Maj Jensen beskriver til kickoff-eventet for Walk the Green Talks klimaudfordring, hvor 35 aarhusianere har påtaget sig udfordringen om at leve mere bæredygtigt.Til kickoffet bliver der serveret vand og kaffe i gamle syltetøjskrus, veganske havregrynskugler og insekter; alt sammen en forsmag på klimatips og inspiration deltagerne vil blive introduceret for over den næste måned.

Det er nemmere, nar vi er sammen
Bag Walk the Green Talk-konceptet står de to stiftere Stine Drøgemüller og Susanne Søes Hejlsvig. Deres arbejde med at gøre hverdagen grønnere, startede med en diskussion over en vegetarburger.”Vi arbejdede sammen, og en dag havde Susan-ne så inviteret mig på en vegetarburger, og så kom vi til at snakke om, hvor slemt det egentlig stod til, og hvor påvirkede vi var, hvor frustrerede vi var, så vi tænkte: ’at vi må sgu da gøre et eller andet.’ Så hvorfor ikke gøre noget sammen?” fortæller Stine Drøgemüller.

Under sloganet ”Kloden trumfer alt” har bevægelsen Walk the Green Talk i marts måned guidet 35 aarhusianere igennem en klima-challenge, der skal inspirere til en mere bæredygtig livsstil.

Det første, de lavede sammen, var en julekalender, hvor de i løbet af december delte 24 små videoaf-snit med bæredygtige hacks, som både var med til at skabe opmærksomhed omkring Walk the Green Talk, men som også var en del af Stine Drøgemüller og Susanne Søes Hejlsvigs proces med at lære mere om, hvordan man kan leve bæredygtigt.”Vi har jo heller ikke alle svarene på, hvordan man bedst gør det her,” forklarer Stine Drøgemüller.Derfor var det også vigtigt for de to stiftere at skabe et fællesskab omkring deres klimaudfordring. Et fællesskab, hvor man kan inspirere hinanden med bæredygtige tips og tricks, og hvor der skal være plads til, at alle har deres egen proces, og hvor det ikke er en konkurrence om, hvem der kan have det mindste CO2-aftryk.
På Facebook har de derfor samlet deltagerne i en gruppe, hvor de kan dele deres oplevelser med udfordringerne. Her har en deltager for eksempel fået hjælp til at lave sin egen havremælk, efter det var mislykket et par gange, mens en anden deltager har delt et tip om, at Riis Skov bugner med ramsløg, man kan lave sin egen pesto med. Og selvom man måske ikke er blandt dem, der har overskuddet til at lave deres egen havremælk og pesto, så kan gruppen stadig rumme, at alle har deres egen proces.”Det er forskelligt, hvor hurtig man er i processen. Nogen er hurtige og kan kapere at tage flere 

Klimatip nr. 6

Hvis du ikke selv har mulighed for at 

gro urter, kan du lave din egen pesto med 

ramsløg og andre stiklinger  

fra skoven. 

Tekst Nanna Westergaard         Foto Christoffer Åberg
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Klimatip nr. 8

Du kan handle i RAA ved Godsbanen 

for at formindske dit indkøb af unødig 

plastikemballage. 

Klimatip nr. 2Det er blevet populært at spise vegetarisk eller vegansk for miljøets 
skyld, men hvis du vil tage den skridtet videre, bør du købe dansk og efter årstiderne.
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udfordringer end andre, mens andre allerede er i processen. Så man 

skal tilpasse sig sin egen levemåde på nuværende tidspunkt, for der er 

ikke en one size fits all,” siger Stine Drøgemüller.

En af de deltagere, der nyder godt af gruppen, selvom det ikke  

er alle tipsene, hun er ivrig efter at prøve af, er 32-årige Katja  

Bundgaard. 
”Der var en, der postede inde i gruppen, om der var nogen, der ville 

med ud at skralde, og der kunne jeg godt mærke, at det ikke interesse-

rede mig. Men Stine og Susanne er gode til at italesætte, at der ikke er 

nogen, der er 100 procent, og det er heller ikke det, det handler om. De 

er ikke nogen evangalister, der fortæller os, hvordan vi skal gøre, men 

de har skabt et læringsrum, hvor folk kan dele deres fremskridt. Og så 

er der nogle andre ting, der giver mere mening for mig end at skralde, 

som jeg også kan læse om i gruppen,” fortæller hun. 

Flere sider af den baeredygtige sag

Til daglig er Katja Bundgaard co-founder i virksomheden Eachthing.

com, som arbejder med at informere forbrugere om de produkter, de 

køber. Så naturligvis har hun en særlig interesse for forbrug, når det 

kommer til at leve bæredygtigt. Netop derfor var det også vigtigt for 

Stine Drøgemüller og Susanne Søes Hejlsvig, at det ikke kun skulle dre-

je sig om ét aspekt af en bæredygtig livssstil, men at det i stedet skulle 

være en form for pakkeløsning. Derfor er der hver uge i udfordringen et 

nyt fokus, så deltagerne kommer igennem både mad, forbrug, bolig og 

transport.
”Så kan man bedre som deltager sige, madugen var godt nok svær, 

for jeg kan ikke undvære bøffer, eller jeg kan ikke blive veganer, men 

jeg har lettere ved at skære ned på mit forbrug eller noget andet. Man 

får ikke nødvendigvis en succesoplevelse hver uge, men der kan være 

én uge, hvor man tænker ’yes, det kan jeg jo godt, og det er faktisk 

meget fedt.’ De får en fornemmelse af, hvor de kan starte, så kan det 

godt være, de ikke ændrer deres hverdag fuldstændig, men det sætter 

noget i gang, og så får man forhåbentlig lidt blod på tanden,” forklarer 

Susanne Søes Hejlsvig.
I madugen har Katja Bundgaard fået lokket sin kæreste med ned i 

RAA, der sælger tørvarer uden plastikemballage. Hun betegner sig selv 

som flexitar – en person der veksler mellem vegetarisk og almindelig 

kost. Men selvom mad ikke er det aspekt, der interesserer hende mest, 

er det dog heller ikke det, hun frygter mest.

Klimatip nr. 10
Køber du meget to-go kaffe, 

kan du mange steder få lov at få 

kaffen i en medbragt kop,  

så du kan skære ned på  

forbruget af papkrus.
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”Madugen har ikke været så slem, for det har været en meget god reminder om nogle af de ting, jeg ville ønske, jeg gjorde hele tiden, for eksempel at lave en madplan. Men jeg er også begyndt at tænke nu, at jeg allerede har har gjort de ting, der ikke gør ondt, og som faktisk giver merværdi, enten fordi det har gjort mig gladere, eller der har været penge at spare. Men nu skal jeg måske til at overveje at gøre noget de steder, hvor det måske kommer til at gøre ondt, for eksempel trans-port. Jeg har 20 km på arbejde, så det ville være virkelig langt at cykle,” fortæller hun.
Men som Stine Drøgemüller og Susanne Søes Hejlsvig gentager igen og igen, så handler det ikke om at lære at leve 100% bæredygtigt fra den ene dag til den anden, men om at begynde at lave små ændringer og sætte en process i gang.”Selvom vi siger, at kloden trumfer alt, så skal det stadig være en pro-cess og en rejse. Det skal ikke overskygge alt. Vi vil gerne blive ved med at udfordre hinanden og lære af hinanden, og det gør vi også, og det er rigtig vigtigt,” forklarer Susanne Søes Hejlsvig. Og for Katja Bundgaard er der heller ikke nogen tvivl om, at fællesskabet gør den bæredygtige livsstil lettere:

”Det er lidt ligesom at have en træningsbuddy. Man har nogen, der holder en oppe på, om man nu egentlig får gjort det, man gerne vil. Man har jo meldt sig til, fordi man gerne vil lave en positiv ændring i sit liv.”
De første 35 deltagere har taget Walk the Green Talks klimaudfor-dring i marts, og i maj er den grønne gruppe klar til at udsætte en ny flok friske deltagere til version to af deres udfordring. 

32-årige Katja Bundgaard deltager i Walk the Green Talk Challenge.

Klimatip nr. 12To timers Netflix hver dag året rundt 
giver det samme CO2-udslip som at flyve 
384 kilometer, så der er meget at spare ved at skære ned på ens  skærmforbrug.

Klimatip nr. 7
Du kan lave dit eget rengørings- 

middel af blandt andet citronskræl  

og hvid lagereddikke. 
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En uforskammet 
høflig tjenerstab

I over tre årtier har Café Kølbert slået sig 
løs til selskaber og leveret underholdning 
blandt gæsterne ved bordene. Café  
Kølbert har haft vokseværk og er nu  
også flyttet udover Danmarks grænser.  
Gæsterne gennem tiden har talt alt fra 
royale til sportsstjerner og toppolitikere. 
Desuden har de været rugekasse for talen-
ter som Lars Hjortshøj og Claes Bang.

Tekst Emilie Kristensen-McLachlan  
Foto Birthe Vembye

De går i gang med det samme. Knap er 
de inden for døren, før de tre skuespillere 
fra Café Kølbert, Lars Ringdal, Søren Ham-
borg og Gunvor Svennevig, underholder 
folk omkring dem. Stille og roligt uden 
de store anstrengelser fortæller de jokes, 
pingponger, smiler og fægter, så man ikke 
er i tvivl om, at man har med mennesker 
at gøre, der har levet af at underholde i de 
seneste 34 år.

Café Kølbert er et teatershow, hvor et 
hold ’tjenere’ dukker op til et selskab og 
blander sig med det resterende serve-
ringspersonale. Dog er det tydeligt, at det 
ikke er nogle helt almindelige tjenere, 
som er kommet med til festen. Frøken 
Svennevig styrer slagets gang, og tjenerne 
underholder på livet løs ved hvert bord. 
De er ofte blevet booket af for eksempel 
værten og kommer som noget af en over-
raskelse for gæsterne.

”Vi har meget respekt for folk, og om 
de vil være med. Vi skal lige se dem lidt 
an - ligesom de også ser os an,” fortæller 
Søren Hamborg, skuespiller og selvstæn-
dig i Café Kølbert.

Og se situationen an er præcis dét, han 
gør. Da vi skal sætte os for at få en snak 
om Café Kølberts historie, flytter jeg min 
taske fra en stol og ned på gulvet for at 
kunne sætte mig. I dét jeg vender mig 
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om for at sætte tasken på gulvet, er Søren 
Hamborg lynhurtig og sætter sig på den 
nu frie stol.

”Tak skal du ha’,” griner han, mens jeg 
må finde en anden plads. Der går dog 
ikke længe, før han alligevel tjekker ind 
med mig:

”Ej, vil du hellere sidde her?”

TEATERKOSTUMER OG RULLENDE 
ROTTER
Café Kølbert startede som en del af Den 
Rullende Rottefestival i 1985. Ungdoms-
festivalen havde et mangfoldigt indhold 
med alt fra lokale kælderbands, skate-
boarddrenge, tryllekunstnere, gøglere og 
akrobater. Det år var FN’s internationale 
ungdomsår, og i Aarhus var der blandt 
andet fokus på den høje arbejdsløshed 
blandt unge. Et af ungdomsprojekterne 
var Den Rullende Rottefestival, som 
blandt andre Uffe Elbæk, politisk leder for 
Alternativet, stod bag.

”Jeg var med i et ungdomsprojekt, hvor 
piger skulle lære mandefag. Vi lærte at 
svejse og skære gevind, og vores produkt 
var, at vi skulle lave en rullende scene 
til Den Rullende Rottefestival,” fortæller 
Gunvor Svennevig, skuespiller og selv-
stændig i Café Kølbert.

Til festivalen skulle der være noget for 
forældrene også. Gunvor Svennevig var en 
del af en gruppe, som satte et stort, hvidt 
cirkustelt op, hvor de voksne kunne sidde 
og få kaffe. En af gruppemedlemmerne 
sagde, at han kunne låne tjenerkostumer 
på Teatret Svalegangen.

”Det var sådan, vi startede. Dét sted var 
Café Kølbert,” siger Gunvor Svennevig.

”Dengang midt i 1980’erne var der 
punkere og flippere, og så var der yuppier, 
hvor det bare var mig-mig-mig. Kølbert 
var noget helt andet. Der ofrede man sig 

• Café Kølbert startede i 1985 som en 
del af ungdomsarbejdsløshedspro-
jektet Den Rullende Rottefestival.

• I 1991 blev en del af gruppen selv-
stændige og solgte shows profes-
sionelt.

• Café Kølbert har i alt 68 medarbej-
dere fordelt på 10 nationaliteter.

• Skuespillerne arbejder i Danmark, 
Tyskland, Østrig og England.

• Flere kendte danskere har været en 
del af Café Kølbert, blandt andre 
skuespiller Claes Bang, komiker  
Lars Hjortshøj og politisk leder  
Uffe Elbæk.

Café Kølbert

for gruppen hele tiden, og man gjorde, 
hvad der blev sagt. Det var meget ander-
ledes fra tidsånden. Mere ligesom den-
gang forældrene og bedsteforældrene var 
unge,” siger Søren Hamborg, som også var 
med fra starten.

FLOSS MED HØJT HÅR
Hver skuespiller i Café Kølbert finder 
på sin egen karakter og udvikler den 
løbende, men den forbliver den samme. 
Gunvor Svennevig har været Frøken Sven-
nevig siden starten: leder af tjenerstaben, 
som, efter syv år som enkefrue efter sin 
ægtemand Anton, nu kan kalde sig frø-
ken igen. Hun er skrap og holder styr på 
tropperne.

Det er tydeligt at se, at karakterne sid-
der dybt i de tre skuespillere efter flere 
årtier i selskab med dem. Når de skifter 
fra deres hverdagstøj til tjenerkostume 
med hårvand og en slags hårpølse i frisu-
ren for Frøken Svennevigs vedkommende, 
er det tydeligt at se, at de forandres en 
smule. Stemmerne bliver lidt anderledes. 
Ordforrådet tages tilbage til en anden tid. 
Frøken Svennevigs kropssprog bliver stift 
og stolt - lige indtil hun spontant bryder 
ud i en omgang dans i floss-genren. Mere 
seriøst bliver det heller ikke.

”Karakterne er måske lidt tilfældige, 
men alligevel er det heller ikke helt til-
fældigt, hvad det ender med. Jeg kunne 
lave en stram, høj frisure, og så blev jeg 
ligesom den. Men jeg tror, når man graver 
lidt dybere, så er det jo ikke tilfældigt 
hvilken figur, man har. Jeg tror tit, vi har et 
eller andet, som vi ikke bruger så meget 
til daglig, som er sjovt at bruge, når vi spil-
ler,” siger Gunvor Svennevig.

”Min karakter, Erling, er den laveste i 
hierarkiet. Han har været voksenlærling 
i 25 år,” siger Lars Ringdal, skuespiller og 
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”Det er underholdning, der 

foregår ude blandt folk. Det 

hele er improviseret frem.”
- Lars Ringdal, skuespiller og selvstændig  
i Café Kølbert, ejer af Café Kølbert i udlandet
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selvstændig i Café Kølbert, samt ejer af 
Café Kølbert i udlandet, hvor han afholder 
teatershows i England, Tyskland og Østrig.

Løbende gennem 1980’erne og start-
1990’erne fandt den unge teatergruppe 
ud af, at de kunne sælge showene og 
tjene nogle meget tiltrængte penge.

”Der var virkelig stor arbejdsløshed i 
Danmark dengang. Så vi gik i gang med 
at sælge shows. Målet var, at vi ville tjene 
lige så meget som dagpenge. Vi havde 
sådan en naiv idé om, at om et år så ville 
alle have hyret os, som ville hyre os, og 
så kunne vi lukke igen. Men der blev ved 
med at være kunder. Ret hurtigt kom vi 
op på mellem 150-200 jobs om året, og 
det har vi haft ret fast siden midten af 
1990’erne,” siger Søren Hamborg.

PUBLIKUM I IND- OG UDLAND
Publikum har ikke fået nok af de sjove tje-
nere. For ti år siden begyndte Lars Ringdal 
at undersøge, om Café Kølbert kunne 
eksporteres til udlandet. Han startede i 
England, og siden er Tyskland og Østrig 
kommet til som markeder.

”Jeg trængte til at prøve noget nyt,” for-
tæller Lars Ringdal, som har været med i 
Café Kølbert siden 1992.

”Vi kommer fra en meget flad, kollektiv 
struktur, så jeg ville gerne se, hvordan 
det ville være at kunne bestemme noget 
mere selv og udvide min horisont,” siger 
Lars Ringdal.

Idéen kom løbende, når teatergruppen 
spillede for firmaer med internationale 
gæster.

”Jeg kunne se, de grinede lige så meget 
som danskerne. Jeg stod helt lavpraktisk 
og kiggede på, hvordan de reagerede på 
jokes,” husker Lars Ringdal.

Sidste år optrådte Café Kølbert med 
200 shows i Tyskland, og Lars Ringdal 
håber snart at kunne udvide persona-
legruppen i Köln fra to en halv ansatte 
til tre. Både i Danmark og udlandet ser 
publikum ikke ud til at have fået nok af 
showene.

”Det er underholdning, der foregår 
ude blandt folk. Det hele er improviseret 
frem. Der er nogle rammer, for eksem-
pel med de gamle dage, høflighed og 
hierarki blandt tjenerne, men inden for 
dem har vi improvisation. Derfor tror jeg, 
det bliver ved med at være friskt og sjovt 
for folk både her og i udlandet,” siger Lars 
Ringdal.

For Søren Hamborg er det også det, 
der er forklaringen på, hvordan Café Køl-
bert kan blive ved med at være relevante 
og underholdende:

”Det, jeg elsker mest, er at tale med 
gæsterne og det samspil, der opstår. Gæ-
sterne to borde væk har ikke haft samme 
oplevelse som dig. Hver gæsts oplevelse 
er forskellig hver gang,” siger Søren Ham-
borg. 

Lars Ringdal, 52 år
Selvstændig og skuespiller 
i Café Kølbert. Desuden ejer 
af Café Kølbert i udlandet, 
som kører shows i England, 
Tyskland og Østrig.

• Erling Lærling.

• Voksenlærling med nor-
disk rekord i, hvor lang tid 
man kan være det.

• Frk. Svennevig mener, det 
er synd, hvis han får papirer 
på noget, han ikke kan.

• Motto: ”Jeg er ikke den 
skarpeste reol i skuffen”.

Søren Hamborg, 49 år
Selvstændig og skuespiller  
i Café Kølbert.

• Hr. Hamborg, 49 år

• Dameglad herre, som le-
der efter den eneste ene.

• Uforskammet høflig.

• Motto: ”Har du ikke nogle 
drikkepenge? Jeg tager 
også MobilePay”.

Gunvor Svennevig, 53 år
Selvstændig og skuespiller 
i Café Kølbert.

• Frk. Svennevig, f. 1910 og 
forbliver omkring  
de 60 år.

• Efter syv år som enkefrue 
er hun nu frøken igen.

• Leder af tjenerstaben.

• Motto: ”Arbejdet bærer 
lønnen i sig selv”.
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Ida Nielsen  16. maj  |  Patti Smith Support: Hotel Hunger  21. jun
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Casper Eliasen

TEKST OG FOTO Cecilie Høgh 

Jeg har altid været betaget af kontraster, 
og det er en af de facetter, jeg er forelsket 
i ved Skanseparken. På den ene side af 
Skanseparken ligger Skansepalæet, der 
blev bygget til Landsudstillingen i 1909 
som palæbyggeri med krummelurer, 
små udskæringer og stuk. Modsat lig-
ger Strandparken, der som kontrast er 
funkisbyggeri. Det er to meget forskellige 
dogmer, og lige i midten af det hele lig-
ger Skanseparken, som på forunderlig vis 
samler det hele i en amfiteateragtig-struk-
tur. Det er et syn, jeg aldrig bliver træt af. 

Jeg har boet omkring Skanseparken 
nærmest hele mit liv, og Skansepar-
ken har altid været det sted, jeg gik 
hen. De første år af mit liv boede jeg i 
Strandparken, og dengang var Skanse-
parken præget af hundeluftere. I dag 
er det en park for mangfoldighed.  

Jeg er vild med Skanseparkens enorme 
rummelighed for alle generationer. Her 
er plads til mødregruppen, børnehaven, 
unge forelskede, løbeklubben og alle os, 

som anser parken som vores have. Det 
særlige er, at parken både giver plads til 
skønheden, men også til leg og udfoldelse. 

Synet af Skanseparken er fast inven-
tar i både min lejlighed og atelier, hvor 
mine vinduer har direkte udsigt ned i 
parken. Parken er derfor en stor del af 
både mit professionelle og personlige 
liv, og jeg bliver inspireret af det sær-
lige ’leben’, der summer i parken.  

Dét vi har lige foran næsen er ofte det 
klareste. Derfor afspejles Skanseparken 
også helt tydeligt på mine kunstmalerier. 
Det er vitterligt gyngerne fra legeplad-
sen og menneskerne med rygsække, 
jeg har spottet i parken, der er malet 
på nogle af mine kunstmalerier. 

I Aarhus bliver vi generelt flere og 
flere mennesker, og vi bygger mere 
og mere. Derfor er det vigtigt at have 
små oaser og åndehuller som Skanse-
parken, hvor der er plads til at trække 
vejret og komme ned i tempo.

SKANSEPARKENS  
KØNNE KONTRAST

Favoritsted

or den aarhusianske 
kunstmaler Casper 
Eliasen har Skansepar-
ken fungeret som om-

drejningspunkt siden, han var 
helt lille. I dag afspejles hans 
altsigende kærlighed til parken 
også i hans kunst, og særligt 
Skanseparkens kontrast til det 
hektiske byliv betager ham. 
Vi mødte Casper Eliasen der, 
hvor han hører allermest 
hjemme. I Skanseparken 
på Frederiksbjerg.
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 MIT FAVORITSTED

Der gemmer sig masser af steder med 
gode fortællinger i Aarhus, som vi ikke 
kender til. En spændende aarhusianer 

fremviser sit favoritsted i byen og fortæller 
om alle de følelser, historier  

og minder, der knytter sig til det.

Det er vigtigt, at vi værner om Skanse-
parken, fordi det er et helt særligt rum 
for at lave ingenting. Parken står i stærk 
kontrast til det hektiske byliv, der venter 
lige rundt om hjørnet. I dag har vi så travlt, 
og jeg mener, det er vigtigt, at vi husker 
bare ’at være til’. For mig er Skanseparken 
indbegrebet af et minde om at kunne 
slappe af i en oase mellem by og liv. 
Som at være i en tidslomme eller særlig 
boble. Jeg kan også godt lide tanken 
om, at vi har noget ’fælles’ som Skanse-
parken. Et sted, hvor alle er velkomne.

SKANSEPARKEN  
OG SKANSEPALÆET 

• Omkranses af Marselisborg Allé, 
Svendborgvej, Strandvejen og 
Heibergsgade. 

• Blev anlagt som led i en byplan af 
arkitekten Hack Kampmanns og 
stadsingeniøren Charles Ambts i 
1898.

• Opkaldt efter området Wallenstein 
Skanse, der blev anlagt under 
Svenskekrigene i 1600-tallet, 
hvor den tyske greve og feltherre 
Wallenstein med tropper besatte 
Aarhus i særligt det område, hvor 
parken ligger i dag.

• Var en del af Landsudstillingen i 
Aarhus 1909, som skulle vise, hvad 
Danmark kunne præstere inden for 
industri-, håndværk- og kulturud-
stilling.

OM CASPER ELIASEN 
• 45-årig professionel kunstmaler  

fra Aarhus. 

• Uddannet møbelarkitekt fra Arki-
tektskolen i Aarhus. Har altid malet 
og udtrykt sig kreativt. Har i dag 
forenet linjerne med det abstrakte. 

• Kendt for sin farverige og kontrast-
fulde kunst. I øjeblikket tager kun-
sten udgangspunkt i ’Livets rejse’. 

• Atelier på Marselisborg Allé  
ved Skanseparken.

Det bekymrer mig, at adfærden i det 
offentlige rum har ændret sig gennem 
tiden. Der er kommet flere højlydte fester 
i Skanseparken. Jeg er vild med at høre 
de unge mennesker synge til langt ud på 
natten. Men, det er sommetider også de 
helt stor højtalere, som bliver transporte-
ret i trillebøre til Skanseparken. Det er altid 
klædeligt at have lidt pli i det offentlige 
rum, for her skal alle have det rart. 
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TEKST Cecilie Høgh // FOTO Kristian Fæste

I raketfart har Melvin 
Kakooza indtaget comedy-  
og underholdningsbranchen. 
Siden han i 2017 vandt DM i 
stand-up har han med stor 
ydmyghed imponeret på 
de helt store scener. Men 
for det 27-årige stortalent 
har tilværelsen ikke altid 
været et slaraffenliv. Da 
han var knap to år gammel, 
forlod han sammen med 
sin familie fædrelandet 
Uganda og bosatte sig i den 
jyske provinsby Fredericia. 
Her kom integration, kultur 
og hudfarve til at spille 
en sommetider ubærlig 
stor rolle. I dag står Melvin 
Kakooza styrket, og selvom 
hans afrikanerparodier er 
hylende morsomme, har  
hans budskaber også  
et dybere formål.
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AKTUEL MED 
• TITLEN SOM DM-VINDER I STAND-UP 2017

• KOMEDIESERIEN ’SUNDAY’ PÅ KANAL XEE 

• TV2-PROGRAMMET ’STORMESTER’ (FORÅRET 2019)

• DR-PROGRAMMET ’HESTEN OG GÆSTEN’ (SOMMER 2019)

• TV2-PROGRAMMET ’ TYPISK DANSK’ (EFTERÅRET 2019)
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”Bare rolig, det bliver på dansk. Jeg  
er ikke…” 

Nej, forfra. Dybere.
”Bare rolig, det bliver på dansk. Jeg 

er ikke fra København, som I kan se. Jeg 
kommer fra det mørke Jylland,” brum-
mer en trippende, mandlig silhuet for sig 
selv i et baglokale i det indre København. 

Han beder en kort bøn, og så står han 
pludselig der, hvor det gælder. På den 
store DM-scene i Glassalen i Tivoli med 
mikrofon, bævrende ben og en massiv 
portion jysk selvtillid. Foran ham sidder 
900 forventningsfulde publikummer og 
dommere. Med en indånding udspiler 
han sine lunger, og så fyrer han ellers 
den indledende joke af, som han minut-
ter forinden indøvede i forskellige tone-
lejer i baglokalet. De næste syv minutter 
viser sig som gyldne stjernestunder for 
den unge mand, Melvin Kakooza.  

EN STOR FED LANGEFINGER
Melvin Kakooza havde kun boltret sig 
med comedy i et halvt år, da han i 2017 
stillede op til danmarksmesterskaberne i 
stand-up. Målrettet gik han derind for at 
vinde, og naturligvis løb han med sejrens 
palmer. Sejren satte ham i kategori med 
danske komiker-kometer som Jonatan 
Spang, Lars Hjortshøj og Ruben Søltoft. 
Titlen blev et afgørende skillepunkt for 
Melvin Kakooza, der ikke mindst følte 
sejren som en stor, fed langefinger til 
alle dem, som sagde, han ikke kunne. 
En holdning, han flere gange i livet er 
blevet mødt af, og som i dag giver ham 
et hårdtslående drive for bevise, at han 
kan, hvad han vil.

Siden han for halvandet år siden blev 
Danmarksmester, har han i ekspresfart 
optrådt for blandt andet H.K.H Kronpris 
Frederik, på Tinderbox og på Smukfest 
med 30.000 tilskuere. I januar i år udgav 
han komedieserien ’Sunday’, aktuelt 
medvirker han i TV2-programmet ’Stor-
mester’, og senere på året kan vi opleve 
ham i rampelyset i forskellige program-
mer på både DR og TV2. Med sine 
satiriske afrikanerparodier og absurde 
kultursammenstødshistorier, overøser 
Melvin Kakooza comedybranchen med 
et friskt vindpust.

Den exceptionelt hurtige vej til tops 
er i særdeleshed banet gennem byen 
Aarhus, som Melvin Kakooza omtaler 
som ’The city of dreams’. Vi møder derfor 
Melvin Kakooza på baren Shen Mao 
ved Clemens Bro i Aarhus, hvor han før 
i tiden viftede bordtennisbattet så ofte, 
tiden tillod det. Her får vi lov at komme 
tættere på det knokkelstærke væsen, 
der gemmer sig bag de selvudstillende 
vittigheder, som får Danmark til at grine, 
så tårerne triller. 

EN BARSK START  
PÅ DEN JYSKE MULD
Melvin Kakooza bliver født en stille 
oktober formiddag i Uganda. Året er 
1991. Bare halvandet år senere flyver han 
sammen med sin mor, far og to søstre 

”Når folk siger, at 

der er noget, jeg ikke 

kan, vil jeg det endnu 

mere.”
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over kontinenter og lander i det kulde-
rystende Danmark. Her slår familien sig 
ned i provinsbyen Fredericia, der maler 
kulisserne for Melvin Kakoozas barndom 
og teenageår. Fra han er helt lille, er der 
navnlig en ting, der borer sig ind med 
stor betydning for hans liv.

”Det betød utrolig meget for min 
familie at blive godt integreret i Dan-
mark. Min mor har altid været frontløber 
for, at det er vigtigt at bidrage til det 

samfund, du er en del af. Det fyldte rigtig 
meget i hele min barndom,” siger Melvin 
Kakooza.

Moren gjorde kort efter familiens an-
komst en gedigen indsats for at lære det 
danske sprog og tale dansk til børnene, 
og så meldte hun sig sågar som besøgs-
ven for en ældre, dansk kvinde ved navn 
Elly. En kvinde, der lærte familien at lave 
dansk æblekage, og som sidenhen age-
rede reservebedste for Melvin Kakooza. 
Trods familiens ihærdige indsats for at 
integrere danskheden i de afrikanske 
rødder, var det langtfra altid nemt at bo i 
Fredericia som afrikanske individer.

”Det var indimellem enormt hårdt for 
min familie. Folk kastede eksempelvis 
tomater efter min mor. Det påvirkede 
selvfølgelig os alle. Stærk som hun 
er, reagerede hun bare ved at samle 
tomaterne op, da de da ikke skulle gå 
til spilde. Min far var ti år ældre end min 
mor, og for ham var sproget en kæmpe 
barriere. Han havde virkelig fået Afrika 
ind i blodet, og det gjorde det svært for 
ham at finde ud af, hvor han passede ind 
i Danmark. Han fandt aldrig sin hylde 
her,” siger Melvin Kakooza med et sorg-
fuldt udtryk i øjnene. 

DEN LARMENDE BARYLER 
Det varede ikke mange år, før modstan-
den bankede på Melvin Kakoozas egen 
dør. Den mørke hudfarve medførte, 
at han på egen krop mærkede den 
skinbarlige, men ærgerlige sandhed om 
mobning og chikanering. Klassiske kom-
mentarer om mørk hudfarve blev i stride 
strømme fejet mod Melvin Kakooza i 
de mindste klasser på Skjoldborgvejens 
Skole i Fredericia. En skole, hvor Melvin 
Kakooza både har de bedste og de vær-
ste minder fra. Udover at Melvin Kakooza 
tydeligt skilte sig ud med sin hudfarve, 
havde han de første mange år af skolen 
også andre udfordringer. 

”Min start i skolen var ret voldsom. 
Jeg var ikke god til grammatik og til at 
læse. For ikke at skille mig for meget ud, 
kompenserede jeg ved at være den sjove 
i klassen. I 2. klasse fik jeg en lærer, som 
var ret ’tough’ over for mig. Jeg følte, at 
jeg fejlede i skolen, fordi jeg var dårlig 
rent fagligt, og hun støttede mig på 
ingen måde i at blive dygtigere. Hun gav 
mig derudover ikke lov til at være sjov, 
og det resulterede i, at jeg i 4. klasse gav 
fuldstændigt op. Jeg tænkte: ’Okay fint, 
så gider jeg bare ikke skolen. Så bliver jeg 
bare en baryler, der larmer i timerne’,” 
siger Melvin Kakooza, der tydeligt husker 
de hjerteskærende følelser af ikke at føle 
sig god nok. 

KLASSENS KLOVN
Barylerkasketten forvandlede sig til 

en stempling som klassens klovn. En 
rolle, Melvin Kakooza befandt sig fint i, 
når klassekammeraterne grinte af hans 
jokes, men som andre gange var hårdt 
opslidende og ensomt. Han tænker 
derfor tilbage på en del af folkeskolen 

Jeg glemmer aldrig...
”Den dag, jeg spontant fejrede min fødselsdag med to af mine største forbilleder 
Dave Chapelle og Jon Stewart. Jeg stødte tilfældigt ind i dem på Comedy Zoo i 
København, og det endte med, at de tog med i byen og fejrede min fødselsdag. 
Det var det vildeste. Dagen efter skulle de lave show i Royal Arena. Jeg glemmer 
aldrig, at de som det sidste på scenen sagde: ’Before we leave. Is Melvin here?’”
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som en tid, hvor han følte sig meget 
ekskluderet. I dag er han dog sikker på 
at rollen som klassens klovn var det hele 
værd. Den gjorde det nemlig vigtigt for 
ham at blive accepteret af andre, og det 
har været indgangsvinklen til det, han 
fuldtidsbeskæftiger sig med i dag. At 
være sjov. 

”I underholdningsbranchen vil du 
gerne have, at folk synes, du er nice. Men, 
hvis du ikke kan mestre, hvilke niveauer 
det er på, kan det blive farligt. Derfor var 
det vildt vigtigt for mig, at jeg sidenhen 
fik selvtillid, så jeg kunne præcisere, hvad 
jeg var god til. Det må aldrig blive en 
kamp for opmærksomhed,” siger Melvin 
Kakooza.  

Han tænker derfor også tilbage på 
folkeskolen med taknemmelighed. I 5. 
klasse fik han lærerinden Frida, der kom 
med militærbaggrund og vendte taller-
kenen på hovedet for Melvin Kakooza. 

”Der var ikke noget, der hed at give 
op. Der var kun noget, der hed at tage 
arbejdstøjet på. Hun gav mig selvtilliden 
tilbage,” fortæller Melvin Kakooza. 

DRONNINGENS FØDSELSDAG 
I år 2018 står Melvin Kakooza med rank 
ryg over for publikum og parodierer 
sin afrikanske families til tider naive 
forsøg på at integrere. Han parodierer, 
hvordan han som 8-årig sidder ved et 
eksemplarisk dækket bord i et typehus 

på landet uden for Fredericia. Et hus, 
familien fornyligt er flyttet til i håbet om 
at indsnuse endnu mere danskhed til 
de afrikanske rødder. Melvin Kakooza 
fortæller publikum, hvordan han først 
moser skeen igennem et stykke citron-
måne og derefter sætter tænderne i en 
klassisk dagmartærte. Han udpensler, 
hvordan Dannebrog pryder dagligstuen, 
og at der på spisebordet står et malerisk, 
indrammet portræt af vores kære Dron-
ning Margrethe. Det er den 16. april og 
dermed dronningens fødselsdag.

”Det fejrer vi jo i Danmark,” siger Mel-
vin Kakooza i mikrofonen med et glimt i 
øjet til publikum. 

Eller det troede han og familien i hvert 
fald i mange år. Det var de nemlig blevet 
fortalt af de landlige naboer Finn og Åse. 
Et par, der viste sig at være mere royali-
ster end flertallet i Danmark.  

”Naboerne fortalte os alle mulige 
sindssyge ting, og mine forældre tænkte, 
at hvis man gør sådan i Danmark, skulle 
vi også gøre det,” siger Melvin Kakooza. 

I dag ryster familien på hovedet af 
grin, men episoden udtrykker ret præ-
cist, i hvor høj en grad Melvin Kakooza og 
familien forsøgte at indsuge danskhe-
den. Det er absurde kulturelle episoder 
som disse, Melvin Kakooza i dag får 
publikum til at skraldgrine af.

PAS NU PÅ, SNURRE SNUP
Integrationsproblematikker, kultur-
sammenstød og hudfarve-kommentarer 
var i stort omfang den barske realitet for 

Melvin Kakooza, men han har aldrig lagt i 
fosterstilling hjemme i hjørnet og grædt. 
Det hjalp nemlig ingenting, sagde hans 
mor. Når han i dag står på scenen og 
evner at lave sjov med de hårde kultur-
sammenstød, han har mødt gennem 
livet eller eksempelvis sin fars klassiske 
’africaner face’ skyldes det, at Melvin 
Kakooza, siden han var helt lille, har lært, 
at se det lyse i modstand. En egenskab, 
han tilskynder sin mor.

”Min mor har været en fænomenal 
mor. Hun har selv været udsat for lidt af 
hvert, og den eneste måde hun mener, 
man kan komme igennem hårde tider 
på, er ved at vende det til noget sjovt. 
Hun har været en kæmpe støtte ved at 
lære mig at se det sjove i kultursammen-
stød og kommentarer om min hudfarve,” 
siger Melvin Kakooza. 

Mens han fortæller videre om sin 
mor, stråler hans glødende stolthed og 
kærlighed for hende ud af ham. Han 
kom engang hjem til hende og var 
blevet kaldt en flødebolle i skolen. Han 
glemmer aldrig hendes letsindige svar: 
’Jamen Melvin, du ligner da også en flø-
debolle. Men en lækker, lille flødebolle’. 

”Hun klædte mig på til de udfordrin-
ger, jeg mødte. Ikke at hun mobbede 
mig, men hun stikkede tilpas til mig. Før 
jeg fik bøjle på, havde jeg totalt kanin-
tænder, der vitterligt var på vej sydpå. 
Hun drillede mig med at sige: ’Pas nu på, 
Snurre Snup’. Når jeg så kom i skole, og 
de kaldte mig Snurre Snup, tænkte jeg 

3 hurtige 
Er der noget, man ikke laver sjov med?  

Nej! Du må alt, men alt har konsekvenser. 

Kan alle mennesker være sjove? 

Ja, vi har alle humor. Det handler om, hvordan  
vi vælger at kanalisere humoren.

Hvad er det bedste råd, du har fået? 

Lyt ikke til andres mening om dig. Lyt til din egen. 
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”Vi griner alle på samme sprog.”
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bare: ’You can’t hurt me, det har min mor 
kaldt mig før dig,” siger Melvin Kakooza, 
der stadig er mors dreng. 

”Hun er helt klart grunden til, at jeg 
står her i dag,” tilføjer han.  

KIKSET UNGDOM
Ligesom de populære fyre fra klas-
sen, satte Melvin Kakooza fødderne på 
grønsværen i den lokale fodboldklub FC 
Fredericia.

”Også i ungdomsårene var det grine-
ren, hvordan mine holdkammerater og 
modspillere så mig og antog ting. Når 
modspillerne så mig, hørte jeg tit: ’Shit, 
de har en afrikaner på holdet. Han må 
være sindssygt god og herre hurtig’,” 
siger Melvin Kakooza med et grin, for 
god var han bestemt ikke, hvis han selv 
skal sige det. 

Derimod var der ingen tvivl om, at 
Melvin Kakooza var en hurtig spiller. Når 
de andre fik taktiske peptalks, fik Melvin 
Kakooza bare ordren til at løbe solen 
sort. En oplevelse, komikertalentet i dag 
afspejler i sin serie ’Sunday’, hvor Melvin 
Kakooza agerer en afrikaner, der bliver 
headhuntet til fodboldklubben Frederi-
cia, der blot antager, at afrikaneren kan 
spille fodbold, hvilket han tværtimod 
ikke kan.

Når Melvin Kakooza ser tilbage på sig 
selv som teenager, er det som en kikset 
fyr, der ikke gik op i sig selv. En ung fyr, 
der blot var tryg i at være den sjove. Stod 
Melvin Kakooza i dag ansigt til ansigt 
med den yngre Melvin, ville han sige, at 
han ikke skulle spendere så meget tid 
på at være usikker og tvivle på, at han 
var god nok. Melvin Kakooza peger på, at 
den største forskel på Melvin som dreng 
og i dag er graden af selvtillid. 

”Min selvtillid er i dag ret stor, og min 
livsopfattelse har ændret sig markant. 
Dengang havde jeg drømme, men ikke 
selvtilliden til også at have ambitioner, 
som jeg derimod har i dag,” forklarer 
Melvin Kakooza. 

FRA AARHUS TIL KOMIK
I 2015 ringer et vennepar og spørger Mel-
vin Kakooza, om han ikke flytter til Aar-
hus. Hans livsmod fik ham til at springe 
ud med begge ben i de chancer, der bød 
sig for ham. Derfor flyttede Melvin Kako-
oza også til Aarhus. Et tilfældigt valg, der 

senere viste sig at være klogt. 
Egentlig havde Melvin Kakooza altid 
tænkt, at han skulle være politimand, 
da han ligesom sin mor gerne vil tage 
del i samfundet. Det endte dog med at, 
Melvin Kakooza begyndte på lærerud-
dannelsen i Aarhus.

”Jeg følte, at jeg ville være en god  
lærer, da jeg både har oplevet at have en 
lærer med tro på mig, og en lærer uden 
tro på mig. Jeg kan se, at klassens klovn 
ikke altid er ham, der har det for fedt, 
men ham, der måske har det dårligst. 
Jeg ville lære eleverne, at de godt kan 
være sjove og dygtige samtidig,” siger 
Melvin Kakooza, der kun havde gået på 
uddannelsen lidt over et år,  
da endnu en chance brød frem.

Melvin Kakooza havde altid haft en 
interesse for comedy, men han havde 
aldrig tænkt, at han selv kunne stå på 
scenen. Det mente en håndfuld nære 
venner derimod.  

”Min bedste ven hev mig med til Open 
Mic på V58 i Aarhus i oktober 2016. Jeg 
blev bidt af det og kom der hver dag i 
en uge for at lure tricks af. Efter en uge 
bad jeg om selv at komme på scenen,” 
siger Melvin Kakooza, der fra dén aften 
fik publikum til at le ved blot at fortælle 
om sit liv.  

Herfra tog det fart for den jyske komi-
ker. Det ene komikerjob tog det andet, 
han opvarmede for komikeren Tobias 
Dybvad, og pludselig hørte han om DM i 
stand-up.

”Jeg havde aldrig hørt om det før, og 
jeg tænkte ikke videre over, at jeg bare 
tilmeldte mig. Rigtig mange komikere 
og bekendte sagde, at jeg skulle vente 
nogle år. De mente ikke, at jeg var tryg 
nok eller havde nok erfaring med komik. 
Når folk siger, at der er noget, jeg ikke 
kan, vil jeg det endnu mere. Jeg havde 
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intet at miste,” siger Melvin Kakooza,  
der med DM ville bevise, at han kan, 
hvad han vil. 

MEDICIN MOD HAD
Melvin Kakoozas far var engang i put-
and-take fiskeri med sit arbejde og lærte, 
at man i Danmark lægger en håndfuld 
penge for de fisk, man fanger. En dag 
står faren med Melvin Kakooza i en park 
med frie geder i Fredericia. Faren fanger 
en ged, lægger en håndfuld penge og 
går afsted med geden under armen. 

”Det er jo sindssygt sjovt. Det blev ret 
akavet for os, da han blev stoppet, men 
det var jo normalt for ham at fange en 
ged i Afrika,” griner Melvin Kakooza, der 
sagtens forstår farens handling.

Når han i dag fortæller historien på 
scenen er Melvin Kakooza helt bevidst 
om, at han udstiller både sig selv og sin 
familie.  

”Hvis folk skal grine, skal de grine af 
mig, for jeg kan forsvare mig selv. Inte-
gration og kultur er omdrejningspunktet 
i min komik, fordi jeg føler, det er vigtigt, 
at vi italesætter ’den pinlige elefant, der 
fylder så meget i rummet’. Det ville være 
mærkeligt ikke at snakke om min hud-
farve, som åbenlyst popper i øjnene som 
en minoritet her,” siger Melvin Kakooza. 

Mens størstedelen har en tendens til 
at feje det ømme taleemne under gulv-
tæppet, italesætter Melvin Kakooza med 
stolthed problematikken, og anser det 
som den bedste medicin mod det, der 
sker i samfundet lige nu.

”Det stærkeste våben mod had er 
kærlighed og grin. I dag handler sam-
fundet meget om, hvor man kommer 
fra, og hvad der adskiller os. Til stand-up 
griner vi som samlet enhed, og i den her 
verden, synes jeg, det er vigtigt, vi stadig 
kan samles. Vi griner alle på samme 
sprog,” siger Melvin Kakooza.

Melvin Kakooza undrer sig over, at vi 
i Danmark kan være så langt fremme i 
sprogforståelse, men så langt bagud i at 
acceptere forskelle.  

”Når jeg en fredag aften her på Shen 
Mao bare nærmer mig dansegulvet, op-
lever jeg vitterligt stadigvæk, at folk siger 
’arg.. han kommer nu’. Altså, hvad er det, 
der sker i hovedet på folk. Hvor har vi den 
frygt fra,” griner han. 

BENENE PÅ JORDEN, HOVEDET  
I HIMLEN
Dagen efter DM-sejren, er Melvin Kako-
oza på vej ind for at modtage sin præ-
mie. En kontrakt med bookingselskabet 
FBI. Han har selvfølgelig sin mor med. 
Pludselig tager den simple underskrift 
en uventet drejning.  

”Tak, men nej tak,” udbryder Melvin 
Kakooza. 

Som den eneste DM-vinder nogen-
sinde, takker Melvin Kakooza nej til den 
direkte billet ind i branchen og stikker 
endnu engang ud fra mængden.

MELVIN  MATTHEW KAKOOZA

• FØDT I UGANDA

• 27 ÅR• OPVOKSET I FREDERICIA

• FIRE SØSKENDE 

• BOR I AARHUS 

• SINGLE



”Jeg skulle have mig selv med, før jeg 
sprang ud i de planer, FBI havde fastlagt 
for mig,” siger Melvin Kakooza, der aldrig 
har fortrudt beslutningen.  

I dag tænker han, at årsagen til, at han 
takkede nej, og at han sidenhen alligevel 
har fået succes i branchen, kan forklares 
ud fra hans jyske, kristne opdragelse.  

”Ydmyghed er alt. Jeg er stolt over at 
være nået hertil, trods de udfordringer, 
jeg har mødt gennem livet,” siger Melvin 
Kakooza, der fortæller, at hans budska-
ber har et dybere budskab end blot at 
være sjove.

”Vi skal grine mere sammen end af 
hinanden. Jeg vil være et forbillede for 
unge, der tvivler på sig selv, og vise, at de 
kan, hvad de vil,” siger Melvin Kakooza.

Med det sagt lægger Melvin Kakooza 
bordtennisbattet fra sig på Shen Mao. 
Han rejser sig, nærmer sig døren og 
omfavner så de tilstedeværende menne-
sker i rummet med et stort bamsekram. 
For Melvin Kakooza samler kram os, og 
det skal vi holde fast i, ligegyldigt hvor 
hurtigt det går. 

”I min karriere vil jeg holde fast i, at det 
er vigtigt at være grounded med benene 
på jorden, men have hovedet i himlen 
med store ambitioner,” afslutter Melvin 
Kakooza, da han forsvinder ud i aften-
solens sidste lysstråler med et nærmest 
selvlysende smil. 

Bæredygtighed og grøn energi er en mærkesag for 
Folkesparekassen. Hvis du vælger at købe en bil, 
som ikke kører på fossile brændstoffer, kan du hos 
os låne til en meget lav rente på kun 1,95%. Lånet 
ydes på baggrund af almindelig kreditvurdering.

Kør grønt  
og lån billigt

Lån i dag til kun 1,95 %

Kontakt os på tlf. 86 81 16 11 eller læs 
mere på folkesparekassen.dk

Vi sætter mennesker før profit

* Betingelser og eksempel på billån 
(min. 20% udbetaling): Bilen koster 200.000 kr. Du har selv 40.000 kr. (20%) til udbetalingen.  
Oprettelse af lån koster 3.750 kr. Tinglysning og finanseringsomkostninger koster i alt 6.460 kr.  
Din månedlige ydelse i 84 måneder er 2.677 kr. før skat. Variabel rente er 1,95% p.a.  
Debitorrente er 1,97%. ÅOP er 3,4% før skat. Samlede omkostninger er 224.936 kr.  
Billån kræver almindelig kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er  
ikke medregnet. Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel af billån fra  
andre banker/finansieringsselskaber. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. februar 2019.



Kalkhvide hænder, stejle vægge og smidige kropsbevægelser. Hos Aarhus 
Boulders i Skejby mødes folk omkring klatresporten i et særligt fællesskab, 
hvor der er plads til alle. Mød 22-årige Nynne Silje Zwicky, der er daglig leder 
hos Aarhus Boulders. Her hjælper hun folk godt i gang på væggene, så hun kan 
dele sin passion for klatring.

Klatring

Tekst og foto Alexander Loft Birkmose

MINE FORÆLDRE HAR ALTID SAGT, 
at jeg klatrede, før jeg kunne gå. Jeg har 
altid hængt oppe under taget i vores 
vandrør og klatret på vores skabe. Som 
9-årig begyndte min mor til klatring, så 
jeg også kunne komme med, fordi jeg var 
for lille at kunne starte på børneholdet.

DA JEG VAR YNGRE, deltog jeg i DM, 
men jeg deltager ikke i konkurrencer læn-
gere. Jeg har aldrig været særlig glad for 
at konkurrere. Jeg vil meget hellere nyde 
klatring og gøre det til noget sjovt. Jeg vil 
selvfølgelig gerne blive bedre hele tiden 
og presse mig selv, men klatring behøver 
ikke at gå op i konkurrence for mig.

BOULDERING ER MEGET FOKU-
SERET PÅ at lave problemløsning. Vi 
kalder vores klatrebaner for ”problemer”. 
Det handler om at øve sin teknik og have 
fysisk styrke, men det handler lige så 
meget om at løse et problem. Der er ikke 
nogle faste regler for, hvordan du kom-
mer op, og du kan gøre det på din helt 
egen måde. Så længe du rører ved start- 
og slutgrebene er det lige meget, hvordan 
du gør det.

HERHJEMME STARTEDE BOUL-
DERS i København, hvor en meget pas-
sioneret mand tænkte, at vi manglede en 
kommerciel boulderhal. Det var med til at 
trække klatring i en ny retning, hvor det 
tidligere kun eksisterede i små klubber. 
Med vores koncept har vi skaffet virkelig 
mange nye medlemmer til klatresporten. 
Klatring bliver samtidig en ny disciplin til 
OL i 2020, og vi tænker derfor, at sporten 
tager endnu et ryk til den tid.

OM AARHUS BOULDERS
• I 2014 åbnede Aarhus Boulders 

klatrehallen på Graham Bells  
Vej i Skejby.

• Et medlemskab giver fri adgang 
til klatrehallerne i Aarhus, Køben-
havn og Odense.

• I hallen hos Aarhus Boulders er 
det muligt at leje det nødvendige 
klatreudstyr som fx klatresko og 
kalkpose.

• Et professionelt rutebyggerteam 
udskifter ugentligt boulderproble-
merne på væggene.

• Klubbens ambition er at udvide 
med flere haller i Danmark, mens 
drømmen også er at åbne afdelin-
ger i udlandet.
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MIN PASSION
Hvad er mere inspirerende end personer, der virkelig  
er passionerede? Vi besøger en aarhusianer, der har  
en forkærlighed for en særlig hobby, så vi kan få et  

lille glimt af deres lidenskab.

Klatring kræver en vis 
portion fysisk råstyrke. 
Men man kan også  
komme utroligt langt  
på teknik og på at  
være smart.

SELVOM KLATRING IKKE ER EN 
HOLDSPORT, er der et virkelig godt 
fællesskab. Man møder hele tiden nye 
mennesker, og man kan virkelig lære af 
hinanden. Alle vil så gerne hjælpe. Hos 
Aarhus Boulders har vi et virkelig fedt og 
åbent miljø. Det holder jeg meget af, fordi 
alle kan være med. Mange nye medlem-
mer siger, at de aldrig har oplevet en 
sport, der er så åben og inkluderende. Så 
efterspørgslen er rimelig høj, og vi oplever 
hele tiden fremgang.

KLATRING KRÆVER EN VIS POR-
TION fysisk råstyrke. Men man kan også 
komme utroligt langt på teknik og på at 
være smart. Det kræver meget hjerne. 
Man skal arbejde med, hvordan man 
tænker bevægelse. Så man behøver ikke 
at være den største bodybuilder. Det er 
faktisk ofte dem, der har meget svært ved 
klatring, fordi de har svært ved at bære på 
deres store muskelmasse i længere tid.

KLATRING ER ET RIGTIG GODT 
alternativ til fitnesscentre, fordi man 
netop har fællesskabet, og fordi det er en 
helt anden måde at bevæge sig på, mens 
man stadigvæk får trænet alle muskler 
i kroppen. Det handler ikke bare om at 
tage ned i fitnesscentret for at løfte nogle 
vægte. Man får en oplevelse ud af det og 
får brugt sin krop samtidig. I stedet for 
en holdtræning, hvor man skal møde op 
tirsdag og torsdag fra klokken 18-20, er 
det her meget frit. Man kan bare komme, 
når det passer for en og bruge hallen til, 
hvad man har lyst til.
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KNIPS LØS OG STJÆL BILLEDET. 
Vi giver plads til dit pletskud for at 
hylde de skarpe, originale eller min-
deværdige billeder. Dem, der siger 
mere end tusinde ord.

SEND DIT PLETSKUD TIL:
pletskud@aarhuspanorama.dk. 
Måske pryder netop dit foto 
siderne i det næste magasin.

A F T E N R O  I  S E N S O M M E R E N
Billedet er taget ude på stranden ved Den Permanente en sensommeraften 
sidste år, hvor en kvinde sidder i en stille stund og ser ud over havet med 
Aarhus Ø i horisonten. Jeg forestiller mig, det er et spot, som de fleste på 
et eller andet tidspunkt har besøgt for at søge lidt ro og perspektiv  
på tankerne i en travl hverdag.

______

ANNE-DORTHE SØGAARD JENSEN

Anne-Dorthe Søgaard Jensen blev med sit pletskud den heldige vinder af 2 partout-
billetter til SPOT Festival den 2.-4. maj 2019. Hold øje med vores fotokonkurrencer 
og få selv mulighed for at vinde flotte præmier.

Hvem?:
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VELKOMMEN TIL AARHUS

Navn: Besard Hakaj

Nationalitet: Halv albansk/mon-
tenegriner, men anser sig selv 
som nordmand, da han har boet i 
Norge størstedelen af sit liv. 

Alder: 29 år

Profession:  Professionel hånd-
boldspiller i Århus Håndbold, 
hvor han er stregspiller.

Bopæl: Aarhus C

Breddegrad: 59.9139
Længdegrad: 10.7522

Hver sjette aarhusianer har uden-
landsk herkomst. Vi møder nogle 
af dem for at byde velkommen til 
byen. Oplev Aarhus set gennem 
deres øjne og få et autentisk ind-
blik i både kontraster og ligheder. 
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Da den 29-årige håndboldspil-
ler Besard Hakaj for første gang 
trak den aarhusianske hånd-
boldtrøje over hovedet i 2018, 
kendte han kun til Aarhus som 
et navn i den danske håndbold-
liga. Hurtigt blev han fan af den 
aarhusianske håndboldaffære, 
der siden har udviklet sig til en 
dobbeltaffære med byens kul-
turliv. I dag duellerer han ikke 
kun sammen med medspillerne 
fra Århus Håndbold, men også 
med tanken om, at han faktisk 
kan finde på at blive boende.

BESARD 
HAKAJ 
HÅNDBOLDSPILLER

TEKST & FOTO CECILIE HØGH 

HVORFOR SAGDE DU ’JA’ TIL AT 
SPILLE HÅNDBOLD I AARHUS? 
Mine tidligere holdkammerater havde 
snakket vældig godt om både Aarhus og 
Århus Håndbold, og jeg ville mærke de 
positive ord på min egen krop. Jeg vidste 
ikke ret meget om Aarhus ud over hånd-
bold, inden jeg kom hertil. Jeg havde dog 
hørt, at byen blev kaldt for ’smilets by’, så 
jeg tænkte, at her ville være mange glade 
mennesker. Jeg har fundet ud af, at titlen 
er berettiget.

HVAD VAR DIT FØRSTE INDTRYK AF 
AARHUS? 
Mit første indtryk var, at aarhusianerne 
var langt mere åbne og imødekommen-
de overfor fremmede, end nordmæn-
dene er. Der skal mere til for at chokere 
aarhusianerne, når de møder folk, der er 
anderledes end dem selv.

HVAD VAR DEN STØRSTE OVERRA-
SKELSE FOR DIG VED AT KOMME 
TIL AARHUS? 
Faktisk havde jeg ikke forventet, at aarhu-
sianerne ville være så imødekommende, 
så det overraskede mig. Jeg blev også po-
sitivt overrasket over søvnløsheden i byen. 
Der sker altid meget i byen, og udbuddet 
af kulturliv er bredt. Den storby, jeg selv 
har det tætteste kendskab til er Oslo, og 
jeg vil påstå, at det kulturelle udbud i 
Aarhus er mindst ligeså godt og muligvis 
bedre her.

HVAD FORTÆLLER DU, NÅR  
DU BLIVER SPURGT OM LIVET  
I DANMARK? 
Jeg fortæller, at Aarhus har et rigt kultur-
liv, som man ikke kan opleve på samme 
måde andre steder. Og så fortæller jeg, at 
jeg stortrives her. Nordmænd og danskere 
har i høj grad den samme humor, og der-
for har det været let for mig at falde til. 

HVAD ER DEN STØRSTE FORSKEL 
PÅ AT SPILLE HÅNDBOLD I DEN 
DANSKE OG NORSKE LIGA? 
Der er en kæmpe forskel, nemlig at den 
danske liga er langt bedre niveaumæs-
sigt. Det var den primære årsag til, at jeg 
kom hertil. Den norske liga er svagere på 
alle måder.   

NÅR DU IKKE SPILLER HÅNDBOLD, 
HVORDAN BRUGER DU SÅ BYLIVET? 
Faktisk gør jeg i høj grad brug af de 
forskellige spille- og netcaféer i midtbyen. 
Vi er en gruppe fra holdet, der gamer 
sammen dernede. Herudover er jeg stor 
fan af Aarhus’ madscene med sushi og 
streetfood. Maden er generelt klasse, og 
så er den meget billigere end i Norge, og 
det er skønt for en stor, madglad mand 
som mig.

ER DER NOGET, DU UNDRER DIG 
OVER VED AARHUSIANERNE? 
Jeg kan sige meget godt om aarhusia-
nerne, men jeg oplever også en snert af 
arrogance i forhold til ’danskhed’, som 
kan undre mig. Det er fint at være stolt af, 
hvem man er, og hvad man står for, men 
danskerne er lidt mere arrogante, end jeg 
oplever nordmændene. 

HVAD OPLEVER DU SOM DEN 
STØRSTE FORSKEL PÅ NORD-
MÆNDS OG AARHUSIANERNES 
INTERESSER? 
Nordmændene elsker natur og landskab, 
hvor jeg i højere grad oplever, at aarhusia-
nerne er optaget af kunst og kultur. 

HVAD SAVNER DU MEST  
VED NORGE? 
Selvom Aarhus er tæt på skov og strand, 
så savner jeg den norske natur. Den er no-
get helt særligt. Og så savner jeg virkelig 
den norske ’Freia’ chokolade, som afgjort 
er det første, jeg beder mine forældre om 
at medbringe, når de kommer på besøg. 

HVAD ER DET FØRSTE DU GØR, NÅR 
DU KOMMER TIL NORGE IGEN?  
Det første jeg gør er, at drikke en stor 
slurk koldt vand. Det norske drikkevand 
smager meget bedre end det danske, 
og det glæder jeg mig til at drikke igen. 
Derefter tager jeg en dyb indånding i den 
friske luft, og så vil jeg løbe min sædvan-
lige rute og nyde naturen. 

HVORDAN SER FREMTIDEN FOR 
DIG I AARHUS? 
Jeg har ikke nødvendigvis et behov for at 
komme tilbage til Norge. Jeg er meget 
glad for at være i Aarhus og åben for at 
blive her. Jeg kunne sagtens finde på 
at stifte familie her, dog med én forud-
sætning. Der skal være mange planlagte 
ekskursioner til den norske natur. Det 
hele kommer dog an på min håndbold-
karriere.



LÆ R  AT  L Ø B E 

S A M M E N  M E D 

M O N S T E R E T

Kaotisk og fantastisk. Sådan husker 26-årige Jacob sin 
barndom. Det var kaotisk, når hans far drak, men når han 
ikke gjorde, var han den bedste far, man kunne forestille sig. 
Ifølge Jacob kan man ikke løbe fra de svære minder, men 
man kan lære at løbe sammen med dem. Det har han gjort 
ved at gå hos BRUS – et tilbud for børn og unge, der har haft 
rusmiddelsproblemer tæt inde på livet. 

TEKST: Therese Thim // FOTO: Mathilde Vesterherup

acob er kommet hjem fra skole til 
sin mor. Det ringer på. Gennem 
hoveddørens vinduer kan Jacob 
se, at der står en stor skikkelse på 

den anden side. Hans mor går hen mod 
døren ”Er det far?” spørger Jacob hende. 
Det er Jacobs far, der uanmeldt er kom-
met for at hente ham. Farens stemme er 
anderledes, når han er fuld. Han snøv-
ler, er forvirrende og lidt aggressiv i sit 
tonefald. Jacobs mor siger, at han ikke er 
hjemme, men hans far vil ikke gå. 

Så siger hun til Jacob:
”Nu løber du hen på legepladsen, alt 

hvad du kan, så far ikke ser det.” 
Jacob, som på det tidspunkt er 9 år, 

løber ned ad trappen til husets mørke 
kælder og ud ad husets bagdør. Han kan 
se, at hans far stadig står ved hoveddø-
ren. Jacob spæner ned til legepladsen. 
Han gemmer sig bag en bakke. Lidt efter 
kalder hans mor; hans far er gået. Jacob 
tørrer øjnene, inden han kommer frem 
bag bakken, så hun ikke skulle blive ked 
af at se, at han havde grædt. 

”Jeg vidste, at han aldrig ville gøre mig 
noget. Men jeg var bange, når han kom, 
fordi jeg var bange for, at han ville tage 
mig væk fra min mor,” fortæller Jacob, 
som husker, at det var hos sin mor, han 
følte sig tryg.

I dag bor 26-årige Jacob i Aarhus. Han 
er i gang med grundforløb to på elektri-
keruddannelsen på Aarhus Tech. 

”Jeg er meget praktisk anlagt – jeg er 
ikke så god til at sidde stille,” griner han. 
Han kan godt lide at tilbringe tid med 
vennerne og træne – og så glæder han 
sig til at starte til kajak for at møde nye 
mennesker og være i naturen.  

FOR MANGE PROCENTER
Jacob voksede op i Sønderjylland. 

Hans far drak, og efter en anonym ind-
beretning til kommunen, blev Jacobs for-
ældre skilt, og han blev boende i huset 
med sin mor, mens hans far flyttede i 
lejlighed. Jacob var indimellem på besøg 
i lejligheden. Det kunne ske, at hans far 
begyndte at drikke, mens han var der. 

Jacob husker, at han fik ondt i maven af 
ubehag, når det skete. Men han husker 
det også som noget, der var normalt for 
ham: 

”Det var kaotisk, når min far 

drak, og samtidig var han også 

bare en fantastisk mand, når 

han ikke gjorde det.”
    
 
- JACOB, bruger af BRUS

”Det er svært at vide, at det er det for-
kerte, når det er din normale hver dag,” 
siger Jacob, som med et smil også erin-
drer sjove køreture, fisketure og jagtture 
sammen med sin far. Bare de to. 

J
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”Det var kaotisk, når min far drak, og 
samtidig var han også bare en fanta-
stisk mand, når han ikke gjorde det - en 
virkelig god far. Det skal ikke lyde som 
om, at det har været verdens dårligste 
barndom. Men der er nogle oplevelser, 
der ikke har været optimale for et barn at 
opleve,” siger Jacob.

I 2004, da Jacob var 11 år, er han på vej 
hjem fra Barsø, hvor han har været på 
lejr med sin klasse. Mens hele klassen 
skal køres tilbage på skolen, skal Jacob 
sættes af derhjemme. Det var underligt, 
syntes han. Jacob spørger sin mor, om 
far er død, inden hun når at fortælle det. 
Han husker, at han havde det på fornem-
melsen: 

”En af mine tanker om det her med al-
koholen var, at jeg var bange for at miste 
min far. Der må være et tidspunkt, hvor 
kroppen er nødt til at sige stop. Og det 
gjorde den desværre,” fortæller han. 

KROPPEN REAGERER
Det at have en far, der drak for meget, 
og det at miste ham har påvirket Jacob 
både i barndommen og i ungdoms-
årene. Som barn kunne Jacob nemt få 
raserianfald, og så var han meget bange 
for at miste: 

”Jeg havde en meget bestemt idé om, 
at jeg skulle slukke og tænde så og så 
mange gange på en kontakt for, at der 
ikke skete min mor eller mine venner 
noget,” siger han. 

Jacob har haft et normalt ungdomsliv 
med gymnasie og fester, men indtil han 
startede hos BRUS, har han kæmpet 
med depression og social angst. I perio-
der kunne han ikke være sammen med 
andre mennesker – det kunne endda 
være svært for ham at tage telefonen. Af 
og til fik han angstanfald: 

”Du har svært ved at fokusere og alt 
omkring dig bliver snævret ind til et tun-
nelsyn. Du mister pusten, hjertet hamrer, 
og dine ben falder væk under dig. Som 
om der lige pludselig er blevet kastet en 
vægt ovenpå dig, og du ikke kan få luft.” 

Lige inden Jacob begyndte hos BRUS, 
boede han i en lejlighed for sig selv Ran-
ders. Han havde svært ved at være steder 
med mange mennesker, snakke med 
mennesker og svært ved at være i sig 
selv. Han begyndte at isolere sig og følte, 
at han var i et fængsel, hvor han kun var 
ked af det. Så fik Jacob nok. Han vidste, 
at han ikke skulle have det sådan. Hans 
kæreste fortalte om det nyopstartede 
BRUS, som hun havde hørt om, og Jacob 
ringede til dem.    

”Når man vokser op med en  

forælder, som forandrer sig, 

skaber det mange stemnings-

skift og en usikkerhed om: 

’hvordan er det i dag?’” 

- ANE VINTHER, ergoterapeut og behandler i BRUS
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”Jeg forstod ikke, hvorfor min krop reage-
rede, som den gjorde. Når man ikke gør 
det og bliver ved med at løbe væk fra sin 
fortid, fra det her monster der jagter en, 
så bliver du til sidst udmattet og kan ikke 
løbe mere, og så du bliver indhentet. Det 
er dér, man bliver nødt til at snakke med 
nogen,” siger Jacob, som begyndte hos 
BRUS i januar 2018.

TAL, DEL, LÆR
”BRUS er et tilbud for børn, unge og 
familier, hvor rusmidler styrer og forstyr-
rer,” siger 49-årige Ane Vinther, der har 
været Jacobs behandler. Problemet med 
rusmidler skal ikke have en bestemt stør-
relse, for at man kan få hjælp: 

”Lidt, meget, indimellem, hele tiden 
– hvis det påvirker én, så er man velkom-
men her,” siger Ane Vinther. 

Hun fortæller, at det er meget forskel-
ligt, hvordan det påvirker, men fremhæ-
ver forandringen af den, der drikker, som 
noget af det allersværeste: 

”Når man vokser op med en forælder, 
som forandrer sig, skaber det mange 
stemningsskift og en usikkerhed om: 
’hvordan er det nu i dag?’” 

Jacob mærker ikke længere til angs-
tanfaldende. Et forløb hos BRUS starter 
typisk med enesamtaler, hvor man bliver 
tilknyttet én behandler. Samtalerne skal 
ikke handle om noget bestemt. Den 
unge og behandleren prøver sammen 
at finde ud af, hvad der giver mening at 
snakke om og hvordan.

”Samtlige unge mennesker, der 
kommer her, tror de er helt alene med 
at have den fortælling her,” siger Ane 
Vinther. Hvis man har lyst, kan man  
derfor komme i gruppesamtaler. Det  
var Jacob meget skeptisk overfor til at 
starte med: 

• DET ANSLÅS, AT CIRKA HVERT 10. 
BARN VOKSER OP I EN FAMILIE 
MED ALKOHOLPROBLEMER, OG 
AT 585.000 DANSKERE HAR ET 
SKADELIGT ALKOHOLFORBRUG 
(KILDE: SUNDHEDSSTYRELSEN). 
 

• DER FINDES IKKE TAL FOR, HVOR 
MANGE DER VOKSER OP I EN FA-
MILIE, DER ER PRÆGET AF ANDRE 
FORMER FOR RUSMIDLER.

RUSMIDLER  

I FAMILIEN
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• PROJEKTET BRUS, SOM STARTEDE I AUGUST 2016, ER ET GRATIS TIL-
BUD TIL BØRN OG UNGE I ALDEREN 0-24 ÅR, DER HAR RUSMIDDELS-
PROBLEMER I FAMILIEN. 

• BRUS TILBYDER ENESAMTALER, GRUPPESAMTALER OG FAMILIESAM-
TALER. DER ER INGEN VENTELISTE PÅ AT FÅ HJÆLP. 

• GIV BRUS ET KALD PÅ 41 87 25 29 ELLER SVING FORBI JÆGERGÅRDS-
GADE 66, 4. SAL, 8000 AARHUS. DET ER OGSÅ MULIGT AT SKRIVE TIL 
DEM GENNEM KONTAKTFORMULAREN PÅ WWW.PROJEKTBRUS.DK, 
HVOR DU OGSÅ KAN LÆSE MERE.  

• MANDAGE 10-12 OG TORSDAGE 18-21 ER DER OGSÅ MULIGHED FOR AT 
CHATTE MED EN AF BRUS’ BEHANDLERE PÅ PROJEKTBRUS.DK  

• BRUS FINDES I 11 MIDTJYSKE KOMMUNER: AARHUS, RANDERS,  
HERNING, IKAST-BRANDE, SKIVE, NORDDJURS, SYDDJURS, ODDER, 
SAMSØ, SKANDERBORG OG HEDENSTED.

OM BRUS

”Men det er nok en af de bedste ting, jeg 
nogensinde har gjort for mig selv, for det 
er her, hvor man møder andre, der står i 
samme situation som dig,” siger Jacob, 
som fortæller at gruppeforløbene ikke er 
fast tilrettelagte – det går ud på at dele 
oplevelser og erfaringer med hinanden. 

Jacob fremhæver fællesskabet som 
noget af det vigtigste, han har fået gen-
nem BRUS. Udover gruppesamtalerne 
tilbyder BRUS et netværk af andre børn 
og unge og laver arrangementer – en 
flok unge er lige hjemvendt fra lejrtur, og 
BRUS har fornylig haft oplægsaften med 
Lotus Turèll. 

”De giver ikke så let slip på dig. Du 
bliver en del af noget større,” siger han.

BRUS BRYDER TABUET
Både Ane Vinther og Jacob har oplevel-
sen af, at rusmiddelsproblemer er et ta-
bubelagt emne. Når Jacob bliver spurgt, 
hvad han skal i dag, og han svarer, at han 
skal til BRUS og fortæller, hvad det er 
for noget, så har han ofte oplevet, at folk 
reagerer med nervøse blikke og ikke helt 
ved, hvad de skal svare. 

I BRUS har man lavet et ungdoms-
panel, hvor Jacob sammen med andre 
unge italesætter de følelser, der kan 
være forbundet med at have rusmid-
delsproblemer tæt inde på livet. Panelet 
tager ud på folkeskoler og ungdomsud-
dannelser og fortæller om deres ople-
velser i håb om at give andre i samme 
situation mod til at række ud efter hjælp. 

Jacob slår fast, at han ikke længere 
føler sig begrænset af sine oplevelser. 

”Man kan sagtens lære at leve med 
det og have det godt, hvis man får nogle 
redskaber, bearbejder det, og snakker 
det igennem – og det gør vi her i BRUS,” 
siger han. Jacob understreger, at man 
ikke kan glemme det. 

”Du kan ikke slippe væk. Så i stedet for 
at løbe væk fra det, så løb sammen med 
det,” siger Jacob. 

”Jeg deler det her i håb om at kunne 
hjælpe andre – at kunne inspirere andre 
til at tale med nogen.” 
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Hos Krav Maga Global 
i Aarhus vil flere kvin-
der lære at slå, skrige 

og sparke i tilfælde af, 
at en overfaldsmand 

skulle dukke op fra en 
mørk gyde. Men det 
er ikke den form for 

overgreb, som kvinder 
er mest udsat for. De 

fleste overgreb sker af 
en, de kender.

”Giv mig din pung!”
De to mandlige instruktører står over for hinanden. 
”Han truer mig her,” siger Christian Namrok henvendt til rækken af 

kvinder. De har alle øjnene rettet mod den opsatte kamp. 
Instruktørerne hopper let fra side til side. Deres bare fødder laver 

mærker i den grå måtte.
”Vi kommunikerer. Jeg giver ham pungen, men ikke i hånden.” 
Christian Namrok kaster pungen igennem luften. Den lander på 

måtten, og manden bukker sig efter den. 
”BAM!” råber Christian Namrok og giver ham en albue i siden. 

”Og så kan jeg komme væk,” forklarer han og retter sig op mod skaren 
af sine elever. 

Det er onsdag aften. Flere kvinder i alle aldre er mødt op i det lille 
træningslokale til selvforsvarsundervisning på Krav Maga Global i Aar-
hus. Her tilbyder de selvforsvar med udelukkende kvindehold.

Hver mandag og onsdag står 54-årige Christian Namrok og lærer 
kvinderne, hvordan de skal råbe, slå, sparke og i nødstilfælde bide sig 
ud af et overgreb. 

Tekst Caroline Rossmeisl       Foto Stjernegaard Fotografi

E R  M E R E  E N D  S P A R K  O G  S L A G
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Han fortæller, at han gennem de seneste 
år har oplevet en stigning i antallet af 
kvinder, der gerne vil lære selvforsvar. 

”Jeg tror, at kvinderne vil tage sagen i 
egen hånd. De har fået øjnene op for at 
lære selvforsvar,” siger Christian Namrok. 

–––––––– KOM VÆK 
Krav Maga er ikke en kampsport som 
Judo og Karate. Det er et selvforsvarssy-
stem. I Krav Maga handler det udelukken-
de om at komme væk, fortæller Christian 
Namrok. 

”Man skal gøre det, der er nødvendigt. 
Man skal simpelthen påføre angriberen 
noget smerte, så man kan få et åbnings-
vindue,” siger han og iagttager elevernes 
teknik. 

En lyshåret pige stopper pludselig op. 
Hun holder sine hænder stille i luften 
med et forvirret udtryk i ansigtet. 

”Hvis du ikke kan huske teknikken, så 
gør noget andet. Du må ikke gå i stå,” 
siger Christian Namrok til hende.

Pigen nikker og kommer fri af grebet. 
”På gaden har du måske ikke flere 

chancer til at komme fri end den ene. 
Derfor er det ikke vigtigt, hvad du gør, 
bare du gør noget,” fortæller Christian 
Namrok.   

Der er ingen regler i Krav Maga. Alt er 
tilladt. Selv beskidte tricks som at bide 
eller prikke modstanderen i øjnene. 

”Det hjælper ikke at slå i maven, hvis du 
er oppe imod en mand, der vejer 120 
kilo. Så er det bedre at gå efter skridtet, 
hvor mænd er sårbare,” siger Christian 
Namrok.  

–––––––– MEST UTRYG OM AFTENEN  
PÅ GADEN
”Spark igen!”

30-årige Gitte Trang sparker bagud. 
Den opsatte fletning har efterhånden 
givet op, og det løse hår flagrer om ørerne 
på hende. Der lyder et dunk, da hun ram-
mer puden.

”Husk at se, hvor du sparker hen,” siger 
Christian Namrok.

Hun anstrenger sig og ser med et lille 
smil bagud. Så sparker hun igen. Hårdere. 
Puden dirrer i modstanderens hænder.

Gitte Trang er en af deltagerne på 
kvindeholdet på Krav Maga Global. Hun 
føler sig mere tryg på gaden, efter at hun 
er begyndt til selvforsvar og har fået nogle 
teknikker, som hun kan bruge. 

”Når jeg skal hjem med bussen om 
aftenen, eller hvis der går en mand bag 
mig, føler jeg mig mere tryg. Jeg har en 
ide om, hvad jeg kan gøre for at forsvare 
mig,” siger Gitte Trang.

Men faktisk er risikoen for at blive over-
faldet som kvinde på gaden lavere, end 
de fleste tror. 

”PÅ GADEN HAR DU MÅSKE 
IKKE FLERE CHANCER TIL 
AT KOMME FRI END DEN 
ENE. DERFOR ER DET IKKE 
VIGTIGT, HVAD DU GØR, 
BARE DU GØR NOGET.” 

- Christian Namrok, instruktør  
i Krav Maga Global

”JEG ER GÅET FRA AT VÆRE I TVIVL 
OG TÆNKE: `HVAD KAN JEG GØRE` TIL 
AT TRO LIDT MERE PÅ, AT DET KAN OG 
SKAL JEG NOK FINDE UD AF.”

- Gitte Trang, elev på Krav Maga Globals 
kvindehold
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MAGASIN

SPOT ROYAL

RECession Festival

VA15

HiFi Klubben

Mads Nørgaard

Trævarefabrikernes UDSALG

iL Locale

VIU Eyewear

Øst for Paradis

SPOT Festival

Aarhus Volume

SPOT ROYAL 
Aarhus Å - Immervad
2. maj kl. 14.00
3 maj kl. 14.00
4. maj kl. 14.00

HiFi Klubben
Europaplads 4
4. maj kl. 16.00

Mads Nørgaard
Badstuegade 1K
4. maj kl. 11.00

Trævarefabrikernes 
UDSALG
Frederiks Allé 75
4. maj kl. 14.15

VIU Eyewear
Volden 11
3. maj kl. 15.00
4. maj kl. 12.30

Øst for Paradis
Paradisgade 7-9
5. maj kl. 11.00

Magasin
Immervad 2-8
3. maj kl. 17.00

VA15
Vester Alle 15
3. maj kl. 17.00
4. maj kl. 15.00

iL Locale
Guldsmedegade 36
3. maj kl. 13.00

RECession Festival
Klostertorvet
3. maj kl. 15.00

Aarhus Volume
Sonnesgade 18
2. maj kl. 19.00

 

Smag på SPOT – smag på Aarhus
SPOT vokser ud over festival-området: 

Kom og få smagsprøver på SPOT, 
når Aarhus åbner dørene op for musikken i byrummet 



Der er større risiko for, at en kvinde bliver 
overfaldet i hjemmet af en, hun kender, 
end af overfaldsmanden, der springer 
frem fra en mørk gyde.

Chris Poole, som er konsulent i volds-
forebyggelse fortæller, at omkring 80 
procent af alle overfald mod kvinder 
generelt sker i det private og af en person, 
de kender.  

Hun mener derfor, at man burde tilføje 
det fokus i selvforsvarsundervisningen. 

”Traditionel selvforsvarsundervisning 
kan lære kvinderne nogle teknikker, som 
fungerer i det offentlige rum. Men det 
er kun effektivt i omkring 20 procent af 
de situationer, som de kan komme ud 
for. Hvad så med de andre?” spørger hun 
retorisk. 

–––––––– GÅ DEN ANDEN VEJ, SIG FRA  
ELLER LØB
Selvforsvarsteknikker er derfor ikke altid 
nok for at kunne beskytte sig som kvinde, 
ifølge Chris Poole.

”De fleste former for selvforsvar og 
kampsport er udviklet for mænd, af 
mænd. De handler derfor om de former 
for vold, som mænd bliver udsat for,”  
siger hun. 

Karakteren af den vold, som kvinder 
mest udsættes for, er helt modsat for 
mænd. 

For mænd sker vold hyppigst i det of-
fentlige rum mellem fremmede menne-
sker. Det er lige omvendt for kvinder.

Chris Poole mener derfor ikke, at kvin-
derne altid er godt nok forberedte, hvis 
volden bliver forårsaget af en, de kender.

Hun har set et eksempel på en kvinde, 
der havde det sorte bælte i karate, men 
som alligevel blev handlingslammet, da 
hun endte i en voldsituation med sin kæ-
reste. Hun kunne ikke få sig til at slå ham, 
og så endte det med, at han slog hende 
i gulvet. 

”Hvis man har trænet, at det er en 
ukendt mand, der laver overgrebet, så kan 
man være uforberedt, når det er en, man 
kender. For man har ikke lært, at situa-
tioner med dem også kan udvikle sig i en 
farlig retning,” siger hun.

Men kvinder kan lære at gøre brug af 
optakten til volden. For der er en lang 
optakt i de fleste tilfælde af vold mod 
kvinder. 

”I optakten har de mulighed for at 
sige nej, mulighed for at gå den anden 
vej eller løbe væk for at skabe afstand. Så 
behøver de i de fleste tilfælde slet ikke at 
slås,” siger Chis Poole. 

–––––––– SMÅ KAMPE I HVERDAGEN 
En tung lugt af sved er begyndt at hænge 
i det lille træningslokale.

Gitte Trang har lukket sine øjne. Det 
er hendes tur til at stå med ryggen til 
sine modstandere. Tre mod en. Hendes 
hænder hænger slapt ned langs siden. Da 
nedtællingen begynder, knytter hun dem 
en smule. 

”HVIS MAN HAR TRÆNET, AT DET ER EN 
UKENDT MAND, DER LAVER OVERGREBET, 
SÅ KAN MAN VÆRE UFORBEREDT, NÅR DET 
ER EN, MAN KENDER. FOR MAN HAR IKKE 
LÆRT, AT SITUATIONER MED DEM OGSÅ 
KAN UDVIKLE SIG I EN FARLIG RETNING.”

- Chris Poole, konsulent i voldsforebyggelse
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”BIP.”
Modstanderen angriber med en pude. Gitte Trang hamrer med sine 
handsker mod den. Sveden hagler af hende, og hun bliver rød i hove-
det.

”3 sekunder, 2, 1,” tæller Christian Namrok ned. 
”BIP.” 
”Gi’ den power!” råber han. 
Christian Namrok fortæller, at stressøvelserne er vigtige i selvforsvars-

træningen.
”Ofte fryser man i en farlig situation. I øvelserne forsøger vi at træne 

det væk, så kvinderne handler i stedet for at fryse. Det er bedre at gøre 
noget, end slet ikke,” forklarer han.

Chris Poole mener også, at det er godt at lære kvinderne forsvarstek-
nikker. Men de bliver også nødt til at træne deres mod og selvtillid. Så 
kvinderne kan handle, inden situationen bliver farlig. 

Det skal de også træne i hverdagen langt fra træningslokalet.
”Det er de små hverdagssituationer som for eksempel at forsvare sin 

mening på arbejdet og tænke: `Det, jeg mener, er ligeså meget værd`. 
Det er det, som er med til at opbygge selvfølelsen og modet,” siger 
Chris Poole.

Hun mener, at hvis man opbygger et mod og en selvtillid, vil det 
gavne i en presset situation. 

”Hvis du ikke kan sige nej til en ved firmafesten, som begynder at 
rage lidt for meget. Hvis du ikke føler ret til at sige fra, så er det ikke så 
sandsynligt, at du vil være i stand til at bruge slag og spark i en presset 
situation. Hverken på gaden eller derhjemme,” siger Chris Poole. 

––––––––  SELVTILLID AF SELVFORSVAR
Flere af kvinderne på holdet får mere ud af undervisningen end bare 
teknikker. Christian Namrok hører fra flere af sine elever, at de har fået 
mere selvtillid.

”Vi skubber deres grænser. Der er mange af kvinderne, der pludselig 
finder ud af, at de godt kan forsvare sig,” siger Christian Namrok.

Det er Chris Poole enig i. Selvom man kun får øvet kampteknikker, 
kan det alligevel have en positiv effekt. 

”For nogle kvinder kan det at lære spark og slag give en følelse af 
kontrol. Og det kan de overføre til andre situationer i deres liv,” siger 
hun.

For Gitte Trang har selvforsvar betydet, at hun føler sig mere sikker i 
sin hverdag. 

”Jeg er gået fra at være i tvivl og tænke: `Hvad kan jeg gøre` til at tro 
lidt mere på, at det kan og skal jeg nok finde ud af,” siger hun. 

Hun tørrer et par sveddråber væk fra panden, sætter sin tandbeskyt-
ter i og vender blikket tilbage mod sin modstander. 

OM KRAV MAGA GLOBAL

• I Krav Maga Global i Aarhus 
udbydes der undervisning med 
hold bestående af udelukkende 
mænd, udelukkende kvinder, 
mixede hold og børnehold. 

• I undervisningen trænes forsvar 
mod forskellige angreb som 
kvælning, spark, slag og forsvar 
mod våben herunder af kniv. 

• Krav Maga Global blev grundlagt i 
2010 og har siden været i spidsen 
for Krav Magas udvikling.  

• Krav Maga Global har i Danmark, 
udover i Aarhus, skoler i Køben-
havn, Valby, Odense, Kolding og 
Svendborg. 

• Krav Maga Global er tilstede i 65 
lande verden over.

Kilde: Krav Maga Global Aarhus
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Siden jeg var helt lille, har jeg syntes, at 
underholdning er fedt. Både revy, tryl-
lekunst og stand-up. Til at starte med 
tænkte jeg, at det var noget fjernt noget, 
som man ikke lige gjorde. Men så satte 
jeg en deadline for mig selv om, at når 
jeg blev 18 år, skulle jeg i gang med at op-
træde og være sjov. Jeg fik hurtigt nogle 
gode kontakter og begyndte at optræde, 
og så har jeg gjort det de seneste fire år.

Jeg har autisme, og i folkeskolen havde 
jeg ikke rigtig nogen venner. Så trylle-
kunst har givet mig et godt fællesskab. 
Det har samtidig givet mig en rutine, og 
nu handler mit liv bare om tryl. Det er alt, 
hvad jeg laver. Der følger også positive 
ting med autisme. Blandt andet kan jeg 
fordybe mig i ting ned til den mindste 
detalje i timevis uden at kede mig. Det er 
vel lidt en fordel i forhold til det, jeg laver.

Jeg har det fint med at optræde, fordi 
jeg har noget, jeg er stolt af at vise frem. 

Men det kommer også an på dagen og 
publikum. For det kan godt være ner-
vepirrende at kigge ud på publikum og 
aktivt bede dem om at kigge på mig.

For mig handler det om, at folk kan lide 
det, jeg laver. Når jeg har optrådt, er isen 
brudt i hele lokalet. Så kan jeg snakke 
med alle, fordi de har set og hørt, hvem 
jeg er. Så tryl har gjort enormt meget for 
mit sociale liv, fordi jeg kan gemme mig 
bag noget, jeg har øvet mig på.

Jeg kender nærmest alle tryllekunstne-
re i Danmark, fordi vi mødes til forskel-
lige arrangementer. Tryl har generelt et 
godt ry for at være en af de brancher, 
hvor du meget nemt kan møde dine 
helte, fordi alle synes, at det er enormt 
fedt at mødes for at vise hinanden, hvad 
man kan.

Min familie har støttet mig, lige siden 
jeg startede, fordi de kunne se, at jeg var 
god til det. Jeg har vundet forskellige 
konkurrencer, og nu er det ikke kun mig 
selv eller min familie, der synes, at jeg 
er god til det, jeg laver. Det er der også 
andre, der synes, og det er rart, at andre 
bakker mig op.

Aarhusmesterskabet er hyggeligt, 
fordi de fleste i vores trylleklub del-
tager. Vi viser, hvad vi kan, og så er 
der én, der vinder. Det har jeg gjort 
de seneste tre år, og de andre del-
tagere har da joket lidt om, at de 
nu går efter andenpladsen, fordi 
jeg efterhånden har vundet  
så meget. Det er pænt af dem, 
men det er også et enormt 
pres.

Mit liv handler om trylleri 24/7, fordi jeg 
til daglig arbejder i en tryllebutik og kun 
tryller i min fritid. Jeg kan godt lide at 
nørde trylleri derhjemme, fordi det er et 
puslespil, man skal sætte sammen, så 
det er svært for andre at lure tricket. Det 
synes jeg er virkelig spændende. Når jeg 
er på farten, har jeg også altid flere spil 
kort på mig, så jeg altid er klar til at lave 
et trick for andre.

Jeg kan rejse jorden rundt, og så kan jeg 
møde en anden, der også tryller, og så har 
vi det tilfælles, at vi begge har et spil kort 
i lommen. Så der er et stærkt fællesskab 
over hele verden. Vi behøver ikke at have 
de samme holdninger, når det gælder 
sport eller politik, fordi vi har trylleri som 
fællesnævner.

I  T R Y L L E K U N
S

T

AARHUSMESTEREN
Hvordan er det at være den bedste i 
byen inden for sit felt? Vi møder en 

række Aarhusmestre, der deler ud af 
begejstringen for deres hobby.

Korttricks, sabelslugning, jong- 
lering og stand-up. Det er bare 
nogle af de tricks, som 22-årige 
Mortenn Christiansen har i ærmet. 
Han er tredobbelt Aarhusmeter 
og Danmarksmester i tryllekunst, 
og så har han da også nuppet et 
Nordisk Mesterskab, mens han 
nu drømmer om VM. Han bruger 
sin autisme til at fordybe sig i 
tryllekunst, og hans passion for 
magiens univers har givet ham  
et stærkt fællesskab.

TEKST Alexander Loft Birkmose // FOTO Bibi Berge
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I N D R E T  M E D  G E N B R U G 
Fleabies er en spændende og inspirerende butik 
med passion for genbrugsfund, bæredygtighed 
og moderne boligindretning. Alt bliver håndpluk-
ket; lige fra vintagetøj til småmøbler og andet 
lækkert genbrugsinteriør.

Kig ind i kælderen på hjørnet af Jægergårdsgade  
& Frederiks Allé, og bliv inspireret til at bruge  
genbrugsfund i din indretning.

J Æ G E R G A A R D S G A D E  2 A  K L D .  8 0 0 0  A A R H U S  C 
       

//   Fleabies
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Hvad sker der bag murene? Det kan man 
blive klogere på, når Aarhus Panorama 
tager læserne med bag facaden på 
forskellige Aarhus-lokationer.
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De fleste ved, at man kan låne bøger på 
biblioteket. De fleste ved også, at man 
kan komme på biblioteket, hvis man 
mangler et sted med ro til fordybelse. 
Det er nok de færreste, der er klar over, 
hvad Det Kgl. Bibliotek i Aarhus også 
gemmer på. Tag med os på rundtur i de 
ikoniske bygninger. 
TEKST Mads Hørkilde // FOTO Preben Stentoft

På opdagelse i 
Det Kgl. Biblioteks 
skatkammer

idt i Aarhus 
ligger den 
aarhusianske 
arkitekt C.F. 
Møllers ikoni-
ske universi-
tetsbygninger. 
De gule mur-

sten og de grønne slyngplanter er blevet 
et synonym med en af Danmarks fineste 
uddannelsesinstitutioner. 

Klemt inde mellem Langelandsgade 
og Vestre Ringgade stikker en enkelt 
bygning ud. Eller rettere sagt op. Et gult, 
glat murstenstårn uden vinduer rager 45 
meter op over alle de andre bygninger i 
Universitetsparken. 

Det Kgl. Biblioteks bogtårn minder 
mest af alt om et gammelt borgtårn, og 
det er ikke svært at forestille sig, at der i 
toppen sidder en fortvivlet prinsesse, der 
holdes til fange af en ond drage. 

Indenfor på biblioteket er der dog 
hverken prinsesser, drager eller modige 
riddere på spil, men derimod bøger 
i massevis og unge studerende, der 
forsøger at vride så meget viden ud af 
bøgerne som overhovedet muligt.

MODERNE INTERIØR I  
HISTORISKE RAMMER
I midten af det hele ligger en stor grøn 
oase med levende træer og blomster, der 

gør det førnævnte eventyr til skamme. 
Rindende vand skaber et lydbillede, som 
man ellers kun finder i den uforstyrrede 
natur. 

Ovenover strømmer det ind med 
dagslys fra et stort ovenlysvindue. De bil-
ledskønne omgivelser i bibliotekets aula 
er en del af en stor renovering af bibliote-
ket, som har strakt sig over to årtier. 

”Det var enormt svært at få lov at lave 
vinduet i loftet. Bygningerne er fredet, så 
vi skulle ændre på tagets højde, så man 
ikke kan se vinduet udefra,” forklarer 
Lilian Madsen, som er chefkonsulent på 
Det Kgl. Bibliotek Aarhus.

I kælderen under det store biblioteks-
rum sidder en masse unge mennesker. 
Her er der plads til at hænge ud, spille 
bordfodbold eller drikke en kop kaffe.

”Det er hovedsagligt studerende, der 
bruger vores nyeste faciliteter, men alle 
er velkomne. Biblioteket er offentligt, så 
der er ingen, der er forment adgang,” 
siger Lilian Madsen.

På førstesalen finder man bibliotekets 
store, originale læsesal. Række efter 
række med små egetræsbåse, hver og 
en med en fordybet biblioteksbruger 
bag sig. Her hersker en larmende stilhed, 
som står i stærk kontrast til pulserende 
liv i aulaen. 
”Det blev gjort meget klart for os, at 
læsesalen ikke måtte ændres. Brugerne 

DET 45 METER HØJE BOGTÅRN SKYDER OP I LANDSKABET OG 
ER ET AF AARHUS’ KARAKTERISTISKE PEJLEMÆRKER.



synes, den fungerer, selvom jeg er sikker 
på, at vi sagtens kunne finde nogle stole, 
der var en smule mere behagelige,” siger 
Lilian Madsen med et smil. 

DE ”HEMMELIGE” MAGASINER
I dybet under læsesalen, aulaen og biblio-
tekets nye loungeområde ligger Det Kgl. 
Bibliotek Aarhus’ magasiner. Magasiner, 
der strækker sig langt ud under selve 
Universitetsparken og udfylder mange af 
det 45 meter høje bogtårns etager.

Duften af gammel papir og læder 
rammer, når de motordrevne bogreoler 
kører frem og tilbage og afslører hundre-
detusindevis af nye og gamle udgivelser. 
Grammofonplader, VHS-bånd og gamle 
aviser giver et indblik i en anden tid, som 
kun få har adgang til. 

Det er kun udvalgte nøglebære på 
biblioteket, som har adgang til de store 
magasiner i kælderen under biblioteket 
og i tårnet. Selvom det meste på Det Kgl. 
Bibliotek Aarhus er til udlån, så er der 
udvalgte titler, som ikke er egnet til at 
tage med hjem.

”Hvis man er interesseret i særlige 
titler, som ikke er til udlån, så kan man 
sidde i en af vores læsesale og arbejde 
med materialet, hvorefter det bliver lagt 

tilbage på plads i magasinet,” fortæller 
Lilian Madsen.      

Pligtafleveringsloven betyder, at alt, 
der er produceret i Danmark, skal afle-
veres i to eksemplar til Det Kgl. Bibliotek. 
Et eksemplar til København og et andet 
eksemplar til Aarhus. 

I Aarhus er de fleste bøger og titler til 
udlån, mens man i København indsamler 
værker med blik på at bevare værket. 

”Jeg plejer at sige, at 99 procent af alt 
danskproduceret materiale, er noget vi 
ligger inde med her i Aarhus,” siger Lilian 
Madsen.  

Den sidste procentdel er gået tabt 
gennem årene grundet slitage, eller på 
anden vis forsvundet fra bibliotekets 
magasiner. 

COMPUTERNE TAGER OVER
Selvom bøgerne fylder klart mest i biblio-
tekets magasiner, så bliver der efter-
hånden mere og mere plads til store, 
prustende computerservere, som kan 
opmagasinere langt mere data end  
de gamle boghylder.

”Vi forsøger at digitalisere så meget af 
vores videomateriale som muligt, men 
det er noget af et arbejde, så det tager 
tid,” forklarer Lilian Madsen. 

”Det er hovedsagligt 
studerende, der 
bruger vores nyes-
te faciliteter, men 
alle er velkomne. 
Biblioteket er of-
fentligt, så der er 
ingen, der er for-
ment adgang.” 
 
 
- LILIAN MADSEN, chefkonsulent ved 
Det Kgl. Bibliotek Aarhus
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LILIAN MADSEN ER I DAG CHEFKONSULENT 
PÅ DET KGL. BIBLIOTEK, MEN HAR OGSÅ 
ARBEJDET PÅ BIBLIOTEKET, MENS DET HED 
STATSBIBLIOTEKET.

”Det er klart, at det går den 
vej. I fremtiden kommer 
vores computerservere 
til at indeholde mere og 
mere data.”
 
 
- LILIAN MADSEN, chefkonsulent ved Det Kgl. Bibliotek Aarhus,  
om digitalisering

DE STORE COMPUTERSERVERE FYLDER MERE 
OG MERE PÅ BIBLIOTEKET, MEN DET ER IKKE 
PÅ BEKOSTNING AF BØGERNE, SOM STADIG 
HAR MEGET HYLDEPLADS. 
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Når et særligt bånd bliver efterspurgt af 
en bruger, lægger biblioteket det til side, 
for at få det digitaliseret, så indholdet 
af VHS-båndet bliver mere tilgængeligt 
i fremtiden. Et arbejde, der skal sikre 
fremtidens bevaring af de mange timers 
optagelser. 

”Det er klart, at det går den vej. I frem-
tiden kommer vores computerservere til 
at indeholde mere og mere data,” siger 
Lilian Madsen. 

Der er dog ikke tale om, at compu-
terne skal erstatte bøgerne. De store 
servere er forbeholdt digitalisering af 
bibliotekets store video- og lydmateriale 
samt indsamling af danske websider. 

De enorme computere arbejder nem-
lig konstant med at indsamle informa-
tioner fra danske hjemmesider. Det vil 
sige, at så snart en hjemmeside slutter 
med ”.dk,” så tjekker computerne dem 
for opdateringer løbende. Udvalgte sider 
bliver tjekket og lagret dagligt.  

Biblioteket er i dag meget mere end 
bare bøger og tidskrifter. Den digitale del 
af biblioteket fylder mere og mere. Alene 

mængden af digital opbevaring af tv og 
radio fylder knap 3.5 millioner gigaby-
tes, eller hvad der svarer til 3.1 millioner 
timers materiale. Det betyder, at hvis 
man satte sig for at se og høre alt det 
materiale, der lå på bibliotekets servere, 
ville det tage cirka 350 år.  

PÅ TOPPEN AF AARHUS
Efter 18 etager og 45 meter lodret op 

i luften når man toppen af det karakteri-
stiske bogtårn. Her er tidligere overbib-
liotekarers sirligt førte regnskaber over 
stort og småt, i form af håndskrevne 
noter, gemt i kartoteksskuffer på toppen 
af Aarhus.

Med udsigt over stort set hele Aarhus 
by og den aarhusianske kystlinje funge-
rede tårnet som udkigspost under Den 
Kolde Krig. Kort efter anden verdenskrigs 
slutning satte man en værnepligtig 
soldat til at holde udkig mod øst, hvis 
russen skulle komme forbi igen.

Selvom mange af tårnets etager i dag 
er fyldt med blinkende, brummende 
computerservere, så er det alligevel 

FRA TOPPEN AF BOGTÅRNET HAR MAN 
FRIT UDSYN TIL HELE AARHUS BY. DET 
VAR HER UDKIGSPOSTEN SAD UNDER 
DEN KOLDE KRIG OG HOLDT ØJE MED 
KYSTEN. 

tårnet, der markerer Det Kgl. Biblioteks 
historiske værdi. Både med historierne 
fra toppen af tårnet, men også i form af 
de mange bøger, aviser, tv-udsendelser, 
radioudsendelser og mange andre titler, 
der står som et indblik i vores fælles 
historie. 
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OM DET KGL.  
BIBLIOTEK AARHUS 
• 1. januar 2017 fusionerede Statsbiblioteket med Det 

Kgl. Bibliotek og skiftede navn til Det Kgl. Bibliotek.  

• 2.200 personer benytter dagligt bibliotekets lokaler. 

• 118 kilometer bøger i bibliotekets tårn og kælder. 

• 93.000.000 avissider ligger på hylder.  

• Den ældste bog på biblioteket er fra 1477. 

• Den ældste avis på biblioteket er fra 1666. 

• Bibliotekets ældste lydoptagelse er fra 1889.  

• Biblioteket opbevarer i alt 11.705.040 titler fordelt  
på fysiske og elektroniske materialer.

Jeg plejer at sige, 
at 99 procent af alt 
danskproduceret 
materiale, er noget 
vi ligger inde med 
her i Aarhus.” 
 
 
- LILIAN MADSEN, chefkonsulent ved Det Kgl. Biblio-
tek Aarhus

”

DEN STORE LÆSESAL ER ET AF DE  
OMRÅDER PÅ BIBLIOTEKET, SOM HAR 
FÅET LOV AT STÅ SOM ORIGINALEN. 
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AARHUS PANORAMA-QUIZZEN

ER DU MED 

PÅ BEATET? 
Hvor meget ved du egentligt om Aarhus på musikfronten? 

Tør du at udfordre en ven? Kast jer ud i den store quiz om musik-

scenen i Aarhus og find ud af, om det er dig eller din ven, der er 

den største aarhusianske musiknørd.

KLIP DEN UD OG GEM DEN TIL EN FESTLIG LEJLIGHED

7474
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ER DU MED 

PÅ BEATET? 

HVOR BLEV NORTHSIDE  
AFHOLDT FOR FØRSTE  
GANG TILBAGE I 2010? 

  Mindeparken 

  Ådalen

  Tangkrogen 

  Eskelunden

HVAD ER NAVNET PÅ ROCKGRUP-
PEN BESTÅENDE AF DE TRE SØ-
STRE NATAJA, NAOMI  
OG NOA? 

  Nelson Can

  Blaue Blume

  Baby In Vain 

  Velvet Volume

HVAD ER NAVNET PÅ BYENS  
FØRENDE LOKALRADIO?

  Radio Smilets By

  Midtbyradioen 

  Radio go!FM 

  Radio 8000

THOMAS HELMIG VAR I STARTEN 
AF 1980’ERNE FORSANGER I EN 
SOUL- OG FUNKGRUPPE. HVAD 
VAR NAVNET PÅ BANDET?

  Elevatordrengene

  Funkdrengene 

  Gadedrengene

  Aarhusdrengene

SHAKA LOVELESS’ FAR ER OGSÅ 
MUSIKER. MEN HVAD HEDDER 
HAN?

  Richard Loveless

  James Loveless 

  George Loveless

  Charles Loveless

SPOT FESTIVAL KAN FEJRE JUBI-
LÆUM I ÅR. HVOR MANGE ÅR HAR 
FESTIVALEN EKSISTERET?

  10 år

  25 år

  40 år

  50 år

JACOB HAUGAARD ER KONFE-
RENCIER PÅ GRØN KONCERT. 
MEN HVAD ER NAVNET PÅ HANS 
MEDKONFERENCIER? 

  Evald Krog

  Finn Nørbygaard

  Thomas Skov

  Simon TJ

ARTISTERNE THØGER DIXGA-
ARD OG SOLEIMA ER TIDLIGERE 
MEDLEMMER I HVILKEN HIPHOP-
GRUPPE?  

  Den Gale Pose

  Rent Mel

  Flødeklinikken

  Suspekt

1

2

3

4

5

6

7

8
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FLEMMING ’BAMSE’ JØRGENSEN 
VAR EN DEL AF DEN DANSKE 
MUSIKSCENE I OVER 35 ÅR. HVOR 
MANGE ALBUM NÅEDE HAN AT 
SÆLGE?

  500.000

  800.000

  1.500.000

  3.500.000

9
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HVILKEN GADE SLINGREDE  
PETER A.G. OG GNAGS NED  
AD I DERES SANG FRA 1983?

  Mejlgade

  Vestergade

  Immervad

  Værkmestergade

SANGERINDEN TINA DICKOW ER 
FØDT OG OPVOKSET I ÅBYHØJ. 
MEN HVOR BOR HUN I DAG?

  Færøerne

  Island

  Grønland

  Shetlandsøerne

DANMARKS GRIMMESTE FESTIVAL 
’GRIMFEST’ AFHOLDES HVERT ÅR 
I BRABRAND. HVILKET ÅR BLEV 
FESTIVALLEN AFHOLDT FØRSTE 
GANG?

  2004

  2006

  2008

  2010

SANGEREN RASMUS WALTER 
VAR TIDLIGERE FRONTMAND I ET 
ROCKBAND MED HVILKET NAVN? 

  Johnny Deluxe

  Nice Little Penguins

  A Friend in London

  Grand Avenue

FORSANGEREN I BANDET TV2, 
STEFFEN BRANDT, BOR FORTSAT 
I AARHUS, HVOR HAN OGSÅ HAR 
LYDSTUDIE. I HVILKEN BYDEL HAR 
HAN BASE?

  Trøjborg

  Frederiksbjerg

  Latinerkvarteret

  Øgadekvarteret

HVAD ER TITLEN PÅ L.O.C.’S  
DEBUTALBUM?

  Inkarneret

  Libertiner

  Dominologi

  Cassiopeia

11

12

13

14

15

16

1. Tangkrogen 2. Velvet Volume 3. Radio go!FM 4. Elevatordrengene 5. James Loveless 6. 25 år 7. Simon TJ 8. Flødeklinikken 
9. 3.500.000 10. Lydmor 11. Vestergade 12. Island 13. 2004 14. Grand Avenue 15. Øgadekvarteret 16. Dominologi

HUN ER KENDT FOR AT OPTRÆDE 
IFØRT BODYPAINT OG ER BLANDT 
ANDET AKTUEL PÅ DETTE ÅRS 
NORTHSIDE. HVAD ER NAVNET PÅ 
DENNE ELEKTROPOPMUSIKER?

  MØ

  Björk

  Clara

  Lydmor
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Den 3. november 1957 udspillede der sig et sandt 
drama i det daværende Sovjetunionen. Rumkap- 
løbet mod USA var på sit højeste, og den daværen-
de leder af kommunistpartiet, Kammerat Voros-
jilov, var presset til at skabe resultater. Sovjet- 
unionen skulle for enhver pris, være den første  
nation til at krydse stratosfæren og dermed de 
første i rummet. Koste hvad det koste ville. 

Chimpansen Gorkij Grobowski blev i al hemme-
lighed udvalgt til heltedåden og udråbt til fødera-
tionens redningsmand. Ved opsendelsen var man 
godt klar over, at Grobowski ville dø; rumkapslen 
havde hverken varmeskjold eller faldskærme, og 
det varede endnu nogle år, før det blev muligt at 
bringe rumskibe sikkert ned på jorden igen. 

Grobowski trodsede alle forudsigelser, da den 
8-årige primat gik i kredsløb med 28.000 km/t  
omkring jorden, og to dage senere landede det 
stærkt harverede rumskib Sputnik 2 i Sortehavet.

Grobowski fik dog langt fra den hæder, han havde 
fortjent. I ellevte time blev det nemlig besluttet at 
propaganda-ministeriet, at den nu verdensberømte 
hund Laika skulle være Sovjetunionens ansigt 
udadtil. Ministeriet var bange for at tabe ansigt, 
hvis det kom frem, at hele føderationens ære 
havde hvilet på en chimpanses skuldre. Derfor 
valgte man et dyr, som billedeligt tog sig bedre 
ud, og som det menige kommunistiske folk 
kunne relatere til. Hvad de færreste vidste var, 
at Laika var propagandaminister Patrushevs 
egen hund, som i al hast blev fotograferet og 
skrevet ind i historiebøgerne, som det første 
levende væsen i rummet. 

Læs hele historien på grobowski.dk

Den fantastiske rumabe
Grobowski var, med sin snarrådighed og sine store 
bedrifter, en evig inspirationskilde til en snæver 
kreds af venner til Rusland. En af de få, der kendte 
til den sande historie, var den franske forfatter 
Pierre Boulle, som i 1963 skrev romanen La planète 
des singes (Abernes Planet), som sidenhen er ble-
vet filmatiseret et utal af gange. Grobowski lægger 
således også navn til den berømte hovedindgang i 
Gorkij Park, Moskva.  

Ligesom chimpansen Grobowski begejstrede 
nationen og skabte store resultater, gør vi det 
samme, for vores kunder. 

Derfor hedder vores reklamebureau Grobowski



26.692
42 år
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4,5 km
26.333 kr

 33 %

INDBYGGERE

GENNEMSNITSALDER

VIRKSOMHEDER I NABOLAGET

BUTIKKER 

SPISESTEDER

SKOLER

SPORTSKLUBBER

AFSTAND TIL AARHUS CENTRUM

KVADRATMETERPRIS

SINGLER

 TRUMFEN Risskov har en af byens bedste og  
mest børnevenlige badestrande.

(yngste vinder)

(billigste vinder)

(korteste vinder)

(flest vinder)

8230  Åbyhøj
Risskov8245

Åbyhøj har NorthSide Festival,  

men deltager man ikke selv,  

må man leve med støjen.

(yngste vinder)

(billigste vinder)

(korteste vinder)

(flest vinder)
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38 år
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2,5 km
28.715 kr

45 %

INDBYGGERE

GENNEMSNITSALDER

VIRKSOMHEDER I NABOLAGET

BUTIKKER 

SPISESTEDER

SKOLER

SPORTSKLUBBER

AFSTAND TIL AARHUS CENTRUM

KVADRATMETERPRIS

SINGLER

 TRUMFEN

 By-dysten
I bedste bil-kort-stil lader vi byerne i byen 
dyste mod hinanden, og redaktionen er den 
altdominerende dommer. Denne gang 
konkurrerer Åbyhøj og Risskov. 

VINDER

787878
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Vi trykker Aarhus Panorama

Hvad skal vi 
trykke for dig? 
CS Grafisk er din leverandør af tryksager af høj kvalitet. 
Læs mere på cs-grafisk.dk eller kontakt Ole Jensen  
på 28930690 eller otj@cs-grafisk.dk



COMEDY
KOSMONAUTERNE
11. MAJ
Teater Katapult

FRIES BEFORE GUYS
15. MAJ
Musikhuset

COMKEAN OG DEN 
MANDIGE ELG: TÆLLER/
TÆLLER IKKE
1. JUNI 
Musikhuset

RUBEN SØLTOFT – TING  
FRA MIN MUND
6. JUNI
Musikhuset

BØRN

KARIUS OG BAKTUS
11.-12. MAJ
Musikhuset

BEDSTEFORÆLDREDAG  
25. MAJ
ARoS

HÅNDVÆRKS- OG HAVEDAG
8.-10. JUNI
Den Gamle By

RAMASJANG MYSTERIET   
16. JUNI
Tivoli Friheden

KLASSISK OG 
OPERA

TUBAEN TUBBY OG 
ORKESTERBANDEN
11. MAJ
Aarhus Symfoniorkester

LYSENDE LETHED 
16. MAJ
Aarhus Symfoniorkester

AARHUS VOCAL FESTIVAL
30.MAJ-02. JUNI
Musikhuset

EUGEN INDJIC
26. JUNI
Musikhuset  

01.05.19– 30.06.19
DET SKER I AARHUS 
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KUNST OG 
FOREDRAG

OVERGANGE // 
TRANSITIONS
10. MAJ-29. SEPTEMBER
KVINDEMUSEET

TEMAOMVISNING 
VED LARS MORELL: 
ÅRHUNDREDESKIFTET
22. MAJ
ARoS

ART & PORN
29. MAJ-8. SEPTEMBER
ARoS

TOUR DE FRANCE MED ROLF 
OG RITTER
3. JUNI 
Tivoli Friheden

TEATER

ROCKY! 
7. MAJ-11. MAJ
Teatret Svalegangen

ORESTIEN
10. MAJ-08. JUNI
Aarhus Teater

ILT19
23. MAJ-26. MAJ
Teatret Gruppe 38

FIVE EASY PIECES 
24. MAJ
BORA BORA

KONCERT
VÆRK. COLLECTIVE: NEBULAE 
1. MAJ
Radar

SPOT FESTIVAL
2.-5. MAJ
Musikhuset

SKINZ
9. MAJ
Train

DANSER MED DRENGE
21. JUNI
Tivoli Friheden
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MOESGÅRD STRAND
På Moesgård strand mødes vi om sommeren til grill, rosé, isvafler 
og en dukkert i Aarhusbugten. Om vinteren ynder mange også at 
besøge stranden for at få lidt frisk vind i håret, mens man nyder 
den flotte natur. Men hvad er historien egentlig bag den populære 
strand, der grænser op til Marselisborgskovene?

TEKST ALEXANDER LOFT BIRKMOSE / FOTO VISITAARHUS

Moesgård strand hørte i sin tid til Moes-
gård herregård. Men i 1935 valgte den 
daværende herregårdsejer, fru Bothilde 
Dahl, at sælge stranden og 30 tønder 
land skov for den nette sum af 230.000 
kroner. Allerede i 1937-39 drøftede man 
i Aarhus byråd opførelsen af en restau-
rationspavillon ved Moesgård strand, 
mens der også var planer om at bygge 
et stort Folkeferie-hotel. Men ingen af 
planerne blev realiseret.

På sydsiden af Giber åens udløb i Aarhus Bugt ligger der et lille 
gult stråtækt hus, som blev opført i 1793, mens det nuværende 
hus blev bygget i 1856. Husets beboere skulle som godsfiskere 
aflevere hovedparten af deres fangster fra Aarhusbugten til 
herskabet på Moesgård. Da skoven og dermed også stranden 
blev erhvervet af Aarhus Kommune i 1935 og åbnet for offent-
ligheden, blev det også muligt for husets beboere at supplere 
indtægterne med bådudlejning.

I 1896 begyndte Aarhus Kommune 
at sejle folk til Marselisborgskovene. 
Skovbåden Turisten blev meget popu-
lær og viste sig hurtigt at være for lille, 
så man allerede året efter sejlede med 
den større damper Marselisborg. I 
løbet af pinsedagene 1913 frag-
tede Turisten og Marselisborg 
omkring 12.000 aarhusianere 
til Varna og Ørnereden.  Skovbå-
dene sejlede indtil 1939, hvor de 
på grund af dårlig økonomi måtte 
lukke.

Et par hundrede meter nord for 
Moesgård strand ligger Kristus-
kilden i Strandskoven. Kilden har 
tidligere haft et afløb fra en skrænt 
ned over strandbredden. I 1930'erne 
var kilden et kultsted, som folk 
valfartede til for at hente vand, 
der eftersigende var helbredende. 
I folkemunde blev kilden også 
kaldet Mirakel-kilden. Det var den 
dengang kendte gymnastikpæda-
gog og sundhedsapostel Jørgen 
Peter Müller (1866-1938), kendt som 
I.P. Müller, der udgravede kilden og 
gjorde den kendt. Ved Moesgård strand er der i dag 

kiosk med grill, offentlige toiletter og 
shelters. Om sommeren er der livred-
dere ved stranden, der i 2018 fik den 
internationale miljømærkningsordning 
det Blå Flag. Hver sommer afholder 
Moesgård Museum et årligt vikinge-
træf på området mellem stranden og 
museet.

DET’ FRA AARHUS, IK’Å!
Vi sætter fokus på en ting, der har rod 
i byen. Denne gang fortæller vi om 
Moesgaard Strand, der har været  
offentlig strand siden 1935.

FRA PRIVAT TIL
OFFENTLIG STRAND

HELBREDENDE KILDE POPULÆRE SKOVBÅDE

ISVAFLER OG VIKINGER

DET GULE FISKERHUS

82





www.aarhusteater.dk 

STORE SCENE 
FRA 29. AUGUST 2019

AARHUS TEATER PRÆSENTERER
i samarbejde med Det Kgl. Teater og Aarhus Festuge


