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Abstract
This thesis, with a dialogical approach to media interviews, examines how different
interviewers get their interviewee to open up in conversation about deeper topics, and also,
what role “rapport” plays in this context. Rapport refers to an interpersonal connection that is
established due to good chemistry. Rapport is operationalized based on Tickle-Degnen &
Rosenthals (1990) concepts of mutual attentiveness, positivity and coordination, and
Goffman's concept of facework. The starting point for the study is two interviewers, Hassan
Preisler and Pernille W. Lauritsen, who aim to open their interviewee to deep-minded subjects
like personal relationships and emotions in the Danish broadcasts Min lille Hassan
(Radio24syv) and Det, du frygter (P1, Danmarks Radio).
The study’s two interaction analyses of rapport - selected on the basis of Lauritsen and
Preisler's own statements on success and failure - clearly show how establishing rapport is
more likely to occur in a successful interview than in a failed interview. Moreover, they show
the importance of a positive facework. The rapport analysis, however, points to a great
complexity, as rapport proves to be much more dynamic than expected: Rapport is not a
question of either-or, but rather a dynamic factor that can develop in a conversation and even
as a positive connection that can vary in different degrees in different speaking turns.
The study's analysis of Preisler and Lauritsen's interview techniques clarifies that there is a big
difference in how different interviewers attempt to open up their interviewees to deeper topics.
The result shows that recognition and normalization of a vulnerable subject is crucial to open
up the interview person. The interview techniques can potentially contribute to the
establishment of rapport, but whether the techniques to certain degrees succeed or fail depends
on several factors such as willingness of the interviewee to share personal matters in public
forums, or the interviewee’s interpretation of the techniques as being collaborative or
threatening. Most importantly, it depends on the interplay between interviewer and
interviewee.
This thesis thus reveals that the art of the interview is extremely complex. A successful indepth interview is not only a question of interview technique, but largely depends on the
establishment of rapport between the interacting parties.
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Tak til interviewerne Pernille W. Lauritsen og Hassan Preisler
- for inspirerende samtaler og jeres store bidrag, der har gjort denne undersøgelse mulig.
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1.0 Indledning
Samtale er en grundlæggende form for menneskeligt samspil, hvor man søger at forstå andre
menneskers synspunkter, følelser, meninger og oplevelser af verden. Samtalegenrer som
eksempelvis journalistiske interviews, filosofiske dialoger, terapeutiske samtaler og
hverdagssamtaler tjener alle forskellige formål, men har det tilfælles, at de baserer sig på at
stille og besvare spørgsmål. Brinkmann pointerer, at vi lever i et interviewsamfund, hvor
interviews gennemsyrer vores sociale praksis, og hvor evnen til at stille de rigtige spørgsmål i
stigende grad er afgørende for god kommunikation og dialog (Brinkmann og Kvale 2015: 32).
At mestre kunsten at spørge hensigtsmæssigt, således at man får et brugbart svar, er
eksempelvis en betingelse både for lederen, der vil tilvejebringe viden og opnå succesfuld
konfliktløsning, for samtalepartneren, der vil signalere engagement og anerkendelse, og for
coachen, der vil skabe refleksion hos sin klient.
De mange forskellige samtalegenrer fortjener alle at blive behandlet grundigt, men jeg har valgt
at fokusere på medieinterviewet som en central samtaleform i et moderne samfund.
Medieinterviewet er en institutionel samtaleform, idet samtalen – i modsætning til
hverdagssamtalen – er underlagt særlige rammer, vilkår og konventioner. I dette speciale er
fokus i analysedelen rettet mod radiointerviewet – særligt undersøger jeg det dybdegående og
konfessionelle radiointerview, der har til formål at få interviewpersonen til at åbne op for
samtale om personlige forhold og følelser. Der ses en stigende tendens til dybdegående og
konfessionelle radiointerviews, fx som podcasts, hvor lytterne får et større indblik i personlige
forhold hos interviewpersonen og kan opnå en følelse af at være en del af en ”intim” samtale.
Med fokus på interviews med det dybereliggende aspekt er det yderst aktuelt at undersøge,
hvad der kendetegner et godt interview, hvilke faktorer der er på spil, og hvordan man får den
interviewede til at åbne op for sine oplevelser, følelser og meninger.
Intervieweksperter giver forskellige bud på, hvilke faktorer der skal være til stede for at det
kan lykkes at samtale om dybe og følsomme emner med interviewpersonen, og understreger
blandt andet interviewerens evne til at fornemme, evnen til at lytte og viljen til at få et svar.
Anders Stahlschmidt og Peter Knoop Christensen peger på, at det at være god til at interviewe
kan sammenlignes med virtuositet på et musikinstrument – det kræver indlevelse (Stahlschmidt
& Christensen: 13). I forlængelse heraf beskriver Lars Bjerg i bogen Som man spørger, hvordan
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journalister og andre professionelle undersøgere opfører sig, som om man med sine spørgsmål
kan ‘slå op i’ en mundtlig kilde, hvor man vil få det svar, alle andre ville få, hvis de henvendte
sig til samme kilde. Evnen til at stille spørgsmål er et af interviewerens praksisværktøjer, men
hvorvidt spørgsmålet har en hensigtsmæssig virkning, afhænger ifølge Bjerg af, om man stiller
”de rigtige spørgsmål på den bedst mulige måde i den rette atmosfære og i den rigtige
rækkefølge” (Bjerg 2015: 5).
Den journalistiske litteratur leverer opskrifter på ’gode’ interviewteknikker, men den bevæger
sig ikke i dybden med det samspil mellem interviewer og interviewperson, der skal bane vejen
for samtaler af mere privat og følsom karakter. Dog er der i litteraturen en erkendelse af, at
adgang til dybere og mere sårbare sider hos en interviewperson ikke blot er et spørgsmål om
interviewteknik.
Jeg påpeger i forlængelse heraf, at det sprogpsykologiske undersøgelsesfelt vil kunne bidrage
med en ny, supplerende viden om interaktionen mellem mennesker og udførelsen af det ‘gode’
interview. Specialets målgruppe – udover censor og vejleder – er personer inden for forskellige
professioner, der er interesserede i interviewteknik, dybdegående journalistik, sprog og
formidling. Mit mål er at komme nærmere en forståelse for, hvornår hvilke spørgsmål og
interviewteknikker virker, når man som interviewer forsøger at åbne sin interviewperson op,
samt hvordan og hvorfor. For at komme nærmere en forståelse af disse spørgsmål vil jeg med
en sprogpsykologisk tilgang anskue medieinterviewet i et dialogisk perspektiv med fokus på
intervieweren. Interviewet betragtes her som en dialog, hvor den sproglige interaktion og
samspillet mellem de deltagende er det afgørende. I forlængelse heraf finder jeg det relevant at
undersøge betydningen af begrebet rapport1, som er en positiv forbindelse mellem to personer,
der netop kan etableres og påvirkes i selve interaktionen, og hvor de interagerende har
oplevelsen af, at de “‘clicked’ with each other and felt the good interaction to be due to
‘chemistry’” (Tickle-Degnen & Rosenthal 1990). Rapport operationaliseres med inspiration
fra Fogtmann (2007) og Tickle-Degnen & Rosenthals (1990) begreber mutual attentiveness,
positivity samt coordination. Ved hjælp af the Conversation Analysis (CA) – samtaleanalyse –
kan jeg ved at studere interviewet på mikroplan komme nærmere en mere præcis og
dybdegående forståelse af interaktionen i medieinterviewet.

1

Rapport er i denne sammenhæng en videnskabelig term for det, man mere løst taler om som kemi mellem
mennesker. Begrebet ‘kemi’ er dog for ufokuseret, hvorfor jeg vælger ‘rapport’.
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Et radiointerview kan anskues som en professionel og målrettet samtale, som indeholder nogle
grundlæggende strukturer, mekanismer og fænomener, der kan beskrives ved hjælp af CA.
Desuden giver CA, i modsætning til traditionel interviewudskrift, netop mulighed for at studere
de udtryksmæssige sider af interviewet – ikke blot hvad der bliver sagt, men ligeledes hvordan
det bliver sagt. Udskrifterne kan blandt andet gengive intonation, overlap, pauser og
tøvesignaler – netop sproglige fænomener, som kan vise sig at være relevante for udfaldet af
interaktionen mellem interviewer og interviewperson, og som kan have en potentiel betydning
i forbindelse med etableringen af rapport mellem de interagerende.
Med udgangspunkt i sprogpsykologiske interaktionsanalyser vil nærværende speciale vise,
hvordan forskellige interviewteknikker udfoldes og fungerer i den aktuelle kontekst afhængigt af både interviewer og interviewperson og samspillet mellem dem. Det er vigtigt at
understrege, at specialet ikke har til formål at levere en endegyldig opskrift på, hvordan man
som interviewer skal udføre et interview, hvis mål det er at 'åbne op for' interviewpersonen. En
sådan opskrift mener jeg ikke er mulig at udvikle, for interviewkunsten er kompliceret og kan
derfor ikke sættes på formel. Formålet med specialet er at pege på vigtigheden af det dialogiske
aspekt og muligvis give journalister – og interviewere generelt – en større forståelse for og
refleksion over interviewkunstens kompleksitet.

1.1 Problemformulering
Med et sprogpsykologisk perspektiv på interview- og spørgeteknik er jeg kommet frem til
følgende problemformulering:
Jeg ønsker med en dialogisk tilgang til medieinterviews at undersøge, hvordan forskellige
interviewere får deres interviewperson til at åbne op for samtale om dybereliggende
emner, og hermed undersøge, hvilken rolle ‘rapport’ spiller i denne sammenhæng.
I undersøgelsen tager jeg udgangspunkt i dybdegående radiointerviews fra radioprogrammerne
‘Min lille Hassan’ med Hassan Preisler (Radio24syv) og ‘Det du frygter’ med Pernille W.
Lauritsen (P1, Danmarks Radio). Jeg vil undersøge Preisler og Lauritsens konsistente,
gennemgående interviewteknikker og diskutere disse med de to journalisters egne interviewidealer, som de kom til udtryk, da jeg selv interviewede dem.
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1.2 Specialets opbygning
Indledningsvis i Kapitel 2 præsenterer jeg specialets teoretiske grundlag: Erving Goffmans
ideologiske og teoretiske udgangspunkt og forskningstraditionen Conversation Analysis. Jeg
introducerer herefter medieinterviewet som institutionel interaktion og redegør ligeledes for
teori om spørgsmålstyper.
I Kapitel 3 inddrager jeg teori om ’det gode interview’ og introducerer i denne forbindelse
begrebet rapport samt Erving Goffmans teatermetafor og centrale begreber som impression
management og facework.
I Kapitel 4 om metode præsenterer jeg relevansen af specialets empiri og argumenterer for
udvælgelsesprocessen. Jeg præsenterer kort Hassan Preisler og Pernille W. Lauritsen som
interviewere samt radioprogrammerne ‘Min lille Hassan’ (Radio24syv) og ‘Det du frygter’
(P1, Danmarks Radio). Her viser jeg, hvilke analysemetoder jeg har anvendt for at komme
frem til pointerne i mine analyser og forholder mig desuden kritisk til disse. Jeg beskriver
ligeledes de transskriptionssystemer, jeg har brugt.
Min analysedel er delt op i to kapitler med tilhørende delkonklusioner:
-

Kapitel 5: Interaktionsanalyse af rapport

-

Kapitel 6: Analyse af spørge- og interviewteknikker

I Kapitel 7 diskuterer og reflekterer jeg over rapport og Preisler og Lauritsens
interviewteknikker. Dette gør jeg på baggrund af specialets teoretiske grundlag, analysernes
resultater og de idealer, interviewerne selv udtrykte, da jeg interviewede dem om dette.
I Kapitel 8 præsenterer jeg min endelige konklusion og viser, hvordan resultaterne besvarer
min problemformulering. Slutteligt i Kapitel 9 laver jeg en perspektivering til potentielle
fremtidige undersøgelser inden for emnet.
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2.0 Medieinterviewet som institutionel interaktion
I nærværende kapitel vil sociologen Erving Goffmans ideologiske og teoretiske udgangspunkt
og forskningstraditionen Conversation Analysis blive præsenteret, da det er disse, der ligger til
grund for specialets undersøgelsesfelt. Formålet med dette afsnit er dels at illustrere
tankegangen og den sprogforståelse, der ligger bag CA, dels at præsentere begreber, jeg finder
relevante for besvarelsen af problemformuleringen. Jeg vil præsentere interviewspørgsmålets
betydning og sammenligne medieinterviewet med hverdagssamtalen som en formel og
formateret interaktionsform, som er styret af en bestemt turtagningspræallokering og
forskellige idealer om styring og neutralitet. Kapitlet giver hermed et teoretisk grundlag for at
komme nærmere en forståelse af ‘det gode interview’ og rapport.

2.1 Specialets teoretiske og ideologiske perspektiv
Den canadiske sociolog Erving Goffman (1956, 1959, 1972) trækker på etnometodologien og
den symbolske interaktionisme, der bygger på grundantagelsen om, at mennesket skabes og
formes gennem mødet med andre. Hans mikrosociologiske forskning peger på, at menneskets
sociale møder ikke blot er et udtryk for de enkelte individers motiver og hensigter, men
derimod må ses i et interaktionistisk perspektiv som en samhandlingsorden mellem mennesker
(Goffman 1990: 8). Goffman var i særdeleshed optaget af, hvordan mennesker agerer i de
kortvarige og flygtige ansigt-til-ansigt møder i hverdagssammenhænge. Han så menneskets
handlemåder som båret af sociale normer og forventninger, der organiserer hverdagen og er
styrende for at opretholde de situationer, vi befinder os i. Goffman præsenterer i sit værk
Presentation of Self in everyday life (1956, 1959) en teatermetafor, der er gennemgående for
hele hans forfatterskab. Han hævder, at mennesket præsenterer sig selv på samme måde som
skuespillere præsenterer deres roller på en scene. Skuespilleren på scenen er hermed en
analytisk metafor for den, der har ordet i en samtale, og teateret er hermed den ramme, samtalen
udspiller sig i (Beck-Nielsen 2003: 124). Goffmans teatermetafor vil blive redegjort for i
forbindelse med rapport-begrebet i Kapitel 3.
Forskningstraditionen Conversation Analysis blev udviklet i slutningen af 1960’erne og
begyndelsen af 1970’erne, sideløbende med pragmatikken. CA var oprindeligt en sociologisk
tradition, der hovedsageligt er baseret på Erving Goffmans symbolske interaktionisme (1959)
og Harold Garfinkels etnometodologi (1967) (Nielsen & Nielsen 2005: 29). CA’s teoretiske
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grundlag bygger på studier af den almindelige hverdagssamtale, den såkaldte konventionelle
samtale, hvor parterne kontinuerligt samarbejder og forhandler sig frem til, hvem der skal have
taleturen (Kristiansen 1996: 134). De amerikanske sociologer Harvey Sacks, Gail Jefferson og
Emanuel Schegloff udviklede netop et researchprogram, hvor telefonsamtaler blev
transskriberet og analyseret for at undersøge, hvordan de autentiske dele af social interaktion
er styret af orden og regelmæssighed. Sidenhen har især professorer i sociologi John Heritage
og Steven Clayman studeret den såkaldte institutionelle samtale, som i modsætning til
hverdagssamtalen er præget af formalitet, asymmetri og følger nogle særlige rammer og
konventioner (Drew & Heritage 1992: 4). I samspil med adskillige videnskaber og fagområder
har forskningen udviklet sig, og institutionelle samtaleformer består af studier af den sproglige
interaktion i det formelle eller professionelle møde, eksempelvis studier af undervisning i
klasseværelset,

læge/patient-interaktion,

socialrådgiver/klient-interaktion,

jobsamtaler,

krydsforhør i retssale samt nyhedsinterviews (Heritage & Greatbatch 1991: 93). Da
kommunikationen i disse interviews følger samtalens grundlæggende principper, kan man
netop benytte samtaleanalysen på medieinterviewet, herunder radiointerviewet: “The impetus
to study news interviews, press conferences and other journalistic forms of interaction has been
led by analysts of talk-in-action, who have adapted methods and findings from the study of
ordinary conversation to the analysis of talk broadcast to a mass audience” (Clayman 1993:
160).
Konversationsanalysens ideologiske og teoretiske udgangspunkt er – ligesom hos Goffman –
grundantagelsen om, at individer gør og udfylder bestemte roller, da en rolle ikke er noget,
mennesket er: Individets rolle konstrueres hermed i interaktionen, og det er en dynamisk
størrelse, der kan forhandles om i forskellige situationer. At mennesket kan udfylde bestemte
roller betyder, at der i forskellige sammenhænge er normative forventninger og sociale
konventioner i forhold til, hvordan man ‘bør’ gøre i den pågældende situation. Når et interview
finder sted, grunder det hermed i en udbredt forståelse af, hvordan et interview bør forløbe,
samt hvilke roller interviewer og interviewperson bør udfylde (Goffman 1959 og Sacks 1984).
Nedenfor beskrives det, hvordan medieinterviewet er en institutionel interaktion, hvor det
blandt andet forventes, at intervieweren har rollen som spørger og interviewpersonen som
svarer.
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2.2 Spørgsmålets relevans i medieinterviewet
Samtaleanalytikeren Mie Femø Nielsen beskriver i bogen Replik til journalistikken mikroanalyse af medieinterviewet, at der i en samtale udføres en lang række interaktionelle
handlinger, men at de i interviewet alle skal udføres gennem spørgsmål og svar (Nielsen 2001:
73). Interviewerens spørgsmål spiller derfor en afgørende rolle for interviewets udformning.
Nedenstående afsnit danner det teoretiske grundlag for specialets spørgsmålsanalyse.
Nielsen henviser til samtaleanalytikerne Clayman og Heritage, som definerer et spørgsmål som
en social handling, der er designet til at søge information, men som kan være udformet på
mange forskellige måder (Nielsen 2001: 75). Hun beskriver i forlængelse heraf, at
intervieweren styrer spørgsmål med hensyn til enten sig selv, interviewpersonen eller
publikum. Spørgsmål kan eksempelvis bruges til at udføre handlinger som eksempelvis at
opretholde neutralitet, udfordre og bedømme. Spørgsmål er hermed ikke blot et spørgsmål,
men derimod en lang række forskellige interaktionelle handlinger, der udføres gennem de
spørgsmål, der bliver stillet (Nielsen 2001: 99). Eksempelvis ses det, hvordan spørgsmålet
"Hvor mistede du din computer?" i praksis fungerer som interrogativ, hvorimod spørgsmålet
"Hvordan kunne du miste din computer?" eksempelvis kan tolkes som en anklage. Der er
ligeledes forskel på, om man spørger “Hvad er klokken?” eller “Kan du sige mig, hvad klokken
er?”. Selve meningen er den samme, men hvor man i det første eksempel udtrykker en eksplicit
interesse for at vide, hvad klokken er, kan det andet spørgsmål formelt set besvares med “Ja,
det kan jeg da godt” (Stahlschmidt & Christensen: 17).
Spørgsmål i form af interrogativ og deklarativ
Det er afgørende at skelne mellem spørgsmål og interrogativer. Interrogativ kan betegnes som
et egentligt spørgsmålsdesign – netop som en hovedsætning med omvendt ordstilling: “Kører
vi en tur?” Spørgsmål kan ligeledes formes som deklarativer, som man i skriftsproglig
kommunikation vil kunne sætte punktum efter – dvs. som en hovedsætning: "Vi kører en tur."
Det afhænger ofte af konteksten eller intonationen, hvorvidt deklarativet skal opfattes som et
spørgsmål: “Vi kører en tur?” eller hvorvidt dette blot skal opfattes som et udsagn (Nielsen
2001: 77). Deklarativt formulerede spørgsmål i samtalesproget afkræver normalt en be- eller
afkræftelse, hvorfor de i denne sammenhæng karakteriseres som et ja/nej-spørgsmål.
Deklarativt formulerede spørgsmål er ligeledes et eksempel på en formulation, som er
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karakteriseret som en opsummering, som formulerer essensen af det forudgående (Nielsen
2001: 82).
Sociologen og samtaleanalytikeren John Heritage har lavet en liste over forskellige typer af
spørgsmålsdesign, og Nielsen har efterfølgende gjort den endnu længere (Nielsen 2001: 75)
Jeg valgt at sammenkoble de forskellige spørgsmålstyper til to hovedkategorier, og nedenfor
vil jeg beskrive, hvordan de forskellige spørgsmålsdesign giver forskellige grader af
muligheder og begrænsninger for den interviewede:
1. Hv-spørgsmål
2. Ja/nej-spørgsmål
Hv-spørgsmål
Hv-spørgsmål kan både agere som åbne og lukkede spørgsmål, og de åbne hv-spørgsmål giver
den interviewede en bred ramme i forhold til design af svar (Nielsen 2001: 103). De åbne hvspørgsmål beskrives som udvidende, fordi de netop ikke begrænser, men giver den svarende
mulighed for at svare frit og åbent. Denne type spørgsmål begynder typisk med hvad, hvordan
og hvorfor, og deres funktion er netop at “åbne interviewpersonen, så hun leverer
informationer, oplevelser og holdninger” (Strand 2014: 30). De lukkede hv-spørgsmål består
ofte af hvem, hvilke(n/t), hvor(henne), hvor mange og hvornår, og de bidrager til at præcisere
ved eksempelvis at spørge ind til specifikke personer, antal eller tidspunkter (Strand 2014: 43).
Ja/nej-spørgsmål
Ja/nej-spørgsmål giver den svarende begrænsede svarmuligheder, eksempelvis svar som "ja"
eller "nej", men de kan ligeledes være med til at præcisere og uddybe. Strand pointerer, hvordan
de lukkede spørgsmål består i, at det er intervieweren, som definerer og afgrænser
interviewpersonens svar (Strand 2014: 31). Om spørgsmål bliver opfattet som afgrænsende,
udvidende, neutrale eller provokerende afhænger dog af de interagerende og af konteksten
(Stahlschmidt & Christensen: 131).
Spørgsmålets præsuppositioner og spørgsmålets prefaces
Et spørgsmål indeholder oftest en række præsuppositioner, der er med til at kontekstualisere
spørgsmålet. Intervieweren kan dog ligeledes stille neutrale spørgsmål som normalt er
følgespørgsmål, der trækker på kontekst fra det forudgående svar (Strand 2014: 45).
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Præsuppositioner kan lette kommunikationen, da de forudsætter noget bekendt og
underforstået, men indholdet af præsuppositionerne kan dog være potentielt problematisk
(Nielsen 2001: 108). Det kan være mere eller mindre indlejret i spørgsmålet, og graden
afhænger af, hvorvidt interviewpersonen er i stand til at svare på spørgsmålet uden en længere
forklaring, hvor der skal forhandles om præmisserne. Spørgsmålet: "Er du holdt op med at
ryge?" implicerer eksempelvis, at den adspurgte tidligere har røget, og hvis præmisserne for
spørgsmålet ikke accepteres, kræver det et ekstra sprogligt arbejde (Nielsen 2001: 108).
Præsuppositioner fremsættes ofte som preface i det indledende udsagn inden selve spørgsmålet
for at skabe relevans omkring emnet over for interviewpersonen og publikum. Ved at designe
sine spørgsmål med prefaces kan intervieweren – udover at kontekstualisere – referere til et
tidligere hængeparti og styre interviewet i den retning, intervieweren ønsker (Nielsen 2005:
93).

2.3 Interview overfor samtale
Radiointerviewet, som nærværende speciale beskæftiger sig med, falder under den
institutionelle interaktion, der er kendetegnet ved fastlagt sekventialitet og asymmetri.
Nedenfor vil jeg sammenligne medieinterviewet med hverdagssamtalen, da der inden for CA
beskrives, hvordan det kan være relevant at sammenligne den konventionelle samtale med den
institutionelle talk-in-interaction (Psathas 1995: 47).
Tale fremstillet til publikum
Medieinterviewene adskiller sig først og fremmest fra hverdagssamtalen ved, at produktionen
af tale sker ‘for an overhearing audience’ (Heritage 1991: 96). I medieinterviewet er der
kommunikation mellem mindst tre parter: en interviewer, interviewpersonen og en modtager,
som i dette tilfælde er publikum. Den interaktionelle tale bliver fremstillet og målrettet til
publikum som den primære modtager, hvilket står i modsætning til samtalen, hvor talen
udelukkende bliver produceret for de samtalende (Nielsen 2001: 22). Ved medieinterviews kan
interviewer og interviewpersonen fortælle hinanden noget, de begge godt ved, for at frembringe
information til den primære modtager af talen, i dette tilfælde lytterne.
Fast turtagningssystem
Som beskrevet ovenfor har interviewet i modsætning til hverdagssamtalen et fast
turtagningssystem, som udgør et spørgsmål-svar-format, der som hovedregel er fastlagt på
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forhånd, inden interviewet finder sted. Dette hænger sammen med, at der i interviewet er nogle
forhåndsbestemte, asymmetriske roller: Intervieweren skal styre interviewet ved at spørge ind
til interviewpersonen, og det er interviewpersonen, der skal svare (Bjerg 2015: 12). Parternes
tur-konstruktion består af nærhedspar, adjacency pairs (Schegloff & Sacks 1973 i Nielsen
1999: 23), der ser således ud:
Interviewer: spørgsmål
Interviewperson: svar
Interviewer: spørgsmål
Interviewperson: svar
At interviewet har denne turtypepræallokering betyder, at interviewerens turenheder vil være
et spørgsmål, mens interviewpersonens turenheder vil bestå̊ af svar. Fordelingen af taleture
foregår ud fra en række regler, som man følger mere eller mindre ubevidst (Nielsen 2001: 20).
Reglerne sikrer, at man ikke taler i munden på hinanden, og at der ikke opstår lange pauser.
Undervejs i en taletur projicerer man dens afslutning, således at samtalepartneren bevidstgøres
om det tur-overgangsrelevante sted, hvor der er mulighed for at tage taleturen. Projicering kan
blandt andet ske gennem prosodiske, grammatiske og pragmatiske metoder (Nielsen & Nielsen
2005: 43).
Sacks et al. beskriver, hvordan enhver tur er konstrueret efter et såkaldt modtager-design,
hvilket betyder, at den er designet efter, hvem modtageren er: “By recipient design we refer to
a multitude of respects in which the talk by a party in a conversation is constructed or designed
in ways which display an orientation and sensitivity to the particular other(s) who are the coparticipants” (Sacks et al 1974: 727). Tilsvarende har modtageren en motivation for at lytte til
det sagte for at spore sig ind på talerens forventninger til modtageren. Turtypepræallokeringen
i interviewet medvirker til, at selvom første pardel af turparret ikke er et spørgsmål, vil taleren
i næste tur højst sandsynligt stadig opfatte det som et spørgsmål og dermed – som hovedregel
– komme med et svar i anden pardel (Nielsen: 2001: 58).
Styring mod konkret målsætning
Strand beskriver interviewet som et forsøg på at se ind i et andet menneske – en metode, der
skal skabe viden, og han beskriver det som “en planlagt og styret formidling af et menneskes
holdninger, argumenter, viden, oplevelser og erfaringer” (Strand 2014: 12). Asymmetrien i
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medieinterviewet står altså i kontrast til hverdagssamtalen, som ikke nødvendigvis har et
konkret mål for øje (Kristiansen 1996: 134). Asymmetrien kommer ligeledes til udtryk ved, at
det er intervieweren, der sætter dagsordenen for interviewet ud fra en forhåndsbestemt
målsætning. Bjerg beskriver, hvordan det er interviewerens ansvar at sætte rammerne for
interviewets startpunkt og den rute, der via interviewerens spørgsmål skal styre
interviewpersonen mod det fastsatte mål (Bjerg 2015: 53-57). Strand beskriver tid og
forberedelse som vigtige faktorer, da man som interviewer skal forberede, hvordan man
kommer tilbage på sporet, hvis man har mistet styringen (Strand 2014: 17). I bogen Spørg
bedre understøtter Strand denne pointe ved at pege på, at intervieweren skal bruge
målsætningen til at indkredse den historie og de svar, interviewpersonen ytrer (Strand 1998:
49). Ansvaret for styringen stiller krav til en stor professionalitet hos intervieweren, da
vedkommende i rollen som interviewer skal være tilskuernes repræsentant og stille
interviewpersonen spørgsmål på vegne af publikum (Nielsen 2001: 22). Intervieweren har
ansvaret for, at kommunikationen er meningsfuld, da det netop skal have en brugsværdi for
‘tilskueren’ (her: lytterne) (Strand 2014: 81).
Neutralitet og brud på interviewformatet
Mie Femø Nielsen henviser til Heritage, der beskriver, hvordan interviewere skal “mestre
balancen mellem at være objektive, fordomsfrie og interessefrie og ligeledes give
interviewpersonen aktivt modspil (Nielsen 2001: 73). Nielsen beskriver, at neutralitet er en
illusion, da subjektivitet er en uundgåelig konsekvens af alle de til- og fravalg, intervieweren
tager undervejs, ligesom spørgsmålet heller ikke er neutralt (Nielsen 2001: 73). Strand
beskriver i forlængelse heraf, hvordan intervieweren er subjektiv, men at intervieweren kan
være neutral ved at være “fair, redelig og ordentlig” (Strand 2014: 13). At være neutral bliver
dog sværere for intervieweren at leve op til, når der er tale om at være kritisk samtidig. Clayman
& Heritage beskriver, hvordan interviewer og interviewperson går fra institutionel interaktion
til konventionel samtale, når de kontinuerligt afbryder hinanden, da tilhørerne hermed vil
opleve, at intervieweren ikke længere har den institutionelle rolle som journalist og
repræsentant for publikum, men derimod præsenterer sig selv som person (Heritage &
Clayman 2002: 122). I denne sammenhæng vil interviewerens neutralitet ligeledes være svær
at opretholde, da interviewer og interviewpersonens roller vil gå i opløsning. Strand påpeger
dog, at gode samtaler findes i radioen, da nogle interviewere lader et interview forløbe uden
forsøg på stram rollefordeling og styring. Han beskriver desuden, at denne teknik skal bruges
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med omtanke, da der er stor risiko for, at interviewpersonen overtager styringen – især ved
diskussion eller magtkamp (Strand 2014: 15).
Specialets udvalgte radiointerviews: Samspillets betydning
De radiointerviews, som specialet beskæftiger sig med, underholder dog ved, at samspillet
mellem interviewer og interviewperson er værd at lytte til. Da lytterne har mulighed for at følge
med i et uredigeret interview mellem interviewer og interviewperson, er det ikke blot for at få
større viden om interviewpersonen, men ligeledes for at følge med i processen: Hvordan bliver
den interviewedes udtalelser til, hvordan reagerer intervieweren, og hvilke betingelser gives
der til at interviewpersonen for at udtale sig?
Det er vigtigt at understrege, at de forhåndsbestemte forventninger til den sekventielle
organisering af taleture, rollefordeling, styring i forhold til målsætning og neutralitet ikke altid
overholdes, ligesom dette ikke altid er målet. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt specialets
udvalgte radiointerviews på adskillige punkter nærmer sig hverdagssamtalen ved at bryde med
rollefordelingen og ved at gøre brug af overlap, fortsættelsesmarkører og subjektive
bedømmelser. De journalistiske kriterier for den institutionelle interaktion vil senere blive
diskuteret i forbindelse med gennemgangen af specialets radiointerviews.
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3.0 Det ‘gode’ interview og rapport
Jeg har nu set på de grundlæggende journalistiske idealer for medieinterviewet som
institutionel interaktion og dets forhåndsbestemte forventninger til organisering af taleture,
rollefordeling, underholdning samt styring i forhold til målsætning. For at komme nærmere en
forståelse af det ‘gode’ interview vil jeg nu se på andre faktorer, der spiller en afgørende rolle
for interviewets udformning. I forlængelse heraf vil jeg argumentere for relevansen af rapportbegrebet og i denne sammenhæng præsentere Goffmans centrale begreber, impression
management og facework, da begreberne kan bruges til at forstå centrale aspekter ved
kommunikationen i de udvalgte radiointerviews.

3.1 Adskillige bud på faktorer, der har betydning for et godt interview
At skabe noget autentisk sammen
Krag beskriver, at det bemærkelsesværdige ved det gode interview er, at det i sin form og
indhold er i stand til at overskride, hvad svarer, spørger og tilskuer ville være i stand til at
producere hver for sig (Krag 1996: 13). Der er netop noget nyt og relevant for tilskueren, som
denne ikke selv har haft evner eller fantasi til at komme i kontakt med. En god interviewer skal
gennem grundig research, mod og fantasi foretage sig noget, tilskueren ikke kan, da et godt
interview ifølge Krag er “at lave en type samtaler, som mange kan forstå og følge med i, men
som kun de færreste ville være i stand til at lave selv” (ibid: 169). Bendix og Jacobsen påpeger
i bogen Radio interview - teknik og taktik, at det er vigtigt, at interviewet er autentisk og
troværdigt, således at publikum ikke er i tvivl om, at det er en eksisterende person, der fortæller
med sine egne ord. Selvom interviewet er iscenesat, skal publikum ikke være i tvivl om
autenticiteten (Bendix & Jacobsen 2000: 8).
Konteksten som afgørende faktor
Strand citerer den prisbelønnede skuespiller Kristian Halken, som i et interview med
Berlingske udtrykker sig således: “Jeg har stået så mange gange og tænkt: Sikke en forestilling
i går! Hold kæft, hvor var det godt! Det må vi kunne gøre endnu bedre i aften! Men du kan
aldrig gøre det godt på samme måde. Du kan kun gøre det anderledes, kun gøre det godt på en
anden måde” (Halkin citereret i Strand 2014: 22). Hvad der er hensigtsmæssigt afhænger af
konteksten, som vil være forskellig gang på gang. Stahlschmidt og Knoop Christensen
beskriver i forlængelse heraf, at de i processen, da de skrev bogen Spørgeteknik, måtte
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reflektere over og tage forbehold for de regler og love, der gælder inden for kunsten at stille
spørgsmål. De forklarer, hvordan man i mange situationer må spørge sig selv: “Gælder den
regel nu også i denne situation?” (Stahlschmidt & Christensen 2014: 13). Krag beskriver
ligeledes interviewets kompleksitet og peger på, at et interview er kreativt, og at det afhænger
af personerne, det foregående, tonefaldet, stemningen, situationen og meget andet, om et godt
spørgsmål bidrager til at gøre interviewet godt (Krag Jacobsen 1996).
Nysgerrighed, fornemmelse og aktiv lytning
Strand beskriver, hvordan et godt interview er resultatet af god forberedelse og gode spørgsmål,
men at være en god interviewer kan være svær at definere. Han peger på, at det journalistiske
håndværk har en stor betydning, men at det ligeledes handler om interviewerens talent, selvom
talentet er en uhåndgribelig størrelse (Strand 2014: 17). Stahlschmidt og Knoop Christensen
beskriver ligeledes, at de tekniske færdigheder er uomgængelige, hvis man vil være en god
interviewer, men at den afgørende faktor er indlevelse (Stahlschmidt & Christensen 2014: 13).
Krag peger på opmærksomhed og engagement som afgørende faktorer. Det handler ifølge ham
ikke blot om at lytte og omfatte, men om at være opmærksom. Strand henviser til vigtigheden
af ægte nysgerrighed og vilje ved at citere den erfarne journalist Reimer Bo Christensen:
“Dybest set skal det komme indefra. Et godt interview opstår, når et menneske med noget på
hjerte opsøges af ét, der er drevet af ægte nysgerrighed” (Strand 2014: 17). Kvale beskriver i
forbindelse med forskningsinterviewet, at man som interviewer skal være kritisk over for sine
egne forudsætninger og dermed opnå større forståelse for interviewpersonens position gennem
nysgerrighed, lydhørhed og det, han kalder ‘bevidst naivitet’ (Kvale & Brinkmann 2009).
Intervieweren stiller hermed naive og dumme spørgsmål, men skal samtidig have evnen til at
stille opfølgende spørgsmål, der forudsætter evnen til at fornemme, hvad et svar umiddelbart
betyder, og tyde den horisont af mulige betydninger, som forskellige svar åbner (Kvale 2015:
189). Lars Bjerg beskriver i bogen Som man spørger, hvordan den helt grundlæggende
forudsætning for at blive en god interviewer er evnen til at lytte og beskriver i denne
sammenhæng, at hvis ikke man har den, kan resten være lige meget. Han beskriver, hvordan
evnen til at lytte hænger sammen med dét at være kritisk, netop evnen til at undre sig og hermed
have “en grundlæggende lyst til at forstå” (Bjerg 2015: 69). Aktiv lytning viser sig ifølge Bjerg
ved, at man tilpasser interviewets ‘musik’, således at man taler samme sprog som
interviewpersonen eller ved at opsummere eller spejle det, den interviewede har sagt, og
hermed vise, at man lytter og har forstået vedkommende. Portrætforfatter Nils Thorsen
beskriver ligeledes i bogen Klangen af et menneske, hvordan man som interviewer er på
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'herrens mark' hver gang, men hvordan dette er et godt sted at starte et interview. Han beskriver
vigtigheden af at lytte til interviewpersonens svar, da de udtrykker, hvad personen har på
hjertet. Han beskriver i forlængelse heraf, hvordan han nemmere når ind til folk ved at
interviewe folk som sig selv frem for som journalist (Thorsen 2016).
Jeg har nu set på nogle af de egenskaber og faktorer, der i de journalistiske håndbøger nævnes
som væsentlige den gode interviewer og det gode interview. Med en dialogisk tilgang kan jeg
gennem en interaktionsanalyse af de verbale komponenter af rapport komme nærmere en mere
konkret forståelse af betydningsfulde kriterier for det gode interview. Nedenfor vil jeg
argumentere for, hvorfor netop rapport er relevant i denne sammenhæng.

3.2 Definition af rapport
Fogtmann (2007) refererer til Clark et al. (2003), som beskriver rapport således:
”(...) rapport comprises a relationship between two or more people, characterized by
feelings of mutual positivity, harmony, cohesive bonding and co-interactants being ‟at
one with‟ each other. These feelings are born from interpersonal encounters
characterized by reciprocated displays of expressions of other-involvement, such as
attentiveness, empathy, friendliness, warmth, interest, liking, approval, agreement,
interest, enthusiasm, understanding, cooperation, support, closeness, and the like.”
(Fogtmann 2007: 230-231)
Rapport beskriver bestemte kvaliteter i en relation og må hermed forstås som en interpersonel
forbindelse. Rapport ses eksempelvis ikke som et personlighedstræk, og det centrale er, at
rapport udelukkende kan etableres interaktionelt mellem mennesker (Tickle-Degnen &
Rosenthal 1990: 286). Tickle-Degnen & Rosenthal beskriver, hvordan rapport er en mental,
følelsesmæssig tilstand, hvor de interagerende har en positiv følelse af at have haft en særlig
forbindelse, et harmonisk forhold eller oplevelsen af, at de “‘clicked’ with each other and felt
the good interaction to be due to ‘chemistry’” (Tickle-Degnen & Rosenthal 1990: 286). For at
rapport kan etableres er det essentielt, at begge parter oplever det, og at oplevelsen hermed er
gengældt. Det er vigtigt at understrege vigtigheden i gensidigheden, der er essentiel i
forbindelse med rapport. Tickle-Degnen & Rosenthal påpeger dog, at det er umuligt at vide,
hvorvidt den ene har følelser eller blot spiller disse følelser for at få den anden til at føle sig
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godt tilpas eller for at nå et specifikt mål. De beskriver i forlængelse heraf, hvordan rapport
kan ses som affective and behavioural, og det er i forlængelse heraf vigtigt at understrege, at
jeg som analytiker naturligvis ikke kan vide, hvad intervieweren og interviewpersonen føler i
den konkrete situation. Jeg er hermed opmærksom på, at mine analyser blot kan give et bud på,
hvordan rapport optræder. Tickle-Degnen & Rosenthal beskriver, hvordan rapport er
konstrueret nonverbalt og består af tre komponenter, nemlig gensidig involvering, gensidig
positivitet og koordination. Det essentielle er, at alle tre komponenter i en eller anden grad skal
være til stede, for at rapport kan opstå. Tickle-Degnen & Rosenthal beskriver, hvordan disse
komponenter eksempelvis kan ses ved gestusser som at nikke bekræftende eller kropsmæssig
spejling (Tickle-Degnen & Rosenthal 1990: 288).
Jeg er inspireret af Fogtmann (2007), som beskriver, hvordan de tre rapport-komponenter kan
ses som et interaktionelt, analyserbart fænomen. Fogtmann giver et bud på, hvordan disse tre
komponenter netop kan ses ved verbal interaktion, og jeg påstår i forlængelse heraf, at det ved
hjælp af en interaktionsanalyse er muligt at undersøge, hvorvidt de tre komponenter
konstrueres i en given situation, og derpå udlede, om der er rapport til stede. Specialet har fokus
på rapport i radiointerviews og undersøger udelukkende verbale forhold, da det er det, lytteren
bliver præsenteret for. Selvfølgeligvis har det nonverbale sprog stor betydning, og argumentet
for at fokusere på det verbale er at først og fremmest et spørgsmål om afgrænsning. Det ville
være yderst relevant at analysere det nonverbale sprog. Dette ville dog kræve, at jeg var til
stede under interviewet, eller at det var filmet. Desuden har jeg ikke plads til at analysere alt,
hvorfor jeg netop har valgt at fokusere på det verbalt-sproglige. Jeg vil senere redegøre og
komme med bud på, hvordan CA som metode kan udpege de interaktionelle fænomener,
hvilket vil blive uddybet i afsnittet ’Operationalisering af rapport’ (jf. afsnit 4.3).
Mutual attentiveness, positivity og coordination
Tickle-Degnen & Rosenthal beskriver den første komponent af (etablering af) rapport som
mutual

attentiveness

(Tickle-Degnen

&

Rosenthal

1990:

286).

Den

gensidige

opmærksomhed/involvering handler om at være opmærksom på den anden og hermed
involveret interaktionelt i samspillet – både som taler og som lytter. Den anden komponent
beskriver Tickle-Degnen & Rosenthal som positivity. Denne positivitet handler om at ville
engagere sig i samtalen og hermed have en positiv holdning til den anden interagerende og til
selve aktiviteten. De beskriver, hvordan de interagerende her har en følelse af ‘mutual
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friendliness and caring’ (ibid.: 286), hvilket ofte opstår ved en stærk relation og en stærk
tilknytning. Positivity og attentiveness vil typisk gå hånd i hånd, men de er dog ikke hinandens
forudsætninger. For eksempel kan interviewer og interviewperson konfrontere hinanden i et
skænderi og mangle en anerkendende tilgang (positivity), men stadig have høj opmærksomhed
(attentiveness) rettet mod hinanden. Den tredje komponent beskrives som coordination:
”Rapport implies the existence of a mutual responsiveness, such that every member of the
group reacts immediately, spontaneously, and sympathetically to the sentiments and attitudes
of every other member” (ibid.: 286).
Det vigtigt at understrege, at de tre komponenter kan være svære at adskille, da de
komplementerer hinanden. Mutual attentiveness kan eksempelvis være et tegn på positivitet,
men man ser også, hvordan positivitet kan ske på en koordineret måde, og hvordan
koordination og attentiveness kan optræde i konfronterende skænderier, hvor positivitet ikke
er til stede (ibid.: 286-287). Tickle-Degnen & Rosenthal beskriver, hvordan vigtigheden af
komponenterne kan variere i større eller mindre grad afhængigt af, hvilken relation der er tale
om, samt hvor lang tid de interagerende har kendt hinanden, jf. nedenstående figur:

(Tickle-Degnen & Rosenthal 1990: 287)
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Som det fremgår af ovenstående figur, er gensidig positivitet eksempelvis noget, der er vigtigt
i den tidlige fase af en relation, hvorimod koordinering ikke har så stor betydning i en samtale,
hvor de samtalende ikke kender hinanden, da de samtalende skal vænne sig til hinandens rytme.
Tickle-Degnen & Rosenthal peger på, hvordan gensidig opmærksomhed er sværere at placere
i forhold til relationens varighed, og at denne komponent muligvis derfor skal vægte lige meget
i de tidligere og senere faser. De beskriver, hvordan rapport vil opleves forskelligt afhængigt
af det enkelte individ og dets kultur og normer for, hvad der er ‘god interaktion’. Rapport
afhænger ligeledes af rollerne for de samtalende og deres relation (ibid.: 288). Der er
eksempelvis stor forskel på, hvordan man opfører sig til en jobsamtale, i en ventesal eller til
middag med sine venner. Dette hænger uløseligt sammen med Erving Goffmans teatermetafor.
Menneskets rolle er ifølge Goffman en performance, som er bevidst eller ubevidst, og rollen
afhænger af, hvem vi er sammen med, og hvem vi performer for (Goffman 1956: 67).

3.3 Erving Goffmans rolleteori
Goffman deler menneskets tilstedeværelse op i to kategorier: back region, også kaldt backstage
behavior, og front region, også kaldt onstage behavior (Goffman 1956: 68). Når man er
frontstage, prøver man at give et idealiseret billede af sin egen rolle over for andre, hvorimod
man backstage befinder sig en privatsfære, hvor man kan “expect that no member of the
audience will intrude” (Goffman 1956: 70). Mennesket retter sin optræden ind efter de normer,
der gælder, og fremhæver herved bestemte egenskaber og nedtoner andre, alt efter situationen
og det indtryk, man ønsker at formidle til de øvrige tilstedeværende.
Radiointerviews som middle region
Professor i medieforskning Joshua Meyrowitz beskriver, hvordan de sociale medier har
medført, at Goffmans front- og backstage flyder sammen i et område, han omtaler som ‘middle
region’ (Meyrowitz in Riggins 1990: 68). Meyrowitz nævner, hvordan offentligheden har
mulighed for følge med i en 'privat' samtale mellem en interviewer og en kendt person. Middle
region bliver hermed et rum, hvor der ikke blot er plads til formelle samtaler, men som ligeledes
viser mere personlige og private sider af den pågældende person (ibid.: 70). Middle region er i
denne sammenhæng et centralt begreb, da vi i de udvalgte radiointerviews får adgang til en
'intim' samtale mellem interviewer og interviewperson. Dette rum vil dog aldrig blive
backstage, da publikum er til stede som lyttere.
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Impression management
Ligesom skuespillere er afhængige af publikum, er menneskets selvpræsentation betinget af
andre menneskers tilstedeværelse: “The idea of impression management, crucial in most of
Goffman’s writing, made the avoidance of embarrassment a central motive of interpersonal
behaviour[…] Goffman’s everyday person is always desperately worried about his image in
the eyes of others, trying to present himself with his best foot forward to avoid shame.” (Scheff
& Retzinger 2000: 4). Mennesket ønsker at fremstille sig selv i det bedste lys og er hermed
forpligtet til at opfylde de forventninger, der ligger i den specifikke selvpræsentation og
kommunikere på en konsistent måde for at kunne overbevise publikum om rollens oprigtighed.
Dette mener jeg i særlig grad gælder for radiointerviewet, da både interviewer og
interviewperson er bevidste om, at lytterne er til stede i samtalen. Man må i forlængelse heraf
formode, at de samtalende parter prøver at fremstille sig selv i det bedste lys, både over for
hinanden og med bevidstheden om lytterne.

3.4 Facework og rapport
Goffman inddrager derudover begreberne linje og ansigt: “Face may be defined as the positive
social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken
during a particular contact” (Goffman 1972: 319). Goffman hævder, at der i mødet mellem
mennesker praktiseres en linje, som er opfattelsen eller stemningen af en situation, som opstår
ved både verbale og nonverbale handlinger. Han pointerer i forlængelse heraf, at mennesket
præsenterer et ansigt i det sociale møde, der passer til situationen og stemmer overens med
denne linje (Goffman 2004: 39). En central pointe er netop, at menneskets ansigt udelukkende
kan opretholdes med hjælp fra andre i det sociale møde. Det er hermed en fælles opgave for de
interagerende at redde deres egne eller andres ansigter. Man kan eksempelvis bære det forkerte
ansigt ved at reagere upassende i forhold til situationen og den linje, der er lagt, og man kan
samtidig redde et ansigt ved at lægge en bedre linje, end personen selv ville være i stand til
(Goffman 2004: 41-42). Goffman forklarer, at et ansigt kan bæres ved at udtrykke confidence
and assurance (selvtillid og selvsikkerhed). Det vil dog være svært at vige uden om trusler
eller krænkelser, hvorefter de deltagende udfører en såkaldt korrektionsproces, som er en slags
oprydningsarbejde, der eksempelvis forsøger at reparere et ansigt, hvis situationen er ude af
balance. Ved ansigtsarbejdet forsøger mennesket ved hjælp af støttende udvekslinger at
beskytte sig selv mod forlegenhed, pinagtige situationer eller konflikter. Goffman beskriver,
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hvordan mennesket vil føle sig ashamed and inferior, hvis det mærker, at det er ved at tabe
ansigt (Goffman 1972: 321).
Fogtmann beskriver i forlængelse heraf, at to interagerende ikke kan opnå rapport, hvis en af
personerne skammer sig, hvorfor et positivt ansigtsarbejde er afgørende for, at rapport kan
opleves. Desuden bekræfter den sociologiske samtaleanalytiker Hanneke Houtkoop-Steenstra
(2000) i forbindelse med undersøgelse af det strukturerede survey-interview, at interviewerens
venlige reaktioner på informanternes svar kan ses som en "ansigtsbesparende praksis"
(Houtkoop-Steenstra: 2000: 152). Når jeg studerer rapport i forhold til radiointerviewene vil
jeg derfor undersøge, hvordan de interagerende forsøger at opretholde den sociale orden, og
hvordan de forsøger at opretholde hinandens ansigter. Jeg er især inspireret af Randi Skovbjerg
(2011), som undersøger rapport i forhold til sociolingvistiske interviews, hvor hun netop
påpeger, hvordan Goffmans begreb om facework spiller en rolle for etableringen af rapport.
Som beskrevet ovenfor mener jeg endda, at ansigtsarbejdet muligvis bliver endnu mere vigtigt
i en situation, der ikke er privat, men offentlig, fx i et radiointerview, hvor parterne som
konsekvens af samtalens offentlighed – med tusindevis af lyttere – formentlig er særligt
opmærksomme på deres selvpræsentation.
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4.0 Empiriens udvælgelsesproces og analysemetode
I nærværende afsnit vil jeg introducere radioudsendelserne Min lille Hassan med Hassan
Preisler og Det, du frygter med Pernille Lauritsen. Jeg vil ligeledes beskrive og diskutere de
overvejelser og kriterier, der ligger til grund for valget af empirien samt beskrive de brugte
analysemetoder. Metodisk gennemsigtighed af den akademiske proces er en afgørende faktor
for validiteten ved kvalitativ forskning (Brinkmann og Tanggaard 2015), og formålet med dette
afsnit er derfor at sikre troværdigheden og sandhedsværdien af empiriens udvælgelsesproces
samt specialets konklusioner.

4.1 Radiointerviewenes relevans
Med bevidstheden om, at det succesfulde interview kan gøres på mange forskellige måder, har
jeg valgt at tage udgangspunkt i skuespiller Hassan Preisler og coach Pernille Lauritsens
radioserier Min lille Hassan (Radio 24/7) og Det, du frygter (P1, Danmarks Radio). De to
interviewere er forskellige i deres tilgange, strategier og interviewstile, og de udvikler
naturligvis en meget forskellig rapport. Dog minder målsætningerne for radioudsendelserne
grundlæggende om hinanden, da de to serier begge har som hovedformål at tale om dybe emner
som eksempelvis menneskets sårbarhed og svære følelser.
Min Lille Hassan med Hassan Preisler (Radio24syv)
Hassan Preisler er 49 år og uddannet skuespiller. Derudover forfatter, dramatiker og radiovært.
Han er tidligere vært på Min lille Hassan, som modtog radioprisen (Prix Radio) i 2017 og er
nu vært på radioprogrammet Det næste kapitel på Radio24syv (Forfatterweb).
Introen til radioprogrammet Min lille Hassan lyder således: “Det Store er ikke at være Dette
eller Hint; men at være sig selv. For Hassan Preisler havde opdaget noget frygteligt. Hans evne
til at elske og forbinde sig til andre mennesker er direkte forbundet med hans mod til at gøre
sig sårbar. Til at gøre sig lille og være sig selv. Det ene kan ikke eksistere uden det andet.”
(Radio24syv). Min lille Hassan beskrives som en radioserie, hvor Hassan Preisler inviterer sine
gæster i studiet til “meget personlige samtaleprogrammer”, og hvor formålet er at “tale om
følelser og kun følelser” (Radio24syv 2016: 29; 2017: 31). Første sæson af programmet bliver
beskrevet som et mandemagasin, hvor Preisler i introen spørger: ”Men kan en mand tillade sig
at være lille? Tør han? Dét er de store spørgsmål”, hvor det i anden og tredje sæson både er
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mænd og kvinder, han inviterer i studiet. I Radio24syvs public-service redegørelse, beskrives
det, hvordan Min lille Hassan er et magasin om følelser med en vært “som ved alt om netop
det emne og ikke er bange for at tale om både egne og andres følelser.” Som titlen Min lille
Hassan indikerer, er formålet med dette program at gøre sig sårbar ved at “gøre sig lille og
være sig selv” (Radio24syv).
Det, du frygter med Pernille Lauritsen (P1, Danmarks Radio)
Pernille Lauritsen er 46 år og uddannet journalist. Derudover er hun forfatter, underviser, ICFcertificeret coach, stifter af Coachhuset Mindjuice og tidligere radiovært på radioprogrammet
Det, du frygter (Mindjuice).
Introen til radioprogrammet Det, du frygter beskrives således på P1's hjemmeside: “De fleste
mennesker frygter sårbarhed mere end selve døden, og det får os til at skjule sider af os selv,
som vi har brug for at turde stå ved for at hvile i os selv.” Det beskrives ligeledes, hvordan
Pernille Lauritsens formål er at føre ”en udfordrende og hudløst ærlig samtale om frygt og
længsler og alt det, livet virkelig handler om” (Danmarks Radio, P1).
Rapport og sårbare emner
Da begge radioudsendelser har fokus på menneskets følelser, stilles der et særligt krav til
relationen

mellem

interviewere

og

interviewpersonen,

da

intervieweren

skal

få

interviewpersonen til at ‘åbne op’ for sårbare emner. Set ud fra et dialogisk synspunkt og et
konversationsanalytisk perspektiv defineres et sårbart emne i forhold til svaret. Det kan hermed
genkendes i forhold til, hvorvidt det behandles som et sårbart emne, eksempelvis ved at
interviewpersonen er tøvende i sit svar eller udtrykker en problematik i besvarelsen.
Samtaleanalytikerne Linell & Bredmar (1996) giver i forskningsartikelen “Reconstructing
Topical Sensitivity: Aspects of Face-Work in Talks Between Midwives and Expectant
Mothers” et bud på, hvad der karakteriserer et sårbart emne (delicate topic), hvilket de definerer
således: “A sensitive, or interactionally delicate, topic may be defined as one that cannot be
addressed directly or explicitly by the speaker without endangering the interactional harmony
of the encounter by threatening the listener’s face” (Linell & Bredmar 1996: 348). Et sårbart
emne truer hermed de samtalendes interaktionelle harmoni, da det er karakteriseret ved, at det
ikke er nemt at tale om.
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Rapportens relevans i radiointerviewene
Tickle-Degnen & Rosenthal (1990) beskriver, hvordan rapport spiller en afgørende rolle for
interaktionens udfald i forskellige situationer. De beskriver eksempelvis, hvordan læger
forsøger at udvikle rapport med deres patienter, hvordan sælgere bruger det til at overbevise
deres kunder om at købe et produkt, og hvordan det hos psykologer, psykiatere, vejledere,
socialrådgivere, ministre, bestyrere m.m. er det centrale element i forhold til, hvordan
interaktionen udspiller sig, og hvorvidt man opnår indflydelse og påvirker hinanden i adskillige
interaktioner (Tickle-Degnen & Rosenthal 1990: 285). Når rapport antages at være så
afgørende for samtalens udfald, er det ligeledes sandsynligt, at det er et vigtigt forhold i
interviewsituationer, hvor det centrale er at få dybe og sårbare sider hos interviewpersonen i
tale. I forsøget på at ‘åbne sin interviewperson op’ mener jeg, at rapport spiller en afgørende
rolle. Fogtmann beskriver netop, at rapport betegnes som “en relation, der muliggør en
opløsning af grænser mellem mennesker, en relation, der muliggør etablering af dybtliggende
og ubevidste bånd” (Fogtmann 2007: 262). Denne opløsning af grænser mellem mennesker er
afgørende for, hvorvidt radiointerviewene er succesfulde, da intervieweren her netop har til
formål at bryde barrierer og åbne op for interviewpersonens sårbarhed.

4.2 Udvælgelsesprocessen af uddrag til interaktionsanalyse af rapport
Når man laver en samtaleanalyse, skal det som beskrevet ovenfor være på basis af autentiske
samtaler, som er blevet ført for deres egen skyld (Nielsen 2001: 61). Dette betyder, at det ikke
skal være rollespil eller laboratoriedata, hvor de samtalende interagerer for forskerens skyld.
Empirien i denne analyse er hermed allerede eksisterende medieinterviews taget fra
henholdsvis Danmarks Radio og Radio24syv.
Udvælgelse af de to uddrag
For at undersøge rapport har jeg udvalgt et særligt velfungerende og et særligt mislykket
interview, da jeg går ud fra, at denne sammenligning vil kunne belyse nogle relevante forskelle.
For at få en dybere forståelse for, hvornår og hvordan rapport fungerer, er det relevant at
undersøge tilfælde, hvor kommunikationen er særligt velfungerende, men lige så vigtigt at
undersøge, hvad der er på spil, når kommunikation mellem de interagerende mislykkes: “An
essential part of [the] search for, and specification of, ‘regularities’ is the so-called ‘deviant
case analysis” (Have 2007: 37). Derfor vælger jeg ligeledes at se nærmere på et mislykket,
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afvigende interview, som muligvis kan afsløre vigtige (manglende) faktorer, der har betydning
for god kommunikation:
Jeg har derfor udvalgt to længere uddrag, som interviewerne selv udpeger som hhv. succesfuldt
og mislykket, da jeg interviewede dem om dette.
Uddrag af succesfuldt interview
Titel: “Det du frygter - med Stine Bosse.”2
Sendt d. 18. dec. 2017 :
Fra 40.05 til 43.44
Lauritsen nævner i mit interview med hende, hvordan interviewet med Bosse var en vellykket
session. Hun nævner blandet andet, at det var godt, fordi at ”(...) selvom frygten kom ind og
invaderede vores åbenhedsspace, så jeg lige måtte komme med et logisk argument, men
derefter kunne vi fortsætte med det sårbare” (Bilag 4, citat 3: 5).

Uddrag af mislykket interview
Titel: Forfatter Erling Jepsen: ”Skal vi tale noget mere om fisse?"3
Sendt 25. februar 2017.
Fra 32.42 til 39.30
Da jeg i mit interview med Preisler spørger ham om et eksempel på henholdsvis et godt og et
mislykket interview for ham, udtaler han således: ”Da Erling Jepsen udvandrede – det var det
mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet, altså det føltes (…) kommunikationen gik så
skævt, at jeg var sikker på, det var det sidste program, jeg fik lov til at lave” (Bilag 4, citat
42: 9)

2

https://www.dr.dk/radio/p1/det-du-frygter/det-du-frygter-12

3

https://www.radio24syv.dk/programmer/min-lille-hassan/15733358/forfatter-erling-jepsen-skal-vi-tale-nogetmere-om
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4.3 Operationalisering af rapport
I det følgende vil jeg redegøre for en række konversationsanalytiske begreber, som alle er
relevante at tage i betragtning, når rapport senere analyseres.
Mutual attentiveness
Verbale udtryk for Tickle-Degnen & Rosenthals første komponent af etablering af rapport,
mutual attentiveness (gensidig opmærksomhed), kan i denne sammenhæng eksempelvis være,
når interviewpersonen giver grundige svar på interviewerens spørgsmål, eller når intervieweren
stiller yderligere spørgsmål, der får interviewpersonen til at uddybe et givent emne eller åbne
op for nye perspektiver. Det kan eksempelvis ses, når intervieweren gør brug af
minimalresponser som eksempelvis fortsættelsesmarkører, der opfordrer interviewpersonen til
at fortsætte sin tale. Minimalrespons er den respons, som lytteren giver taleren og kan
karakteriseres som et miks mellem at tale og lytte. Minimalrespons indikerer over for taleren,
at den lyttende forstår og hører efter, hvad der bliver sagt (Nielsen & Nielsen 2005: 91-92). En
fortsættelsesmarkør har ofte stigende intonation og indikerer, at taleren kan fortsætte sin tur,
mens en responsmarkør som eksempel "mmh" eller "ja, okay", ofte er med faldende intonation,
har til formål at udtrykke bekræftelse og tilslutning til den talendes udsagn (Nielsen & Nielsen
2005: 102). Fogtmann påpeger, at man ved at involvere sig selv, inviterer den anden til også at
involvere sig (Fogtmann 2007: 264). Der er hermed mulighed for gensidig involvering, når
eksempelvis en interagerende beretter om forhold vedrørende sig selv, hvorefter den anden part
forholder sig evaluerende, hvilket ligeledes kan karakteriseres som positivitet. Som beskrevet
i teoriafsnittet skal det understreges, at mutual attentiveness og mutual positivity er tæt
forbundne og i mange tilfælde komplementerer hinanden.
Mutual positivity
Gensidig positivitet dækker over det at ville engagere sig i samtalen og have en positiv holdning
til den anden og selve aktiviteten. Fogtmann foreslår, at et tegn på denne komponent ligeledes
kan være, når de interagerende evaluerer hinanden og hinandens handlinger positivt (Fogtmann
2007: 266) i form af eksempelvis ros eller anerkendelse. Et verbalt og interaktivt tegn på
komponenten ‘positivity’ kan vise sig ved interviewerens kommentar eller vurdering af en
personlig fortælling, som interviewpersonen har fortalt. Dette kan eksempelvis være i form af
en anerkendende kommentar, der udtrykker forståelse. Tilsvarende kan positivitet vise sig ved
interviewpersonens anerkendelse af en kommentar eller vurdering fra intervieweren. Fogtmann
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måler ligeledes rapport i forhold til, hvorvidt svarene er præfererede eller dispræfererede. Hun
påstår med inspiration fra Pomerantz, at der ved præference er tale om enighed, og at der ved
dispræference er tale om uenighed. Fogtmann påstår, at enighedskontruktionerne etablerer de
interagerende som 'like-minded' i modsætning til uenighedskonstruktionerne, der ifølge hende
er trussels-risikerende. Gensidigheden ved denne komponent forudsætter hermed enighed,
hvorfor hun foreslår, at gensidig involvering konstrueres, når de interagerende giver udtryk for,
at de er enige i deres evalueringer (Fogtmann 2007: 227). Det ses ligeledes, når
interviewpersonen kommer med en formulation, som bekræftes positivt af interviewpersonen.
En formulation kan forklares som værende en opsummering af det, den anden har sagt, og den
lægger op til at blive be- eller afkræftet (Nielsen & Nielsen 2005: 48). Derudover ser jeg det at
grine sammen som et tegn på gensidig positivitet.
Coordination
Koordinationens responsivitet kan eksempelvis optræde, når de interagerende spejler
hinandens ord og handlinger eller tilpasser sig til hinandens talevolumen. Et eksempel på
inkoordination kunne være i en interaktion med lange pauser, hvor ingen af de interagerende
er den naturlige næste taler. Inkoordination opleves også, når der er tale om overlap, hvor de
interagerende taler på samme tid. Samtaleanalytikeren Lerner beskriver, hvordan en
overlapning ved en foregribende færdiggørelse kan være et tegn på koordinering i samtalen,
hvis den første taler responderer på næstetalers foregribende færdiggørelse med accept (Lerner
2004: 229). En foregribende færdiggørelse betegnes som en ytring, der gør brug af samme
konstruktionsformat som den igangværende tur og karakteriseres ved at være produceret
nøjagtigt som det, den anden var ved at sige. Man ser ofte, hvordan den første taler responderer
på næstetalers foregribende færdiggørelse med enten accept eller afslag (Lerner 2004: 224).
Inkoordination er også tilfældet, hvis de interagerende af flere omgange “reparerer” på en
ytring, hvis vedkommende eksempel føler sig misforstået eller er i tvivl om, hvorvidt den
lyttende forstår det, den pågældende lige har sagt. Reparatur kan have karakter af stammen,
tøven eller selvafbrydelser, der eksempelvis kan forekomme, hvis man er i tvivl om, hvorvidt
den lyttende har forstået det, man har sagt og kan ligeledes ske i forbindelse med, at en taler
vil undgå at blive rettet på eller tabe ansigt (Nielsen & Nielsen 2005: 82). Dette ekstra sproglige
arbejde er også gældende, hvis svaret er dispræfereret. Det præfererede svar kommer typisk
hurtigt og uden brug af ekstra sprogligt arbejde, hvilket karakteriseres som et umarkeret svar.
Omvendt ser man, hvordan et dispræfereret svar ofte leveres med brug af ekstra sprogligt
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arbejde i form af eksempelvis nedtoning, tøven eller en forklaring, hvilket kaldes for et
markeret svar (Nielsen & Nielsen 2005: 71). Fogtmann beskriver, hvordan man ved at
analysere samtalens rytme og den interaktionelle timing meget nøje kan bestemme, hvorvidt
der er tale om koordinering eller ej (Fogtmann 2007: 267). Da dette ville være en omfattende
undersøgelse i sig selv, ser jeg blot på de åbenlyse tegn på koordination, hvilket jeg mener er
tilstrækkeligt for min undersøgelse. Interaktionsanalysen danner altså det teoretiske
udgangspunkt for en nærmere analyse af rapport. Nedenfor ses de symboler, jeg anvender i de
transskriberede uddrag. Udskriftsnøglen er inspireret af den, som benyttes i Nielsen & Nielsen
(2005), dog med få modifikationer. Nedenfor vil jeg beskrive, hvordan CA bruges som redskab
til at analysere rapport.
Transskriptionssymboler
, = fortsættende global intonation
? = stigende global intonation
. = faldende global intonation
tryk = markeret tryk
: = lydforlængelse
↑ = stigende lokal intonation
↓ = faldende lokal intonation
(.) = mikropause i talen på under 0,5 sekunder
(2.5) = pause i talen, tallet angiver pausens længde i sekunder
§ = overdrevent tydelig eller korrekt udtale
<langsomt> = udtales langsomt
>hurtigt< = udtales hurtigt
[overlap] = overlappende tale
☺ grinende ☺ = smileyer omkring det sagte markerer, at det udsiges grinende
- = ord eller stavelse afbrydes
.hh = hørlig indånding
h = hørlig udånding
= = en efterfølgende tur er direkte påhæng til den forudgående
º = ytres med lav volumen
HØJ VOLUMEN = versaler markerer høj volumen
(Bilag 1, Udskriftsnøgle 1)
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4.4 Kritiske metoderefleksioner
Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke vil benytte CA i sin rene form. Samtaleanalytikeren
Linell beskriver, hvordan CA er blevet kritiseret for kun at beskæftige sig med interaktionens
lokale situation (Linell 2009: 179). Inden for CA hævdes turtagningsmodellen at være
‘kontekst-fri’ og hermed være uafhængig af, hvem de samtalende er, hvilket emne der bliver
talt om, samt hvor samtalen finder sted (Sacks et al. 1974 i Nielsen & Nielsen 2005). Det
beskrives dog, hvordan den er ’kontekst-sensitiv’, hvilket betyder, at en tur skal ses i lyset af
den forudgående ytring, ligesom den samtidig skaber konteksten for den efterfølgende ytring
(Nielsen 1999: 14). Med en sprogpsykologisk, dialogisk tilgang til rapport vil jeg se på
interaktionen i en bredere kontekst og argumentere for, at ytringer, der finder sted tidligt i en
interaktion, kan have betydning og relevans for handlinger senere i samme samtale. For ikke
blot at beskæftige mig med det lokale i samtalen, men også med det dialogiske synspunkt, har
jeg valgt fem minutters sammenhængende interviewuddrag, da jeg netop vil pointere, hvordan
man skal se den givne situation mellem de samtalende i sammenhæng med, hvad der
eksempelvis tidligere er blevet udtalt, og hvad der senere kan siges – samt hvordan hele
interaktionen udvikler sig over tid. Hvis specialet havde haft et større omfang, ville jeg have
mulighed for at inddrage flere interviews, men jeg har været nødsaget til at begrænse mig til to
uddrag, da jeg som beskrevet ovenfor ikke blot undersøger isolerede sekvenser, men større dele
for at se, hvordan de udvikler sig over tid. Jeg vil senere diskutere, hvorvidt disse tre
komponenter er udtømmende i forhold til, hvorvidt rapport er til stede i situationen. Med fokus
på radiointerviews mener jeg, at Goffmans teatermetafor og begreber om impression
management og facework er relevante og bør medtænkes i forhold til specialets
undersøgelsesfelt.

4.5 Udvælgelsesprocessen til analyse af spørge- og interviewteknikker
Ud fra et konversationsanalytisk perspektiv bør man som analytiker udpege og tilgå empirien
induktivt uden en allerede udformet hypotese, således at empirien bliver resultatet af
unmotivated looking (Nielsen & Nielsen 2005). Den endelige udvælgelse af interviewene skal
derfor være så neutral og objektiv som mulig for at undgå en situation, hvor jeg som analytiker
bevidst eller ubevidst søger efter datamateriale, der stemmer overens med mine
forhåndsbestemte hypoteser. I analysen fokuserer jeg på at finde interessante, gennemgående
træk, der afspejler Preisler og Lauritsens forskellige interviewstile. Med tre interviews fra både

31

Preisler og Lauritsen mener jeg, at det muligt at pege på gennemgående træk ved deres
interviewstile og herefter gå i dybden med disse træk. Med fokus på CA’s fokus på neutralitet
og objektivitet har jeg hermed valgt at tage udgangspunkt i de tre mest lyttede radioudsendelser
af hver af de to interviewere. Det skal understreges, at udsendelserne var de tre mest lyttede på
iTunes d. 4. marts, 2018. Udgivelsesdato er angivet nedenfor med link til radiointerviewene,
som nu kan høres som podcast.
Udvalgte interviews fra radioserien Det, du frygter
(P1, hentet d. 4. marts, 2018)
1. Titel: Det du frygter - med Daniel Rye.4 Sendt d. 11. dec. 2017. Varighed 57:30
2. Titel: Det du frygter - med Stine Bosse.5 Sendt d. 18. dec. 2017.Varighed 57:10
3. Titel: Det du frygter - med Uffe Elbæk.6 Sendt d. 4. dec. 2017.Varighed 57:04
Udvalgte interviews fra radioserien Min lille Hassan
(Radio24syv, hentet d. 4. marts, 2018)
1. Titel: Anne Sophia Hermansen: ”Jeg synes, det er udtryk for en enorm flad sjæl, hele
tiden at skulle gå rundt og spille med musklerne.” 7
Sendt d. 30. juli 2017. Varighed 55:00
2. Titel: Jokeren: ”Er der en lille, bange dreng inde i dig?” 8
3. Sendt d. 19. marts 2017. Varighed 55:00
4. Titel: Martin Østergaard.9 Sendt d. 21. august. Varighed 55:00.
Ekstra interview: Titel: Forfatter Erling Jepsen: ”Skal vi tale noget mere om fisse"?10
Sendt 25. februar 2017. Varighed 54:46.

4

https://www.dr.dk/radio/p1/det-du-frygter/det-du-frygter-11
https://www.dr.dk/radio/p1/det-du-frygter/det-du-frygter-12
6
https://www.dr.dk/radio/p1/det-du-frygter/det-du-frygter-10
7 https://www.radio24syv.dk/programmer/min-lille-hassan/18465721/anne-sophia-hermansen-jeg-synes-det-erudtryk-for
8https://www.radio24syv.dk/programmer/min-lille-hassan/16316912/jokeren-er-der-en-lille-bange-dreng-inde-idig
9
https://www.radio24syv.dk/programmer/min-lille-hassan/14329477/martin-ostergaard
10 https://www.radio24syv.dk/programmer/min-lille-hassan/15733358/forfatter-erling-jepsen-skal-vi-tale-nogetmere-om
5
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Ved indhentning af datamateriale startede jeg med selv at udpege interviews ud fra en stor
mængde af afsnit, hvilket viste sig at være en yderst kompliceret proces. Her erfarede jeg, at
jeg på forhånd søgte nogle bestemte sproglige fænomener, der kunne understøtte min hypotese.
Dette var ikke i overensstemmelse med CA’s induktive forskningsmetode, og jeg mener derfor,
at den valgte udvælgelsesform giver mere troværdige analyseresultater. Desuden har jeg valgt
at analysere interviews, der alle er omkring 60 minutter lange. Ved at tage udgangspunkt i
længere interviewformater har jeg et bredere datamateriale at udvælge sekvenser fra. Man kan
argumentere for, at jeg kunne have valgt mindre sekvenser og dermed få adgang til flere
forskellige interviews, men disse uddrag ville ikke tjene til besvarelsen af specialets
problemfelt. Med specialets fokus på at åbne interviewpersonen op for samtale om dybe emner
bliver det lange interviewformat relevant, da det giver mulighed for mere fordybelse end
kortere interviews. Med henblik på at finde Preisler og Lauritsens gennemgående spørge- og
interviewteknikker transskriberer jeg alle syv interviews ud fra udskriftnøgle 2 (Bilag 2).
Transskriptionerne af interviewene med Lauritsen og Preisler angives i henholdsvis Bilag 8 og
Bilag 9. De udvalgte sekvenser i analysen er transskriberet efter udskriftsnøgle 1 (Bilag 1).

4.6 Operationalisering af analyse af spørge- og interviewteknikker
Jeg ønsker gennem en analyse af Preisler og Lauritsens spørge- og interviewteknikker at vise,
hvordan de ved brug af forskellige interviewteknikker søger at åbne op for deres
interviewperson. Jeg vil gennem en statistisk analyse vise, hvor mange procent af interviewets
samlede antal spørgsmål, Preisler og Lauritsen stiller i forhold til deres interviewperson. Jeg
vil ligeledes præcisere deres brug af spørgsmålstyper og herefter klarlægge, hvordan disse
bliver anvendt til forskellige formål. Preisler og Lauritsens brug af spørgsmål hænger uløseligt
sammen med deres interviewstil, hvorfor deres brug af spørgsmål og interviewteknikker vil
komplementere hinanden i en samlet analyse. Selvom jeg har fokus på interviewerne, er det
vigtigt at understrege, at jeg med udgangspunkt i et dialogisk perspektiv ikke udelukkende
undersøger, hvilke interviewteknikker interviewerne bruger, men ligeledes undersøger,
hvordan interviewpersonen svarer, når spørgers interviewteknikker enten lykkes eller
mislykkes, da det er samspillet mellem intervieweren og interviewpersonen, der her er det
afgørende.
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4.7 Forskningsinterviewenes relevans
For at få mulighed for en mere dybdegående fortolkning af interviewene har jeg ligeledes valgt
at udføre to kvalitative forskningsinterview med de to interviewere, Hassan Preisler og Pernille
W. Lauritsen. Interviewene fandt sted henholdsvis 9. maj og 11. maj 2018. Interviewet med
Lauritsen varede 2 timer og 29 minutter og interviewet med Preisler varede 2 timer og 8
minutter. Det kvalitative forskningsinterview er – ligesom medieinterviewet – baseret på
dagligdagslivets samtaler, men er en professionel samtale, hvor den “producerede viden
konstrueres i samspillet mellem intervieweren og interviewpersonen” (Kvale & Brinkmann
2009: 48). Det indebærer ligeledes et asymmetrisk magtforhold, da jeg som interviewer, stiller
spørgsmål til et forhåndsbestemt emne, og beslutter, hvilke svar jeg vil følge op på. Det skal
ligeledes understreges, at mine researchinterviews med Preisler og Lauritsen naturligvis også
er formet dialogisk og gennem samspillet mellem interviewerne og mig. Med specialets
dialogiske tilgang i fokus er det vigtigt at pointere, at jeg er bevidst om, at mine interviews med
Preisler og Lauritsen ligeledes har præget udformningen af analyserne.
Tryghed og uformel atmosfære
Kvale og Brinkmann beskriver, hvordan forudsætningen for at få data af god kvalitet ligeledes
handler om at skabe en situation, hvor interviewpersonen er tryg og ikke føler sig “(...) som et
insekt under mikroskopet” (Sennett 2004 citeret i Kvale og Brinkmann 2015: 37). Jeg sørgede
derfor for at mødes et sted, hvor der var mulighed for at opbygge en vis uformel atmosfære:
Jeg mødtes med Hassan Preisler på en café på Nørrebro, hvor der samtidig var mulighed for at
få gode lydoptagelser. Pernille Lauritsen inviterede mig ind til sin coachvirksomhed Mindjuice
på Nansensgade, men blev desværre forhindret, hvorfor hun valgte at invitere mig hjem til sig
selv på Christianshavn. Jeg startede med at opbygge en uformel atmosfære ved også at
smalltalke om hverdagsting, således at interviewerne følte sig trygge nok til frit at tale om
private tanker, der netop blev optaget med henblik på senere offentlig anvendelse i dette
speciale. Begge interviews blev optaget på min telefon, der var forbundet til en klipsmikrofon,
således at lydoptagelsen blev af så god kvalitet som mulig.
Viden og erfaring inden for interviewemnet
Glasdam (2007) påpeger, at både Kvale og Bourdieu beskriver vigtigheden af at have en
grundig viden og erfaring om det tema, som forskningen omhandler, og viden om den kultur,
hvori forskningen foregår (Glasdam 2007: 134). Jeg har kendskab til emnet blandt andet
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gennem min akademiske baggrund, gennem min professionelle baggrund som researcher på
Danmarks Radio og gennem en særlig interesse for dokumentarer. Udfordringen ved at have
kendskab til emnet kan dog være, at min egen forforståelse og egne forudsætninger risikerer at
stå i vejen for min åbenhed over for interviewpersonerne.
At interviewe om dét at interviewe samt egen kritik
Jeg var bevidst om, at forskningsinterviewene var præget af et metaniveau, da det netop var
interviews om dét at interviewe. I mine overvejelser om, hvordan jeg selv kunne ‘åbne de
interviewede op’, gjorde jeg mig tanker om min egen interviewrolle, hvorfor jeg eksplicit
spurgte dem ind til, hvad de synes, jeg kunne forbedre som interviewer i interviewsituationen
med dem. De roste mig begge to for at være både opmærksom og nærværende. Preisler nævnte
eksplicit, at han var lidt nervøs, da interviewet skulle bruges i en akademisk sammenhæng.
Lauritsen nævnte ikke dette, men man kan ud fra interviewet udlede, hvordan hun refererer til
mange videnskabelige teorier, hvilket muligvis kan skyldes, at hun gerne vil fremstå så
'akademisk' god som mulig. Som en ting, jeg kunne gøre bedre, nævnte Lauritsen, at hun havde
svært ved at vide, om jeg "havde fået det, jeg søgte". Dette afspejler sig tydeligt i interviewets
længde, og det er sandsynligt, at Preisler har haft samme oplevelse. Lauritsen nævner selv tiden
som en vigtig faktor i forhold til sine egne interviews og nævner, at interviewpersonen bør have
tillid til, at man overholder den aftalte tid. For begge interviews gjaldt, at jeg ikke havde lavet
en præcis aftale om interviewets længde, hvilket jeg vil huske som en vigtig faktor i fremtiden.
Semistruktureret interview og stimulated recall
Interviewguiden (Bilag 3) er teoretisk opbygget og hermed delt op i fire temaer med henblik
på specialets teoretiske fundament: Mål og strategi, symmetri over for asymmetri, det ‘gode’
interview og betydningsfulde faktorer i interviewerens forsøg på at åbne interviewpersonen op.
Interviewguiden er udformet efter Kvale og Brinkmanns beskrivelser af det valide,
semistrukturerede interview, der udover at følge en grundig interviewguide har fokus på
åbenhed over for interviewpersonen, hvilket netop gav mig som interviewer mulighed for at
følge interviewpersonens svar i interviewsituationen. Som det ses i interviewguiden i Bilag 3
er temaerne og de akademiske forskningsspørgsmål ved interviewspørgsmålene oversat til
hverdagssprog, da de naturligvis skal bidrage til produktion af viden, men også skal bidrage
dynamisk til et naturligt samtaleflow med spontane og righoldige beskrivelser (Kvale 2015:
187). Jeg var opmærksom på, at specialets udvalgte radiointerviews fandt sted mellem 6-9
måneder før, at mine forskningsinterviews med deltagerne blev foretaget. Derfor valgte jeg at
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bruge metoden stimulated recall, hvor jeg præsenterede Preisler og Lauritsen for konkrete
lydoptagelser og spurgte dem ind til deres oplevelse på pågældende tidspunkt. Et såkaldt
stimulated recall-interview kan være med til at genkalde en handling, der hermed stimulerer
oplevelsen og styrker refleksionen over deres oplevelse på det pågældende tidspunkt (Dempsey
2010: 350).
Afgrænsning
Jeg har valgt at transskribere de sekvenser af forskningsinterviewene, jeg finder relevante for
specialets diskussion. Hvis jeg havde haft mere plads, ville det have været yderst interessant at
foretage en diskursanalyse af, hvordan interviewerne italesætter kunsten at interviewe, men
også at klargøre hvilke værdier, meninger og diskurser, interviewpersonerne trækker på i
sproget. Da jeg allerede på forhånd havde tilstrækkeligt analysemateriale, blev jeg nødsaget til
at begrænse min empiri. Forskningsinterviewene kan i denne sammenhæng bidrage med at
undersøge, hvordan interviewerne tænker om eksempelvis målsætninger, rollefordeling og
samspillet mellem interview og interviewperson og deres syn på, hvordan man som interviewer
åbner sin interviewperson op. Interviewene bliver hermed brugt til at diskutere kunsten at
interviewe og sammenholde analyserne med de idealer, som interviewerne udtrykker i
forskningsinterviewene. Specialets diskussion vil hermed være baseret på specialets teoretiske
grundlag, analyseresultaterne samt på interviewene med Preisler og Lauritsen.
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5.0 Analyse af rapport
Tilfælde, hvor rapport lykkes og mislykkes
Nedenstående sekvenser er blevet udvalgt på baggrund af mine researchinterviews med Hassan
Preisler og Pernille Lauritsen. Sekvenserne er deres egne eksempler på henholdsvis et
succesfuldt og et mislykket interview (jf. afsnit 4.2). Jeg har i forlængelse heraf valgt at tage
udgangspunkt i et uddrag fra med Lauritsen og Stine Bosse for at undersøge, hvordan det
interaktionelt kan se ud, når rapport opnås. Jeg vil kontrastere dette interview med et uddrag
fra Preislers interview med Erling Jepsen, i hvilket kommunikation mislykkes i en sådan grad,
at det ender med, at Erling forlader interviewet. I følgende analyse vil jeg analysere mig frem
til, hvordan de tre komponenter gensidig opmærksomhed, positivitet og koordinering samt
Goffmans facework (og manglen på samme) viser sig.

5.1 Rapport lykkes
I Pernille Lauritsens interview med Stine Bosse i radioprogrammet Det, du frygter udviser
Bosse en uvidenhed om, hvad hun frygter i sit liv. Bosse udtrykker netop i starten af
interviewet, at hun ikke helt præcist ved, hvad hun frygter, og hun udtrykker ligeledes eksplicit,
at det er grænseoverskridende for hende at tale om (Bilag 8.2: 52). I nedenstående sekvens ser
vi, hvordan Lauritsen spørger ind til Bosses frygt. Sekvensen finder sted 40 minutter inde i
interviewet, hvor de allerede har talt om Bosses professionelle og personlige forpligtelser og
hendes frygt for at have en uge fri uden planer. Lauritsen forsøger nu at dykke dybere ned:
Uddrag 1 - succesfuldt interview
Sekvens 1 (Bilag 5.1: 11)
1 Lauritsen:
2
3 Bosse:
4 Lauritsen:
5
6 Bosse:
7 Lauritsen:
8 Bosse:
9 Lauritsen:
10 Bosse:
11 Lauritsen:
12
13

ja (0.5) o:g og så (.) havde du noget med det her
noget af der forhindrede dig immh
at blive grounded (.) vi snakkede lidt om sorgen
over [øh]
[hh.ja]
at miste din mor
ja (1.0) og andre ting
og andre ting
hh.ja
ø:hm (0.5) <hvad er det Stine der forhindrer dig i
at få standset ordentligt op og prioritere dig
selv> udover at du- at tanken om en uges fri
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:

Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:

Lauritsen:
Bosse:

Lauritsen:
Bosse:

mmh
uden noget
forhindrer
mmh
ikke noget
ikke noget
frygt] der

den skræmte dig (0.5) hvad ellers
dig?

[så det er det der (.) så det der så den
kommer på den der uge uden
[ ☺ MIG SELV ☺ ]
noget hvad [er det for en frygt]
[mmhmmhmmh]
(2.0) hh °jamen jeg tror du kan sige at det er
sådan en angst for forladthed ikk°
ja
en angst for (.) ø:h og og og jeg arbejder meget
med det fordi når man bor alene- og det er
rigtig godt for mig
°ja°
ø:h så arbejder man jo [med den side] (.) ø:hm
[ja]
så der ligger en eller anden angst for forladthed
ja absolut
Og øh
og og og det at gøre sig fortrolig med øh at være
alene det d:et jeg mistede en veninde for ja
øh det er snart et år siden faktisk øh men men øh
en tæt veninde?
ja, det kan man sige jeg har kendt hende fra jeg
var 7-8 år og hun var sådan det tætteste
jeg kommer på at have en storesøster nogensinde ikk
(.) og hun døde af brystkræft i tilbagefald
og det hun- vi delte jo altså du kan sige den der
dét at skulle dø ((udtales meget tydeligt)- hun
var et meget generøst menneske, og hun delte
følelsen af, hvordan er det så at skulle dø og
det er jo det <ultimative ensommeste punkt ever¯>
(1.0) og da vi sidder og taler om det her
pludselig så siger jeg til hende °jamen det
mærkelige ved det er jo°at det er det mest
ensomme vi kan forestille os for vi har ingen med
(.) °og samtidig er det det allerstørste
fællesskab, for det skal vi alle sammen°(2.0) og
den tanke(.) og den fortrolighed(.) der er også
et eller andet i det jeg tænker meget over nu som
mere og mere ikke handler om døden som
sådan men fortroligheden med (.) tanken om
((hele taleturen er sagt i høj pitch))
mmh
at der er en slutning på en eller anden måde
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Gensidig opmærksomhed
I sekvensen ovenfor er det interessant at se på, hvordan de begge udviser høj grad af
opmærksomhed rettet mod hinanden. Lauritsen viser opmærksomhed, når hun gennem
formulationer opsummerer, hvad de begge har snakket om tidligere i interviewet (l. 1-7). Hun
viser ligeledes opmærksomhed, når hun stiller sit oprindelige spørgsmål (l. 11-15), der bygger
på information, Bosse har givet forud for sekvensen: “<hvad er det Stine der forhindrer dig i at
få standset ordentligt op og prioritere dig selv> udover at du- at tanken om en uges fri uden
noget den skræmte dig (0.5) hvad ellers forhindrer dig?”. I sekvensen ses det, hvordan Bosse
gensidigt er meget opmærksom på Lauritsen, da hun netop giver sig tid til at svare på Lauritsens
spørgsmål grundigt. Selvom hun i starten svarer kortfattet “ikke noget” (l. 18), fortsætter hun
med opgaven og tager sig tid til at forklare. Det resulterer endda i en personlig fortælling om
hendes veninde, som døde af brystkræft (l. 36-61).
Det kan ses som et tegn på opmærksomhed, når Lauritsen spørger yderligere ind til dette emne
(l. 22 + 33) og ligeledes stiller spørgsmålet “En tæt veninde?” (l. 39) for at få en bedre forståelse
af Bosses fortælling. Desuden viser Lauritsen opmærksomhed, når hun justerer aktiviteten med
fortsættelsesmarkører (l. 26 + 30 + 32 + 60), og når hun ved brug af formulationer opsummerer
Bosses udtalelser (l. 1-7 + l. 23). Samtidig retter Lauritsen stor opmærksomhed mod Bosses
fortælling, når hun i linje 36-61 er overvejende tavs og hermed viser, at hun er opmærksom på,
hvad hun siger. Det ses ligeledes, hvordan Bosse er opmærksom, da hun ved brug af
fortsættelsesmarkører viser Lauritsen, at hun kan fortsætte sin taletur (l. 3 + 10 + 14 + 17 +
23).
Gensidig positivitet
Deres store opmærksomhed rettet mod hinanden kan også ses som et tegn på positivitet. Som
beskrevet i teoriafsnittet kan disse komponenter, opmærksomhed og positivitet, være svære at
skille ad, da de ofte komplementerer hinanden. Lauritsen viser både opmærksomhed og
positivitet overfor Bosse, når Bosse har ytret sig om sin angst (l. 24-25). Lauritsen forholder
sig opmærksomt ved at evaluere Bosses udtalelser ved brug af en formulation og viser samtidig
sin forståelse: “så der ligger en eller anden angst for forladthed (l. 33)”. Positiviteten gengældes
ved, at formulationen bekræftes positivt af Bosse (l. 34). Der er altså tale om en
enighedskonstruktion, hvor de etablerer gensidig involvering. Førend Bosse svarer på
spørgsmålet om, hvad der ligger bag hendes frygt (l. 22), går der to sekunder, som inden for
CA beskrives som en atypisk pause, da en standardpause varer omkring et sekund eller mindre.
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Denne pause kan ses som et udtryk for, at Bosse viser, at det, der kommer efterfølgende, er
dybfølt og sårbart. Som beskrevet i ‘Rapport og sårbare emner’ (jf. afsnit 4.1) kan et sårbart
emne defineres ved, at man er tøvende i sit svar eller udtrykker en vis problematik i besvarelsen.
Bosse udviser hermed positivitet ved at åbne sig op for Lauritsen og fortælle om sin angst for
forladthed ” (2.0) hh °jamen jeg tror du kan sige at det er sådan en angst for forladthed ikk°”
(l. 24-25). Desuden ses det tydeligt, hvordan Bosses efterfølgende taletur igen bærer præg af
en vis problematik (l. 27-38), hvilket potentielt kunne medføre tab af ansigt. Lauritsen har
positivitet rettet mod Bosse, da hun i denne sammenhæng hjælper hende med at opretholde
ansigt ved at afbryde hendes taletur og komme med et mere konkret spørgsmål (l. 39). Lauritsen
udviser ligeledes gensidig positivitet, når hun gennem spejling af Bosses formuleringer (l. 9 +
19) og ved at spejle hendes lavmælte toneleje (l. 30) udviser sin forståelse over for Lauritsens
fortælling samt en venlighed over for Lauritsen generelt. Desuden udviser Lauritsen positivitet
ved ikke at afbryde Bosses lange, uddybende taletur, ligesom Bosse gensidigt udviser
positivitet, når hun ved at svare på Lauritsens spørgsmål uddyber sin personlige fortælling om
sin nære veninde, hun har mistet (l. 36-61).
Gensidig koordinering
I ovenstående sekvens ses det ligeledes, hvordan Lauritsens og Bosse har en høj responsivitet
i forhold til koordinering. Det ses eksempelvis, når Lauritsen spejler Bosses ord og tilpasser
sig hendes talevolumen. Når Lauritsen i l. 1-7 opsummerer tidligere pointer, gør Bosse brug af
fortsættelsesmarkører, som falder i takt med Lauritsens tale (l. 3 + 6 + 10 + 14 + 17 + 23).
Lauritsen gentager Bosses sætning med Bosses eksakte ord og med samme tonefald, som Bosse
udtalte: “og andre ting” (og andre ting) (l. 8 + 9) samt “ikke noget” (ikke noget) (l. 18-19).
Dog kan der i starten af sekvensen ses en tendens til manglende koordinering, når Lauritsen får
kortfattede svar af Bosse, og Bosse afbryder hende ved at sige “MIG SELV” (l. 20), mens hun
griner. I dette tilfælde gengældes latteren ikke af Lauritsen, og det er svært at vurdere, hvilken
funktion Bosses latter har i denne sammenhæng. Hun kan muligvis grine af sit eget svar, når
Lauritsen gentager det (l. 19), men latteren kan også være en måde, hvorpå Bosse undskylder,
at hun ikke kan svare på spørgsmålet, eller en forsvarsmekanisme, da spørgsmålet er sårbart
for hende at svare på. At Lauritsen ikke gengælder hendes grin og fortsætter sin tale kan ses
som et tegn på manglende koordinering, men i dette tilfælde kan overlappet fra Bosses side
dog ligeledes tolkes som en samarbejdende faktor, da hun netop efterfølgende forsøger at svare
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(l. 24). Den manglende koordinering har hermed ingen betydning for, hvorvidt Bosse åbner op,
og omvendt virker det til, at Bosse derefter tager situationen mere alvorligt.
Samtalen fortsætter:
Uddrag 1 - succesfuldt interview
Sekvens 2 (Bilag 5.2: 12)
62 Lauritsen:
63
64
65
66
67 Bosse:
68 Lauritsen:
69
70
71 Bosse:
72 Lauritsen:
73
74 Bosse:
75 Bosse:
76 Lauritsen:
77
78
79
80 Bosse:
81
82
83 Lauritsen:
84 Bosse:
85
86 Lauritsen:
87 Bosse:
88
89 Lauritsen:
90 Bosse:
91
92
93 Lauritsen:
94
95 Bosse:
96 Lauritsen:
97
98 Bosse:
99 Lauritsen:
100 Bosse:

så denne her øh forladtheds- øh følelse som du
kunne frygte at komme i kontakt med som jo
(0.5) jeg tror simpelthen det er hvad undersøgelser
viser nok den største frygt vi mennesker har
fordi vi er jo sådan flokdyr
mmh
så det der med at blive forladt det har utroligt
meget at gøre med hvad for en (.) position vi
vælger at spille på den fodboldbane
hhja (.) ja ¯
fordi det er forbundet med frygten for at blive
forladt [hvis] vi gør noget andet
[ja]
hh. ja
hvem ville du være i dine egne øjne, hvis du blev
forladt? hvad er det for nogle mennesker
der bliver forladt?
(2.0)
hh (05.) mmh (1.0) jamen jamen så er det vel så er
det vel- hvis man bliver forladt så er man også
kasseret så er det fordi man ikke er god nok
mmh
så har man ikke præsteret det nogen forventede
eller så har man ikke (.) løst sin opgave ellerså har man været uansvarlig?
så har man måske været uansvarlig ja Jja (.) ja ja
☺ jamen den kan jeg godt se ☺
du kan godt seja, FOR DET HAR JO VÆRET MIN MÅDE IKKE AT BLIVE
FORLADT PÅ ja ja jeg forstår godt hvad du siger
he he
ja (.) og det- så det kunne i hvert fald være en
mulighed [at der lå noget her]
[mmh mmh]
en frygt for at uansvarlighed det forbinder du med
at blive forladt
ja (.) ja
måske
ja
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Gensidig opmærksomhed
I ovenstående sekvens ses, hvordan de gensidigt fortsætter med at have opmærksomhed rettet
mod på hinanden. Lauritsen viser opmærksomhed ved at komme med en grundig forklaring og
metafor, der henviser til Bosses tidligere udtalelse om det at føle sig forladt (l. 62-72). Ved at
komme med et nyt perspektiv på Bosses forhold til dét at føle sig forladt, viser hun hermed, at
hun er involveret. Bosse er gensidigt opmærksom på Lauritsens forklaring og gør brug af
fortsættelsesmarkører og responsmarkører, der indikerer, at Lauritsen kan fortsætte sin tale, og
at Bosse forstår, hvad der bliver sagt, og ligeledes bekræfter det sagte (l. 67+ 71 + 74 + 75)
Gensidig positivitet
At de er gensidige involveret, er ligeledes et tegn på positivitet. I linje 76 spørger Lauritsen
om, hvem man ville være, hvis man blev forladt ifølge Bosse, hvorefter der er en lang pause
på 2 sekunder (l. 79). Det kan tolkes sådan, at Bosse har svært ved at svare på spørgsmålet,
hvilket bekræftes i den efterfølgende ytring, der ikke kommer prompte og præfereret: ”(2.0) hh
(05.)mmh (1.0) jamen jamen så er det vel så er det vel- hvis man bliver forladt så er man også
kasseret så er det fordi man ikke er god nok” (l. 89-82), men Bosse udviser positivitet ved at
fortsætte med at komme med bud på Lauritsens spørgsmål (l. 84-85). Her ses det, hvordan
Bosse er i gang med sin taletur rent grammatisk: “så har man ikke præsteret det nogen
forventede eller så har man ikke (.) løst sin opgave eller- “, hvorefter Lauritsen kommer med
en foregribende færdiggørelse, når hun færdiggør sætningen ved at sige “så har man været
uansvarlig?” (l. 86). Den foregribende færdiggørelse kan ses som et tegn på, at Lauritsen
involverer sig. Hun antyder hermed, at de mulige svar er et fælles projekt, som de sammen kan
løse. Hendes foregribende færdiggørelse bliver i denne sammenhæng bekræftet ved at Bosse
spejler og gentager sætningen med et smil i stemmen: “så har man måske været uansvarlig ja
Jja (.) ja ja ☺ jamen den kan jeg godt se ☺" (l. 87-88). At Lauritsen netop siger “uansvarlig”
er relevant i denne sammenhæng, da Bosse tidligere har udtrykt, at hun er bange for at være
uansvarlig. Den gensidige positivitet ses tydeligt, når de samtidig griner sammen, da de begge
to kan genkende referencen til tidligere i interviewet. Lauritsen udviser herefter igen positivitet
ved at komme med evalueringer (l. 94-95, 96-97, 99), som Bosse igen bekræfter (l. 95, 98,
100). De etablerer hermed en enighed og viser, at de begge er “like-minded”, som Fogtmann
beskriver det (Fogtmann 2007: 227).
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Gensidig koordinering
Lauritsen og Bosses store brug af fortsættelsesmarkører, hvor de kontinuerligt bekræfter
hinanden, er et tegn på, at de er ekstremt koordinerede. Selvom Lauritsen med en foregribende
færdiggørelse afbryder Bosse (l. 86), er det i denne sammenhæng et tegn på et koordineret
samarbejde mellem de to. Desuden indleder de grinet næsten samtidigt (l. 88). De spejler
ligeledes hinandens ord og sætninger “så har man” (l. 86) - “så har man” (l. 87), “den kan jeg
godt se” (l. 88) - “du kan godt se” (l. 89). På nær når Bosse prøver at komme frem til et svar
(l. 79-82), er der ikke tegn på lange pauser, stammen eller tøven, men derimod tegn på
koordinerede skift i taletur og overgange.
Delkonklusion uddrag 1
Af ovenstående sekvenser med Lauritsen og Bosse ses det, hvordan de tre komponenter er til
stede i et stort omfang, hvilket tyder på, at de begge sandsynligvis har oplevet rapport. Det er
relevant at understrege, hvordan etableringen af rapport hænger sammen med det dialogiske
synspunkt, da de netop begge bidrager til etableringen. Bosse samarbejder med Lauritsen ved
at fortælle hende sin personlige fortælling om sin venindes død. Det ses ligeledes, hvordan hun
designer sin historie, således at den er rettet til Lauritsens spørgsmål om emnet. Omvendt ses
det ligeledes, hvordan Lauritsen samarbejder med Bosse ved at hjælpe hende på vej med
forslag, spørgsmål og kommentarer, der er designet til Bosse som modtager. Det er værd at
reflektere over Lauritsens spejling af Bosses toneleje, når hun udtrykker sig om et sårbart emne
(l. 24). Som Goffman beskriver, er der i mødet mellem mennesker er en såkaldt linje, som er
opfattelsen eller stemningen af en situation, og man kan argumentere for, at rapporten i denne
sammenhæng bliver etableret, når Lauritsen gennem et lavt, spejlet toneleje tilpasser sig linjen
og viser, at hun er opmærksom på, at det er et følsomt emne. Gennem det lave toneleje og med
fortsættelsesmarkører trækker Lauritsens sig tilbage verbalt og giver hermed plads til Bosse
kan uddybe (l. 36-59). Lauritsen bidrager herefter med et nyt perspektiv på Bosses fortælling,
og Lauritsen og Bosse skaber sammen en fælles forståelse for emnet. Deres venlighed rettet
mod hinanden gør, at der er en positiv atmosfære mellem dem, og deres fælles bidrag gør
hermed etableringen af rapport mulig. Det er bemærkelsesværdigt, at rapport ikke blot kan ses
som enten-eller i denne sammenhæng, da der er passager, hvor opmærksomhed, positivitet og
koordinering er til stede i forskellige grader. Det viser sig desuden, at opmærksomhed,
positivitet og koordinering har en forskellig rolle alt efter, hvilken linje og situation der er tale
om. Det viser sig eksempelvis, at god koordinering ved et sårbart emne betyder, at
vedkommende skal tilpasse sig den ”sårbare” linje ved at sænke sit toneleje og give plads.
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5.2 Rapport mislykkes
I Hassan Preislers interview med Erling Jepsen i radioprogrammet Min lille Hassan ses det,
hvordan etableringen af rapport mislykkes. Det er vigtigt at understrege, hvordan Jepsen
allerede i starten af interviewet udtrykker en vis modstand. I introduktionen ses det, hvordan
Jepsen afbryder Preisler gentagne gange med snorkelyde hvorefter han konfronterer Preisler
med, at han keder sig, når han taler så langsomt (Bilag 9.4: 111). Preislers provokation afspejles
i hans interaktionelle handlinger gennem interviewet. Nedenstående uddrag er den sidste del
af interviewet mellem Preisler og Jepsen, som resulterer i, at Jepsen forlader lokalet:
Uddrag 2 - mislykket interview
Sekvens 1 (Bilag 6.1: 13)
1 Preisler:
2
3 Jepsen:
4 Preisler:
5 Jepsen:
6 Preisler:
7 Jepsen:
8
9 Preisler:
10
11 Jepsen:
12
13 Preisler:
14 Jepsen:
15
16
17
18
19
20 Preisler:
21 Jepsen:
22 Preisler:
23 Jepsen:
24
25
26 Preisler:
27
28
29
30

er det svært for dig at tale om de ting vi taler om
lige nu<[ej men nu sagde] du også>
[hvis du sku]
<[at jeg var lidt] rutineret>
[ja (.) ja]
SÅ HVIS JEG SKAL VÆRE HELT ÆRLIG (.) °så har jeg
gjort det meget°
mmh (0.5) men du virker på mig lige nu som om at du
synes det er ubehageligt
det øh det må det må siger du så- jeg synes selv
jeg er sådan lidt utålmodig
ja (.) hvorfor↑
fordi jeg synes øh (2.0) hh. nu siger du vi øh vi
skal være ærlige og så videre og og jeg skal prøve
at være ærlig (.) men hvad er det for nogle
spørgsmål du stiller som skal få mig til at være
ærlig (.) øh det er det der med offerrolle det er
det der med at være rutineret og hvad er der mere?
hhh
af konkrete ting
menjeg synes bare det bliver lidt luftigt jeg kunne
godt tænke mig, at det sådan var lidt mere sådan
til at tage og føle på
ø:hm (.) altså jeg har jo kommet på eksempler på
<hvornår jeg er misundelig (.) hvornår jeg lyver
(1.0) hvornår jeg indtræder i offerrollen (.) og at
det oven i købet kan være en strategi jeg har
udviklet fordi jeg oplever at det giver mig medgang
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Jepsen:
Preisler:

Jepsen:

Preisler:
Jepsen:

Preisler:
Jepsen:
Preisler:
Jepsen:
Preisler:

Jepsen:

Preisler:
Jepsen:

men Erling du har ikke lagt noget nyt på bordet>
hh. mmh (2.0)
og det bedste du kan gøre når vi når til at skulle
tale om det (.) det er at spørge om om vi ikke skal
tale om fisse (1.0) et øjeblik så tænkte jeg over
om jeg mon sad overfor Carl Mar Møller en gang til
°men prøv nu og hør Hassan (.) det er jo dig der
har inviteret mig herind det er jo dig der
skal styre det her program°
mmh
ikk’os? det er jo dig der skal give mig nogle
spørgsmål der får mig til at tænke på en anden måde
end jeg har gjort før (.) åbne op for noget nyt
noget lytterne ikke har hørt (0.7) jeg skal have
noget der provokerer mig det vil jeg gerne
men(.) det er jo det jeg prøver på
jaja
og du svarer ikke på spørgsmålene
og hvad er det så jeg ikke har svaret på
<hvornår(.) træder du Erling Jepsen ind i
offerrollen og hvornår vil du ikke smide den igen
fordi den er behagelig for dig at være i?>
(4.7)
mmmh (2.0) Det kan jo være fordi jeg faktisk ikke
ved det Hassan (.) det kan det jo være det er jo et
stort spørgsmål (0.5) jeg er ikke sådan den der har
hundrede procent indsigt i mig selv (.) det har jeg
bestemt ikke jeg ved meget lidt om mig selv føler
jeg egentlig (2.0) det nærmeste jeg kan komme det
for sådan at hæfte det op på noget konkret, det er
det der med altså jeg har lært hjemmefra og ø:hm
(1.0) være den lille altså tage skyld på mig gøre
mig mindre end jeg måske er gøre mig selv dummere
end jeg er (.) det er det sikreste fordi så får man
ikke så mange tæsk (.) selvom man måske ved, at det
far siger er forkert fordi henne i skolen har de
fortalt noget andet så er det bedst med at give ham
ret nu og sige jamen det er også mig der tog fejl
far (.) altså denne der blå væg er jo slet ikke blå
den er rød som du siger og så tænke mit og sådan
ikk’os (.) det er sådan lidt derhen af det der med
at måske gøre sig selv lidt dummere og lidt svagere
end man egentlig er- det kan der godt være strategi
i overfor en overmagt når man bliver lidt bange
mmh
er der noget af det du kan så- du gerne vil høre?
er det lidt den retning eller er det- ellers må du
selv styre det lidt jo Hassan
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Gensidig opmærksomhed
Den første komponent – gensidig opmærksomhed – ses i sekvensen ovenfor, når Jepsen
henviser til de spørgsmål, Preisler har stillet ham tidligere i interviewet, og når han spørger
yderligere ind til Preislers spørgsmål (l. 16-19), og når han i l. 49 spørger “Og hvad er det så
jeg ikke har svaret på”, da han hermed giver Preisler mulighed for at uddybe sit perspektiv.
Jepsen viser opmærksomhed ved at ytre, at er svært for ham at svare på Preislers spørgsmål
(41-44), hvorefter han alligevel gør et forsøg og uddyber et langt respons med en konkret
historie om ham selv som lille (l. 54-74). Opmærksomheden bliver her gengældt, når Preisler
er overvejende tavs og hermed viser, at han er opmærksom på Jepsens taletur. Dog kan
tavsheden også ses som et udtryk for, at han ikke involverer sig i Jepsens fortælling, hvilket
ligeledes afspejles i hans manglende respons, når Preisler ikke kommenterer yderligere på
Jepsens fortælling: ”mmh” (l. 75).
Preisler viser, at han har opmærksomheden rettet mod ham, når han evaluerer Jepsens
tilstand: “Mmh (0.5) men du virker på mig lige nu som om at du synes det er ubehageligt” (l.
9-10), og når han spørger yderligere ind til emnet (l. 13). At han spørger yderligere ind til
Jepsens tilstand viser tydeligt, hvordan hans opmærksomhed er rettet mod Jepsen. Det er dog
bemærkelsesværdigt, hvordan fortsættelsesmarkører fra dem begge slet ikke er til stede i
ovenstående sekvens. Selvom deres opmærksomhed begge er rettet mod hinanden, er deres
samtale dog præget af negativitet og uenighed. At de er uenige viser sig ligeledes ved de
fraværende fortsættelsesmarkører til at opfordre den anden til at fortsætte sin taletur og ved de
fraværende responsmarkører til at bekræfte hinandens ytringer. Deres opmærksomhed er stærkt
negativt præget, da den netop ikke er anerkendende, og deres negative vurderinger af hinanden
er i denne sammenhæng derimod ansigtstruende og kan ses som manglende positivitet.
Positivitet
Som beskrevet ovenfor har Preisler og Jepsen en høj grad af (negativ) opmærksomhed rettet
mod hinanden, og der er i ovenstående sekvens en stor mangel på positivitet, da de absolut ikke
har en positiv holdning til hinanden eller selve aktiviteten. Et tegn på positivitet er netop, når
de interagerende evaluerer hinanden positivt, men i denne sammenhæng er der tale om negative
evalueringer. I linje 33-36 ses det, hvordan Preisler Jepsen evaluerer negativt, hvorefter Jepsen
konstruerer en involveringsinvitation ved at sige, hvordan han godt kunne tænke sig, at
interviewet var mere konkret og provokerende (l. 23-25 + l. 37-45), hvilket giver dem begge
mulighed for at justere aktiviteten. Preisler gengælder ikke denne involvering, da han udtrykker
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uenighed om præmissen ved at beskrive, hvordan han tidligere i interviewet har givet konkrete
eksempler fra sit eget liv (l. 26-30). Preisler konstruerer en ny involveringskonstruktion ved at
henvise til tidligere i interviewet, hvor han netop har fortalt om sit personlige liv (l. 30), men
Jepsen accepterer ikke denne, hvorfor Preislers taletur forbliver ukommenteret: ”hh. mmh
(2.0)” (l. 32). Preisler evaluerer dog Jepsen negativt: "men Erling du har ikke lagt noget nyt på
bordet>” (l. 31). Ved at vurdere Jepsens handlinger negativt, konstruerer han det modsatte af
positivitet, når han ikke anerkender Jepsens måde at agere på i interviewet.
Herefter gengælder Jepsen den manglende positivitet ved at konstruere endnu en
uenighedstilkendegivelse. Her evaluerer han gensidigt Preisler negativt ved at anklage hans
interviewstil og mangel på styring som grunden til problemet (l. 37-45). Deres kontinuerlige
evalueringer er et udtryk for, at de er grundlæggende uenige, og den gensidige positivitet
konstrueres ikke i denne sammenhæng, da evalueringer er negative og konfronterende.
Fogtmann beskriver, hvordan uenighedskonstruktioner som disse er trussels-risikerende. Det
faktum, at de er uenige, afspejles ligeledes i deres svar til hinanden, som er overvejende
dispræfererede. Ved ikke at være anerkendende over for hinanden og ved at være uenige om
hinandens evalueringer, udviser de hermed manglende gensidig positivitet. Der eksisterer
netop ikke en udpræget venlighed eller anerkendelse af deres forskellige meninger. Dog kan
man argumentere for, at Jepsen – til trods for sit høje toneleje - viser en form for positivitet,
når han grundigt uddyber, at han muligvis ikke er i stand til at svare på spørgsmålet, hvad han
havde forventet af interviewet, og hvordan kan gerne kunne tænke sig, at det forløb (l. 41-78).
Koordinering
I ovenstående sekvens ses det, hvordan Preisler og Jepsens koordinering varierer i forskellige
grader. I sekvensen ses en tendens til manglende koordinering, da de begge gentagende gange
afbryder hinanden (l. 1-8 + 20-22). I l. 23-52 er de ekstremt koordinerede, hvilket hænger
sammen med den store opmærksomhed, de har rettet mod hinanden. I linje 32 er der tegn på
inkoordination, når Jepsen holder en lang pause på 2 sekunder efter Preislers
involveringsinvitation og hermed konstruerer en reaktionsforsinkelse, og Preislers henvisning
til sine fortællinger står ukommenteret hen. Derefter reagerer Preisler ved at tale i høj pitch (l.
23), hvilket antyder, at han er provokeret. Det høje toneleje spejles ikke af Jepsen, men han
udviser en markeret spejling, hvor Jepsen reagerer ved at tale i et ekstremt lavt toneleje (l. 3739). At der er en enkelt fortsættelsesmarkør (l. 40) kommer ligeledes til udtryk i deres
manglende koordinering, da de ved ikke at bekræfte hinanden og være uenige gør brug af
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overlap, tavshed og reaktionsforsinkelser. I nedenstående sekvens ses det, hvordan de negative
evalueringer, de ansigtstruende handlinger og reaktionsforsinkelser fortsætter:
Uddrag 2 - mislykket interview
Sekvens 2 (Bilag 6.2: 14)
79 Preisler:
80 Jepsen:
81 Preisler:
82 Jepsen:
83
84
85
86 Preisler:
87
88 Jepsen:
89 Preisler:
90
91 Jepsen:
92 Preisler:
93
94
95 Jepsen:
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109 Preisler:
110
111
112 Jepsen:
113 Preisler:
114 Jepsen:
115
116
117 Preisler:
118
119

du bliver utålmodig nu (.) kan jeg mærke
ja
føles det ubehageligt det her?
^hvorfor bliver du ved med at spørge om det i
stedet for at altså og- nu spurgte jeg dig om noget
(.) er der noget af det jeg fortalte dig her som du
ledte efter?^
altså jeg sidder jo overfor dig nu her og ser dig
ind i øjnene[og]
[mmh]
og (1.0) ser dig drikke af din vandflaske og pille
ved din kapsel og så videre.
ja (.) ja
og jeg har jo mødt dig i flere sammenhænge og jeg
har set dig væsentlig mere afslappet end du virker
lige nu
jamen sådan føler jeg det også (.) altså jeg tænker
lidt på om jeg skal gå faktisk fordi der sker
simpelthen for lidt (.) hvis ikke du påtager dig
rollen som interviewer (.) hvis ikke du stiller mig
nogle spørgsmål som udfordrer mig (0.5) du sidder
og kigger på mig med sådan nogle hundeøjne og synes
nu skal jeg være helt ærlig (0.5) så prøver jeg at
komme med et eksempel så spørger jeg dig (.) er det
noget af det du sidder og fikser efter (.) det medaltså det kan være når man er bange, at man gør sig
til et offer overfor en større magt ^uden at man
måske dybest set føler sig som et offer er det der
kan du så følge videre af den vej (1.0) Hassan?^
altså (.) eller er det noget andet dualtså det er- det er virkelig svært at høre hvad du
siger lige nu for jeg ser dig jo primært og du
virker vred
jamen det er fordi jeg- det er lige før jeg går nu
hvorfor har du lyst til at gå?
^fordi jeg spilder min tid^ (3.0) du har ikke
spurgt om noget der sætter en interessant samtale i
gang synes jeg (.) ^det er for lidt i hvert fald^
<jeg tror at du har lyst til at gå netop fordi jeg
spørger dig om noget du ikke er vant til at blive
spurgt om>
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120
121
123
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
145

Jepsen:

Preisler:
Jepsen:
Preisler:
Jepsen:

Preisler:
Jepsen:

Preisler:

åh du godeste gud. hh (.) °hvis du vidste, hvad
folk har spurgt mig om°(.) og det hvad så det
spændende spørgsmål må vi få det igen nu
har du spurgt om det flere gange siger du (.)
hvornår er jeg ærlig?
hvorfor lyver du Erling?
om hva?
når du lyver, hvorfor lyver du?
så skal jeg altså vide lidt mere konkret (.) jeg
talte om det her med kvinder gav jeg et eksempel
(0.5) ø:hm (1.0) det er alt for abstrakt for mig
det har jeg jo lov at sige for det synes jeg
faktisk det er (.) det er for abstrakt (.) lyver
med hensyn til hvad spørger jeg så?
(pause)
nu skal du svare Hassan
(4.7)
ej, det her- jeg går simpelthen fordi det
her er for kedeligt >jeg har andre ting jeg skal
bruge min tid på I må undskylde venner< Jeg kommer
gerne og fortæller historier og fortæller om ærlige
ting og snakker med andre, men det her er
simpelthen for k:edeligt
må jeg spørge om en ting mere inden du går?
(6.0)
Erling (.) er du sikker på du har lyst til at gå?
(5.0)
ERLING?

Gensidig opmærksomhed
Jepsen viser opmærksomhed ved at spørge yderligere ind til Preislers spørgsmål (l. 84-85, 107108, 128-133), således at han potentielt kan komme med mere fyldestgørende svar, som
Preisler efterspørger. Jepsens taletur er præget af en vis provokation, da han taler i høj pitch og
med et hurtigt toneleje (l. 95-108), hvilket kan være et tegn på, at han vil undgå at tabe ansigt.
Preisler forsøger ikke at opretholde Jepsens ansigt med eksempelvis fortsættelsesmarkører,
hvilket kan tyde på manglende opmærksomhed. Preisler udviser ligeledes manglende
opmærksomhed ved at afbryde Jepsens taletur (l. 108) og ved ikke at kommentere og svare
Jepsen på hans taletur: ”kan du så følge videre af den vej (1.0) Hassan?^ altså (.) eller er det
noget andet du-” (l. 107-108). At Preisler ikke responderer med opmærksomhed rettet mod
Jepsen kan hænge sammen med, at hans ansigt er truet (l. 114-116). Preisler har dog høj
opmærksomhed rettet mod Jepsen, når han spørger yderligere ind til Jepsen (l. 113 + 125 +
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127), og når han kommenterer på Jepsens tilstand og kropssprog (l. 79 + 86 + 89 + 93 +110111). Dette kunne potentielt være med til at understøtte positiviteten og enigheden mellem
dem, hvis Preisler blev bekræftet i disse vurderinger, men i stedet fremstår disse negative
evalueringer stærkt ansigtstruende for Jepsen.
Positivitet
Den manglende positivitet ses tydeligt i ovenstående sekvens, når de begge forholder sig yderst
negativt til hinanden. Deres manglende positivitet kan hovedsageligt ses ved, at de ikke har en
anerkendende, positiv tilgang til hinanden, men derimod yderst negativ. Preisler eksempelvis
med kommer med vurderingerne, som truer Jepsens ansigt, da han netop italesætter Jepsens
usikkerhed: ”altså jeg sidder jo overfor dig nu her og ser dig ind i øjnene og (1.0) ser dig drikke
af din vandflaske og pille ved din kapsel og så videre” (l. 89-90) ”og jeg har jo mødt dig i flere
sammenhænge og jeg har set dig væsentlig mere afslappet end du virker lige nu” (l. 92-94).
Jepsen accepterer bekræftende: “Jamen sådan føler jeg det også”, hvorefter der kan detekteres
en irritation i hans stemme (l. 95). I forlængelse heraf truer Jepsen Preislers ansigt gensidigt
ved at forholde sig negativt til Preisler og aktiviteten generelt (l. 96-116).
Jepsen kommer dog med nogle involveringsinvitationer, som eksempelvis ”…så spørger jeg
dig (.) er det noget af det, du sidder og fisker efter (.) det med- altså det kan være, når man er
bange, at man gør sig til et offer over for større magt ^uden at man måske dybest set føler sig
som et offer er det der kan du så følge videre af den vej (1.0) Hassan?^” (l. 102-107), hvorefter
Preisler ikke anerkender ham ved ikke at svare på hans spørgsmål. I stedet for kommer Preisler
med en ansigtstruende bemærkning: ” ”altså det er- det er virkelig svært at høre hvad du siger
lige nu for jeg for jeg ser dig jo primært og du virker vred”. Det ses ligeledes, hvordan Jepsen
lægger op til at justere aktiviteten (l. 83-85 + 107 + 128-133 + 135), men Preisler gensidigt
udviser manglende positivitet ved i stedet at true Jepsens ansigt, når han kommenterer på
Jepsens usikre tilstand og kropssprog (l. 79 + 86 + 89+ 92-94+ 110-111). Dog skal det
understreges, at Jepsen ligeledes udviser manglende positivitet, selvom han udviser
involveringsinvitationer, da disse også indeholder negative vurderinger af Preisler.
Koordinering
Den manglende opmærksomhed og positivitet kan tydeligt afspejles i en manglende
koordinering. Manglende koordinering ses ovenfor, når Jepsen færdiggør sin taletur, men
Preisler trækker sig mundtligt ud af samtalen ved at tage relativt lange pauser, hvor han kunne
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have taget turen (107 + 134 + 136). Deres samtale bærer præg af inkoordination med
bemærkelsesværdige lange pauser, hvor det er usikkert, hvem der er næste-taler. Kigger man
på Jepsens ytringer i linje 95-108 er de alle karakteriseret ved et højt og hurtigt toneleje, hvilket
kan vidne om, at han befinder sig i en aroused tilstand. Preisler reagerer ikke på hans taletur
og udtryk og tilbagetrækker sig verbalt ved ikke at svare. Efter en pause på et sekund ytrer
Jepsen: “Hassan?” og begynder på en ny taletur grundet Preislers manglende respons.
Den manglende respons er dog mest tydelig i slutningen af sekvensen, hvor Preisler ikke blot
kommer med en reaktionsforsinkelse, men vælger slet ikke at reagere og give Jepsen en respons
(l. 134). Udeblivelsen af reaktionen spejler tydeligvis ikke Jepsens høje toneleje og tempo, og
efter en unormal lang pause ytrer Jepsen eksplicit, at han vil have en reaktion fra Preisler (l.
135). Da Preisler igen ikke responderer med i lang pause på 4,7 sekunder, er Jepsens toneleje
i endnu højere pitch, hvilket kan indikere, at han er provokeret. Dette resulterer i, at han
afslutningsvis forlader lokalet. Når Preisler til slut alligevel udtrykker sig igen og spørger ind
til Jepsen, vælger Jepsen ikke at svare (l. 144 + 146) og smække med døren. Inkoordinationen
ses hermed tydeligt ved deres manglende respons over for hinanden.
Delkonklusion uddrag 2
I ovenstående eksempel ses det, hvordan Goffmans begreb om facework spiller en afgørende
rolle for den gensidige positivitet. Det er tydeligt at se, hvordan rapporten bliver påvirket, når
Preisler og Jepsens ansigter trues i denne sammenhæng. Deres forsøg på at involvere sig
mislykkes, fordi deres involveringsinvitationer er præget af negative evalueringer, som de for
det første ikke er enige i, og som for det andet er ansigtstruende. Der er ingen udpræget
venlighed mellem de to og ingen anerkendelse af deres forskellige evalueringer i samtalen.
Den manglende enighed mellem de interagerende ses gennem hele sekvensen, hvor de
diskuterer, hvilken retning samtalen skal tage. I første sekvens ses det, hvordan deres
opmærksomhed og koordinering er høj, men hvordan positiviteten mangler gensidigt. Både
Preisler og Jepsen kommer med hver deres involveringsinvitationer, men da de er uenige,
bliver ingen af invitationerne imødekommet, hvorfor den gensidige positivitet ikke etableres.
I anden sekvens ses det, hvordan opmærksomheden reduceres, og hvordan både positiviteten
og koordineringen i høj grad mangler. De udviser begge manglende positivitet, når de gensidigt
truer hinandens ansigter, hvilket bidrager til konfliktoptrapning og en generel negativ
atmosfære mellem dem. Deres uenighed og manglende positivitet viser sig ligeledes i
koordinationen i form af lange pauser og reaktionsforsinkelser. Afslutningsvis vælger Preisler
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fuldstændigt at trække sig verbalt tilbage fra samtalen, og denne inkoordination ved lange
pauser og udeblivelse af svar provokerer og truer Jepsens ansigt i en sådan grad, at han vælger
at afbryde interviewet. Jeg vil i denne sammenhæng argumentere for, at manglen på
opmærksomhed, positivitet og koordinering medvirker til, at de interagerende højst sandsynligt
ikke har følt rapport.

5.3 Refleksion og delkonklusion
Ud fra ovenstående analyser af det henholdsvis gode og mislykkede interview, er det tydeligt
at se, hvordan rapport bliver opnået i et væsentligt større omfang i det gode interview
sammenlignet med det interview, der mislykkes. Baseret på ovenstående uddrag ses det,
hvordan mutual attentiveness, mutual positivity og coordination spiller en afgørende rolle for
rapporten mellem de interagerende. Det to interviews viser ligeledes vigtigheden af at
opretholde hinandens ansigter i en interaktion, da vi i uddrag 1 så, at dét at tale om sårbare
forhold i sig selv er ansigtstruende, ligesom vi i uddrag 2 så, at hvis ansigterne er truet, ender
det i en diskussion eller en verbal eller fysisk tilbagetrækning fra situationen. Man kan dog
diskutere, hvilken betydning de tre komponenter hver især har i et radiointerview, hvor
formålet er at tale om dybe emner. Når der er tale om sårbare forhold, må koordineringen
forventes at være påvirket af eksempelvis lange pauser med refleksion eller tøven i stemmen,
når man har svært ved at tale om det pågældende emne. Opmærksomheden er ligeledes en
vigtig faktor for et dybdegående interview, da interviewer og interviewperson skal være
opmærksomme på hinanden og hinandens udtalelser for at føre en dyb samtale. Hvis
intervieweren for eksempel ikke er opmærksom på forhold, som interviewpersonen tidligere
har udtalt sig om, er det svært at fordybe sig. Dog er ovenstående mislykkede interview også
et eksempel på, at rapporten ikke nødvendigvis opleves, blot fordi opmærksomheden og
koordineringen er til stede. For eksempel kan to interagerende have en høj opmærksomhed
rettet mod hinanden, men dette bidrager ikke til bedre rapport, hvis opmærksomheden er
præget af negativitet. Tværtimod ses det, at den negative opmærksomhed og de direkte
ansigtstruende handlinger kan føre til et skænderi frem for samtale. Af analyserne kan man
ligeledes konkludere, at positiviteten spiller en stor rolle, og at det er særligt vigtigt at have en
anerkendende og positiv tilgang til hinanden, når der er tale om interviews, der berører dybe
forhold. Det viser sig i interviewet med Lauritsen og Bosse, hvordan Bosses ansigt bliver
opretholdt, fordi hendes fortællinger om sit personlige liv bliver anerkendt, og hvordan
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Lauritsens overlap og potentielle ’forstyrrelser’ bliver set som en positiv og samarbejdende
faktor, fordi Bosse er åben over for Lauritsens indskydelser. Omvendt viser analyserne af
Preisler og Jepsens samtale, hvordan rapport ikke opnås, når den gensidige positivitet ikke er
til stede. Man kan hermed konkludere, at opmærksomhed, positivitet og koordinering skal være
til stede, før at der kan være tale om etablering af rapport.

Dog er det vigtigt at understrege, at ovenstående analyser af rapport er præget af en vis
kompleksitet. Analyserne viser netop, at etableringen af de forskellige komponenter ikke blot
er et spørgsmål om, hvorvidt det er til stede eller ej, da de tre komponenter kan svinge i
forskellige grader. Det ses, hvordan de ændrer sig dynamisk i takt med forskellige taleture og
sekvenser, og jeg ser hermed rapport som et fænomen, der kontinuerligt etableres og afetableres gennem interaktionen. Analyserne viser ligeledes, hvordan betydningen og graden af
opmærksomhed, positivitet og koordinering afhænger af, hvilken linje og stemning situationen
er præget af. Det er vigtigt at understrege, at det dialogiske aspekt gør rapport-begrebet endnu
mere komplekst, da de interaktionelle handlinger netop skal ses ud fra samspillet, som altid vil
afhænge af deltagerne, deres forhold og konteksten. I den kommende analyse vil jeg forsøge
at finde svar på, hvordan man som interviewer – her repræsenteret ved Preisler og Lauritsen –
kan gøre brug af forskellige spørge- og interviewteknikker, når man ønsker at åbne sin
interviewperson op for samtale om dybereliggende emner. Efterfølgende vil jeg sammenholde
analyserne og diskutere sammenhængen mellem interviewteknikkerne og rapport.
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6.0 Analyse af spørge- og interviewteknikker
I dette kapitel ønsker jeg at vise, hvordan forskellige spørge- og interviewteknikker kan være
relevante for journalister og interviewere, som ønsker at åbne op for dybereliggende emner hos
interviewpersonen. Analysen er lavet på baggrund af specialets udvalgte interviews 11. Selvom
jeg udelukkende tager udgangspunkt i Preisler og Lauritsens interviewteknikker, mener jeg, at
deres teknikker er noget, de fleste journalister har i deres værktøjskasse. Jeg ser her på
enkeltcases, men det er vigtigt at understrege, at de teknikker, der anvendes i casene, kan sige
noget generelt om, hvordan man som interviewer kan nå ind til sin interviewperson. I
nærværende analyse vil jeg gennem en analyse af Preisler og Lauritsens spørge- og
interviewteknikker klarlægge, hvordan disse bliver anvendt til forskellige formål. Det skal
understreges, at jeg med et dialogisk perspektiv ligeledes inddrager eksempler på
interviewpersonens svar for at se, hvordan interviewteknikkerne bliver modtaget.
Tabel 1: Antal af spørgsmål i udvalgte radiointerviews med Pernille Lauritsen
Interviewperson Antal
spørgsmål
interviewer

Antal spørgsmål
interviewperson

Procentuel
andel spm. fra
interviewer

Procentuel andel
spm. fra
interviewperson

Stine Bosse

97

7

93,3%

6,7 %

Uffe Elbæk

72

2

97,3 %

2,7 %

Daniel Rye

55

1

98,2 %

1,8 %

Tabel 2: Antal af spørgsmål i udvalgte radiointerviews med Hassan Preisler
Interviewperson Antal
spørgsmål
interviewer

Antal spørgsmål
interviewperson

Procentuel
andel spm. fra
interviewer

Procentuel andel
spm. fra
interviewperson

Martin
Østergaard

60

13

82,2 %

17,8 %

Jokeren

37

28

57,0 %

43,0 %

Anne Sophia
Hermansen

31

20

60,8 %

39,2 %

11

Udvalgte interviews med Lauritsen og interviewpersonerne: Stine Bosse, Uffe Elbæk og Daniel Rye.
Udvalgte interviews med Preisler og interviewpersonerne: Martin Østergaard, Jokeren, Anna Sophia Hermansen samt et
enkelt eksempel fra interviewet med Erling Jepsen. (For uddybning, se afsnit 4.5)
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Forskellige interviewroller: Asymmetri vs. symmetri
I tabellerne ovenfor ses en tydelig forskel i Preisler og Lauritsens interviews i forhold til antal
samlede spørgsmål samt antal spørgsmål fra interviewpersonen. Preislers stiller meget få
spørgsmål i forhold til Lauritsen (i gennemsnit 42 spørgsmål over for Lauritsen, som stiller 75
spørgsmål i gennemsnit). Desuden stiller Preislers interviewpersoner en stor del af
spørgsmålene i interviewene: I gennemsnit stiller Preislers interviewpersoner 33,3 % af det
samlede antal spørgsmål i interviewene, hvorimod Lauritsens interviewpersoner i gennemsnit
stiller 3,7 % af det samlede antal spørgsmål. Man kan heraf udlede, at Lauritsen følger den
institutionelle turpræallokering, hvor intervieweren spørger og interviewpersonen svarer,
hvorimod Preislers interviews minder mere om den konventionelle samtale, da
interviewpersonen ligeledes har rollen som spørger. Andelen af spørgsmål fra
interviewpersonerne viser hermed, at Preislers interviews er mere symmetriske end Lauritsens,
hvilket ligeledes afspejles i deres brug af forskellige spørgsmålsdesign og interviewteknikker.
uddybes nedenfor i de udvalgte sekvenser 12.

6.1 Lauritsens spørge- og interviewteknikker
Tabel 3: Pernille Lauritsens overordnede spørgsmålstyper i udvalgte radiointerviews

Interviewperson Åbne hvspørgsmål

Lukkede hvspørgsmål

Samlede hvspørgsmål

Samlede ja/nejspørgsmål

Stine Bosse

44

4

48 ud af 97

49 ud af 97

Uffe Elbæk

38

2

39 ud af 72

33 ud af 72

Daniel Rye

28

3

31 ud af 55

24 ud af 55

I tabel 3 ovenfor ses det, hvordan Lauritsen i gennemsnit producerer 52,6 % hv-spørgsmål og
47,3 % ja/nej-spørgsmål. Ved et grundigere indblik i disse spørgsmålstyper er det
bemærkelsesværdigt, hvordan hun i interviewet gør brug af ja/nej-spørgsmål ved brug af
formulationer for at spore sig ind på sin interviewperson og etablere en enighed:

12

Det skal understreges, at jeg grundet eksemplernes store omfang, har valgt at vise udsnit, der er relevante for
pointerne af Preisler og Lauritsens brug af spørge- og interviewteknikker. Jeg henviser derfor til Bilag 7, hvor
de udvalgte sekvenser og de citater, jeg refererer til, er uddybet.

55

Ja/nej-spørgsmål som formulationer
Sekvens 1: Lauritsen og Stine Bosse
1 Lauritsen:
2
3
4
5
5
6 Bosse:
7 Lauristen:
8
9 Bosse:
10 Lauritsen:
11 Bosse:
12 Lauritsen:
13 Bosse:
14 Lauritsen:
15
16 Bosse:
17 Lauritsen:
18
19
20 Bosse:
21 Lauritsen:
22
23
24 Bosse:
25 Lauritsen:
26 Bosse:
27 Lauritsen:
28 Bosse:
29 Lauritsen:
30

mmh↓ (0.7) og det så har det så ført til siger du
så at øh- >du har sagt flere ting vi startede ud
med< at vi talte om stine at noget af det der
forhindrede dig eller var var udfordrende for dig i
dit liv lige nu det var hvordan du skulle
prioritere [din tid↑]
[mmh]
og du- vi kom ned til at du også stod lidt ved
sådan en skillevej↑
hh. ja
hvor du talte om om du ville lade dig binde mere
mmh=
=eller o:m- altså til nogle opgaver
mmh↓
igen eller om du ville (.) prioritere ja mere det
her med at være grounded snakkede vi om
[mmh]
[og] hvor der også var en længsel efter noget ro
ø::h og så du der måske gemmer sig nogle vigtige
ting
mmh
ø::h (0.5) og der var noget med at skrive som du
godt kunne tænke dig mere af (.) og der var også
noget med at mærke dig selv bedre
mmh (.) mmh
og der gemmer sig de her vigtige ting tænker du
mmh
=inde i dig
mmh=
hvad er det du tror det ville give dig at udforske
det

Disse formuleringer fra Lauritsen i ovenstående eksempel opsummerer interviewpersonens
pointe med det formål, at enighed er etableret. Hendes formulationer (l. 7-8, 10, 12, 14-15, 1719, 21-23, 25, 27) bliver i denne sammenhæng bekræftet af Bosse (l. 9, 11, 13, 16, 20, 24, 26,
28). Når interviewpersonen bekræfter hendes formulation, har Lauritsen har hermed sikret sig,
at der ikke er misforståelser eller ubesvarede spørgsmål i luften. Hun fremlægger hermed
Bosses pointe i en præcis form, hvilket også medvirker til, at lytterne får en større forståelse
for det sagte. At opsummere en pointe fra interviewpersonens side er noget, Lauritsen
kontinuerligt gør gennem interviewene i forskellige sammenhæng. Nedenfor vil jeg vise,
hvordan opsummeringerne – udover at være publikumsorienterede og etablere forståelse –
ligeledes bruges som aktiv lytning og til at lede interviewet.
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Åbne hv-spørgsmål i forlængelse af preface
Når vi ser på Lauritsens brug af hv-spørgsmål, er det bemærkelsesværdigt, hvordan
størstedelen af hendes hv-spørgsmål er åbne, hvilket hænger sammen med, at hun lægger op
til et udvidende svar med en bred svarramme. Dog kontekstualiserer hun spørgsmålet og gør
det konkret ved brug af prefaces, som vi ser i ovenstående eksempel (l. 7-27). Omkring en
fjerdedel (23,2 %) af Lauritsens spørgsmål bliver produceret i forlængelse af et længere,
indledende udsagn, et såkaldt preface. Her formår hun at fastsætte en præmis, der indeholder
en opsummering af interviewpersonens pointer og etablerer hermed den baggrund, der er
nødvendig for at forstå det efterfølgende spørgsmål. Ovenstående eksempel viser også,
hvordan Lauritsen ud fra Bosses ytringer netop forsøger at opsummere, hvorfor disse
vurderinger og opsummeringer bruges som et middel til at klarlægge en væsentlig pointe. Ved
dette preface danner hun en kontekstetablering for at lede den næste tur i en bestemt retning
eller for at angive en præmis for det efterfølgende spørgsmål.
Lauritsens brug af opsummeringer
I ovenstående eksempel ser vi, hvordan Lauritsens strategi er at opsummere og referere til en
pointe, som Stine Bosse selv har ytret, hvorfor Lauritsen derfor bevarer sin neutralitet. Ved
denne taktik står Lauritsen ikke personligt ansvarlig for den pågældende udtalelse, og
formuleringen bliver ikke diskuteret, da Bosse efterfølgende svarer direkte på spørgsmålet. Da
opsummeringerne er med til at kontekstualisere svaret for spørgsmålet, kan det ses som en
teknik, hun bruger til at styre interviewet i en bestemt retning. Desuden kan Lauritsens
opsummeringerne også karakteriseres som aktiv lytning. At hun er i stand til at opsummere en
pointe, der har spredt sig over længere sekvenser tidligere i interviewet, viser ligeledes, at hun
lytter aktivt. Opsummeringerne bliver altså dels et element i aktiv lytning og en teknik til at
åbne interviewpersonen endnu mere op, da hun ved disse netop styrer samtalen mod det
dybereliggende.
Reference til tredjepart
En anden gennemgående interviewteknik, Lauritsen gør brug af, er, at hun refererer til en
tredjepart ved brug af forskellige faktuelle oplysninger, hun præsenterer under interviewet ved
eksempelvis at referere til citater, videnskabelige undersøgelser eller kendskab til
interviewpersonen. Hendes brug af referencer afspejler, hvordan hun inden udsendelsen har
foretaget en grundig research på de enkelte medvirkende. Hendes interviewteknik medvirker
blandt andet til at frembringe en form for genkendelighed, hvilket er en taktik til at åbne
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interviewpersonen op. I hendes interview med Bosse ser vi, hvordan hun refererer til en
specifik bog af Elizabeth Gilbert, der kommer med bud på, hvordan ”vi mennesker” frygter at
dykke ned i os selv (Bilag 7, sekvens 3: s. 19, l. 13-14).
Sekvens 3: Lauritsen og Stine Bosse
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Lauritsen:

Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:

og ø:hm og hun taler om at det her det kræver mod
at dykke ned- altså at turde at være alene med sig
selv ikke bare tidsmæssigt men man skal også finde
det der mod til at gøre det[og så]
[mmh]
nævner hun en række frygte som jeg havde lyst til
at prøve at læse op for dig
ja
ikke sådan fordi jeg tænker at der er en af dem du
specifikt frygter men fordi jeg tror, de fleste af
os kan kende
.hh ja
mange af de her frygte
ja
hvis vi virkelig skulle udfolde sådan vores
personlighed [på en eller anden måde]
ja (.) ja (.) .hh ja

[Hele sekvensen Bilag 7, sekvens 3: s. 19-20]

At Lauritsen i forbindelse med denne bog udtrykker, at det handler om noget, “de fleste af os
kan kende” (l. 31-32), og at det er ting, ”vi mennesker” frygter (l. 13), medvirker til, at hun
normaliserer det, der er svært at tale om. At hun normaliserer disse forskellige frygte og
henviser til dem medfører i denne sammenhæng, at Bosse åbner sig mere op, da de kommer
nærmere en forståelse af, hvad Bosse frygter. Bosse har i denne sammenhæng lettere ved at
‘indrømme’, hvordan hun kan føle sig latterliggjort.
Det ses dog ligeledes, hvordan Lauritsen ikke altid formår at åbne sin interviewperson op ved
at udtrykke, hvordan interviewpersonens problem er normalt og genkendeligt:
Sekvens 4 – Lauritsen og Uffe Elbæk
1
2
3
4
5
6
7
8

Lauritsen:
Elbæk:

Lauritsen:
Elbæk:

så er det i virkeligheden noget af det der
udfordrer dig mest
nej men det er der hvor jeg bare er allermest
sårbar altså jeg kunne sidde i jeg kunne sidde her
i studiet og tude altså over at få det til at
fungere ikk
ja
og det er ikke- altså det er ikke noget min mand
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lauritsen:

Elbæk:
Lauritsen:
Elbæk:

Lauritsen:
Elbæk:
Lauritsen:
Elbæk:

synes jeg skal sidde og snakke om her (.) absolut
(.) altså det er mit eget
ja (.) men det er jo immervæk stadig noget af det
jeg tror mange godt kan genkende- at at at få det
der til at hænge sammen nå man virkelig- det møder
jeg i hvert fald mange mennesker som virkelig
kæmper for et eller andet (.) [en sag] af en eller
anden art
[ja eller omkostningerne] ikke
og så ja og så hele tiden skulle op (.) [hvad er
omkostningerne ved at skulle så og så]
[ja og så bliver det også] øh- og så blev det også
øh- det hele bliver sat i relief med (.) øh (0.5) i
onsdags- altså det har været en sindssyg uge vil
jeg lige sige (.) altså (.) fordi det her det sker
mandag (.) tirsdag får vi et rigtig godt valg
mmh↑
og jeg er rigtig glad på vegne af (.) alle
kandidater derude at øh- altså at det overgik vores
bedste forventninger
ja
så tak til universet og tak til (.) alle jer, der
har sat kryds ikk

Lauritsen nævner, at det er noget “mange kan genkende” (l. 12), og at hun møder mange
mennesker, der kan have det som Elbæk (l. 15). Men i dette tilfælde ses det, hvordan hendes
interviewteknik ikke bliver responderet på. Når Elbæk udtrykker, at de taler om det emne, hvor
han er allermest sårbar, udtrykker han ligeledes, at det “er hans eget” (l. 10). Når Lauritsen
udviser forståelse og genkendelighed for hans sårbare side, er det tydeligt at se, at Elbæk
muligvis er for fokuseret på, at dette er et offentligt interview, da han i l. 30-31 refererer
eksplicit til lytteren. Dette kan være et tegn på, at han er ekstra opmærksom på sin
selvpræsentation og på ikke at tabe ansigt over for lytterne, hvilket muligvis kan være en
barriere, der medvirker til, at han ikke åbner op for sine personlige tanker og følelser.
Brug af institutionel rolle
Når Lauritsen normaliserer emnet, gør hun det ligeledes ved at referere til sin institutionelle
rolle og sin rolle som coach. Ud fra Lauritsens erfaringer kommer hun herefter med bud på,
hvordan interviewpersonerne kan udforske deres frygt.
Sekvens 2: Lauritsen og Stine Bosse
19 Lauritsen:
20
21
22

(0.5) så nogle gange så sammenligner jeg vores
livsudvikling m:ed at- hvis du nu forestiller dig
at du blev født på en fodboldbane (.) og du kunne
spille alle positioner dengang du var lille ikk
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[Udklippet]
47 Lauritsen:
48
49
50 Bosse:
51 Lauritsen:
52 Bosse:
53 Lauritsen:
54 Bosse:
55 Lauritsen:
56
57 Bosse:
58 Lauritsen:
59 Bosse:

og lige så stille og roligt er vi tilbage hvor vi
egentlig kun- vi får ligesom sat os selv skak mat
(.) at- så vi kan være utroligt succesfulde
[mmh]
[en] utrolig succesfuld målmand
mmh
eller en utrolig succesfuld angriber
mmh
men vi har ligesom afskåret os selv for de andre
positioner på banen
mmh
og <det føles lidt som at bo på et frimærke>
mmh

[Hele metaforen beskrevet i Bilag 7, sekvens 2: 17-19]

Forud for ovenstående sekvens udtrykker Lauritsen, hvordan hun har “arbejdet med familier
og børn i utroligt mange år og skrevet en masse om det” (Bilag 7: sekvens 2: 17). Hun udfordrer
Bosse ved at komme med et nyt perspektiv gennem den metafor, hun præsenterer. Bosse
udtaler senere i forlængelse heraf “.hh jamen det lyder jo genkendeligt og det var også- det var
vel også det jeg <mærkede da jeg sagde> nu skal jeg ikke være administrerende direktør mere
nu skal jeg noget andet altså nu skal jeg ikke spille den position fordi den- dén føltes i den grad
som et frimærke” (Bilag 7, sekvens 2: 19). I interviewet med Bosse ses det, hvordan Lauritsen
og Bosse gennem hele samtalen italesætter både fodbold- og frimærkemetaforen ud fra
forskellige perspektiver, da Bosse netop accepterer, at Lauritsen gennem sin institutionelle
rolle præsenterer et nyt perspektiv, der kan lære Bosse noget nyt.
Lauritsen viser tydeligt engagement i interviewsituationen, da hun med sine erfaringer viser,
at interviewpersonen kan udvikle sig ved at blive udfordret på sin frygt. Hun inddrager hermed
et nyt perspektiv på interviewpersonens eksisterende fortælling. Med et grundigere indblik i
denne interviewteknik er det tydeligt at se, at denne teknik kan være problematisk, hvis
interviewpersonen ikke er åben over for at blive udfordret, eller hvis interviewpersonen er
uenig i det perspektiv, Bosse foreslår. Forud for nedenstående sekvens ses det, hvordan
Lauritsen involverer sig personligt ved at udtrykke, at hun personligt hellere ville være naiv
end mistænksom (Bilag 7, sekvens 6: 21). Hun forsøger i forlængelse heraf at udfordre Ryes
perspektiv (l. 21-28), og det er tydeligt at se, at det udfordrende element ikke lykkes i denne
sammenhæng:
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Sekvens 6: Lauritsen og Rye
[Hele sekvensen Bilag 7, sekvens 6: 21-22]
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Rye:

Lauritsen:

Rye:
Lauritsen:
Rye:
Lauritsen:
Rye:
Lauritsen:
Rye:
Lauritsen:
Rye:
Lauritsen:
Rye:
Lauritsen:
Rye:
Lauritsen:

amen hvis man begiver sig ind i det erhverv som er
e:r at rejse ned til et krigsområde så skal man jo
ikke være naiv (.) så skal man jo lige præcis være
mistænksom, man skal være dømmende, man skal være
(0.5) altså (.) der er det jo godt at være en (0.5)
et røvhul et eller andet sted
men er det sandt↑ fordi (.) nu har jeg jo læst
bogen ser du månen Daniel og <der er jo også
elementer af at være naiv i forsøget på at slippe
ud (.) eller i forsøget på at få beskeder ud>
[mmh]
[øh] smugle dem ud altså det- det øh virker da også
meget håbefuldt [at tage] at tage de chancer øh i
nogle gange tager øh i
[mmh]
fangenskab i forhold til at risikereMEN DET var jeg ikke en del af
nej
der sad jeg og bandlyste de andre for at de gjorde
det (.)
okay↓
fordi de bragte os alle sammen i en unødvendig fare
mmh
det var jeg modstander af
ja men du prøver jo selv at flygte også altså
[der er jo mange eksempler]
[det var fordi] jeg lige havde hængt- det var fordi
jeg lige havde prøvet at hænge mig selv
ja

I ovenstående sekvens ses det, hvordan Rye giver udtryk for, at hun ikke kender situationen
”MEN DET var jeg ikke en del af” l. 31 og ”det var fordi jeg lige havde hængt- det var fordi
jeg lige havde prøvet at hænge mig selv” (l. 41-42). Lauritsen antager altså, hvordan Ryes
situation var, da han var taget til fange som gidsel i Syrien (l. 21-30), og det er tydeligt, at
Lauritsen i denne sammenhæng ikke har sin ret til at definere og foreslå, hvordan han havde
det. Man kan i denne sammenhæng argumentere for, at hendes antagelse og det udfordrende
element kommer for tidligt i samtalen, da fakta og præmisserne endnu ikke er sat.
Lauritsens brug af opsummeringer, referencer til en tredjepart gennem faktuelle og
videnskabelige oplysninger og brug af sin institutionelle rolle er alle gennemgående
interviewteknikker, hun gør brug af, når hun netop forsøger at åbne sin interviewperson op for
dybereliggende emner. Jeg vil senere sammenholde disse interviewteknikker med, hvad hun
selv udtalte om målet og idealet for et godt interview.
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6.2 Preislers spørge- og interviewteknikker
Tabel 4: Hassan Preislers overordnede spørgsmålstyper i udvalgte radiointerviews
Interviewperson

Åbne hvspørgsmål

Lukkede hvspørgsmål

Samlede hvspørgsmål

Samlede ja/nejspørgsmål

Martin Østergaard

24

2

26 ud af 60

34 ud af 60

Jokeren

15

2

17 ud af 37

20 ud af 37

Anne Sophia
Hermansen

12

0

12 ud af 31

19 ud af 31

I tabel 4 ses det, hvordan Preisler i gennemsnit producerer 43 % hv-spørgsmål og 57 % ja/nejspørgsmål. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Preisler hyppigt og markant anvender ja/nejspørgsmål, da de udgør i alt 57 % af alle de spørgsmål, han stiller.
Preislers brug af ja/nej-spørgsmål
En nærmere analyse viser, at Preislers brug af ja/nej-spørgsmål bestemt ikke er afgrænsede
spørgsmål, hvor interviewpersonen blot svarer ja eller nej. De har derimod en konkret, målrettet
funktion, der bidrager til, at Preisler leder interviewet, samtidig med at han opnår udvidende
svar, hvor interviewpersonen åbner sig endnu mere op for ham. Preisler bruger blandt andet
ja/nej-spørgsmål i forlængelse af prefaces indeholdende personlige fortællinger:
Sekvens 7: Preisler og Martin Østergaard
1 Preisler:
2
3
4 Østergaard:
5 Preisler:
6
7 Østergaard:
8 Preisler:
9
10
11 Preisler:
12 Østergaard:
13
14 Preisler:

<altså når jeg tænker tilbage på det så er noget af
det jeg har det rigtig skidt med er at øh huske
hendes blik når hun kiggede på mig>
[okay↓]
[øh øh] <fuld af forventning og med så meget
hengivenhed (.) naivitet>
ja
<uskyldighed og forventninger til mig om at (.) at
jeg ville kunne give hende tryghed i livet>
Østergaard: ja
øh (.) og hun fik ikk :) tryghed i livet :)
nej↓
(1.0)
Kan du genkende det?

Eksemplet illustrerer, at Preislers preface udstikker rammen for interviewpersonens
efterfølgende respons. Denne teknik kan bidrage til, at interviewpersonen åbner op, når
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vedkommende kan spejle sig i Preislers fortælling. Desuden ses det, hvordan hans personlige
fortællinger ofte fungerer som et udvidende spørgsmål, da interviewpersonen svarer
uddybende på hans fortællinger om sig selv. At hans personlige fortællinger bliver responderet
på som spørgsmål, kan ses i lyset af interviewets forhåndsbestemte præallokering, hvor
interviewpersonens rolle netop er at svare. Interviewpersonen reagerer på hans fortælling ved
at spejle sig i hans fortælling, hvorfor han får interviewpersonen til at åbne sig op ved at fortælle
om sig selv – ofte uden et decideret spørgsmål.
Symmetrisk interviewstil: At bruge personlige fortællinger
Preislers interviewstil består hovedsageligt af hans egne personlige fortællinger. At han
fortæller om sig selv udvikles oftest til en samtale mellem ham og interviewpersonen, da hans
personlige fortællinger bidrager til, at interviewpersonen ligeledes spørger ind til ham:
Sekvens 11: Preisler og Jokeren
1 Preisler:
2
3
4 Jokeren:
5 Preisler:
6
7
8 Jokeren:
9 Preisler:
10 Jokeren:
11
12
13
14
15
16
17
18 Preisler:
19 Jokeren:
20
21
22
23
24
25
26
27

men det har jeg jo hvad hedder det hoppet ud af
hele tiden når det kom for tæt på fordi jeg var
bange for- for det (.) fordi jeg ikke kunne ()
fordi du var bange for at blive såret?
ja bange for at blive såret det er i hvert fald den
fortælling jeg oftest har fortalt men jeg tror i
virkeligheden det handler om at je:g[>jamen det kan jeg godt kende<]
[var bange for ikke at slå til] (.) altså>jeg har i hvert fald altså jeg kan godt kende det
på den måde at hvis jeg har været i et forhold så
har jeg i hvert fald lige skyndt mig (.) mens man
lige var ved at kneppe færdig på vej ind i
forholdet så ø:h så også mens man startede op lige
kneppe en 20-30 stykker så man- hvis hun nogensinde
kom og sagde hun havde været utro< så kunne man
sige (.) nå kun med én=
=det har jeg også
ikk (.) altså og det tror jeg det er jo usikkerhed
og det øh hvad hedder det det er noget usikkerhed
ikk som man ø:h- men altså er de:t dejlige ved
livet ikke også at man kan blive klogere og udvikle
sig (.) og at øh og at man også kan se at der er
ø:h (1.0) nogle fejl man har begået (.) ^det er vel
også derfor man har følelser (.)^ så kan man sige
det var en fejl og den skal man så prøve ikke at
begå igen

Her ses det, hvordan Preisler med sine fortællinger skaber en genkendelse gennem sine egne
personlige fortællinger, og hvordan han med egne erfaringer opretholder et symmetrisk
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magtforhold. Det bidrager netop til, at Jokeren spørger ind til ham, kan give ham råd og på den
måde ligeledes dele ud af sine egne erfaringer og følelser omkring emnet. Interviewets
spilleregler med ‘spørgeren og svarerens roller’ går i opløsning, og gennem samtlige af
Preislers interviews er det tydeligt, at interviewene i de fleste tilfælde kommer nærmere det,
der karakteriseres som en samtale.
Personlige vurderinger
I modsætning til Lauritsen har Preisler ikke en institutionel rolle, men taler derimod
udelukkende ud fra sig selv, sine egne erfaringer og sine personlige fortællinger. En
interviewteknik, han gør brug af, er at udtrykke vurderinger, der udtrykker, hvilken opfattelse
han har af interviewpersonen i selve interviewsituationen, hvilket lægger op til, at de skal
uddybe. I interviewet med Jokeren er hans teknik at italesætte Jokerens høje selvværd i forhold
til sit eget, hvilket lægger op til en sårbar snak om Jokerens mindre flatterende sider (Bilag
9.2). Denne strategi mislykkes dog i interviewet med Hermansen, da han i stedet for at komme
dybere ind på Lauritsens sårbare sider muligvis opbygger en større barriere ved sin vurdering,
der udtrykker, hvordan han ”oplever en mistænksomhed og en kategorisk og lidt fordømmende
holdning” til det, han siger (Bilag 7, sekvens 14: 26).
Sekvens 14: Preisler og Anna Sophia Hermansen
10
11
12
13
14
15
16
17 Hermansen:
18 Preisler:
19 Hermansen:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Preisler: (1.0) .hh øhm jamen det er skide svært
for mi:g og øh og finde ud af (0.8) øhm men jeg må
sige at den samtale↑ :) vi har lige nu :) minder
rigtig meget om de samtaler jeg har- med- har haft
med mange af de kvinder jeg har været sammen med
(.) altså hvor vi ikke rigtig mødes (.) øhm hvor
der er en barriere mellem os
men forventer du et møde med alle kvinder
he he
det virker jo som om at det så er præmissen (.)
altså måske er det bare sådan at det kun er engang
imellem i dét man kan kalde for stjernestunder at
vi mødes med et andet menneske (.) vi har de samme
oplevelser altså og hvor vi har oplevelsen også af
harmoni (0.5) måske er det det some Shakespeare
kalder for The seldom pleasure (.) men det er jo
netop- The seldom pleasure det er sjældent (.) men
det er som om at du har det som en præmis at mødet
er det almindelige (.) og det at man ikke mødes det
er så det ualmindelige jeg tror det er lige omvendt
(0.6) jeg tror at det- og vi skal huske på- at det
er når man ser hinanden i øjnene i særlige stunder
at mødet finder sted (.) ellers er der bare tale om
en samtale mellem to mennesker
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Når Preisler i interviewet med Hermansen italesætter en barriere mellem dem, medfører dette,
at hun uddyber, men hun er uenig i præmissen og giver ikke udtryk for en interesse i at nå
tættere ind på Preisler. Dog skal det nævnes, at selvom Hermansen uddyber sit perspektiv,
medvirker Preislers interviewteknik dog ikke til, at Hermansen viser sine sårbare sider, da
hendes taletur tydeligvis ikke bærer præg af et dybereliggende emne præget af sårbarhed
gennem tøven og besvær (jf. afsnit 4.1). Derimod er tempoet meget hurtigt og tonen i et højt
leje (l. 19-33).
Preislers genkendelighed som fælles fortælling
Preisler peger på fællestræk mellem sig selv og den pågældende interviewperson. Det er
tydeligt at se, hvordan hans teknik er at skabe en fælles fortælling, hvilket han ligeledes gør
ved at bruge ordet “vores”: “Og vores begrænsede kontakt med vores døtre. Din datter og min
datter, ik” (Bilag 9.2: 93). Fællesnævneren mellem Preisler og interviewpersonen er afgørende
for den historie og det emne, der tales om. I interviewet med Hermansen ses det, hvordan han
inddrager sig selv i samtalen i samspil med hende: ”hvis nu jeg var din kæreste (.) og du kom
hjem fra dit aktive arbejde og jeg kunne følge dig i løbet af dagen på de sociale platforme og
du øh så kom hjem og sagde hej Hassan og ellers gik ind i dig selv (.) så ville jeg sidde og føle
at du gav af dig selv til alle andre mennesker end mig” (Bilag 7, sekvens 13: 25) og i interviewet
med Østergaard ses det, at Preisler og Østergaard er fælles om at udtrykke deres sårbarheder:
Sekvens 9: Preisler og Martin Østergaard
28 Preisler:
29
30 Østergaard:
31 Preisler:
32
33 Østergaard:
34 Preisler:
35 Østergaard:
36 Preisler:
37 Østergaard:
38 Preisler:
39 Østergaard:
40 Preisler:
41
42
43 Østergaard:
44
45 Preisler:
46 Østergaard:
47 Preisler:
[Hele sekvensen

og jeg kunne kunne vildt godt tænke mig at vi i de
sidste [minutter]
[mmh↑]
af det her program sammen dig og mig Martin at vi
tager det skridt
he he he
ud af ensomheden
jaer
ved at fortælle om det vi er allermest bange for
mmh (.) hvad er du allermest bange for (.)
.hh
orv jeg kom først he he he
he he he den greb du virkelig hurtigt og jeg kigger
ned i mine noter
(Begge griner)
du må gerne spørge mig før du spørger- før du
svarer
nej du tog den først så øhm (1.5)
Kan du mærke det?
Ja
Bilag 7, sekvens 9: 23-24]
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Det, at de er fælles om at skulle fortælle om det, de begge er mest bange for, gør, at man kan
mærke, at det er et emne, de begge er berørt af: “Kan du mærke det?” (l. 46) - “Ja” (l. 47).
Preislers genkendelighed består her i, at han selv personligt oplever det samme som
interviewpersonen, hvilket giver anledning til, at interviewpersonen ikke føler ’skammer sig’
eller føler sig ‘forkert’ (jf. Goffmans begreb facework, afsnit 3.4). Derimod bidrager denne
interviewteknik til, at det sårbare emne bliver nemmere for interviewpersonen at ytre sig om,
når det er mere ’normalt’ og genkendeligt. Dette er en nyttig strategi, at Preisler åbner op for
sine indre tanker og følelser, når interviewpersonen herefter gengælder fortællinger ved at åbne
op for sine egne følelser. Dog bidrager Preislers personlige fortællinger ikke altid til, at
interviewpersonen åbner op for dybereliggende emner. Hvorvidt hans interviewteknik lykkes
eller ej, afhænger meget af, om interviewpersonen kan spejle sig i hans fortælling:
Sekvens 12: Preisler og Jepsen
1 Preisler:
2
3
4 Jepsen:
5 Preisler:
6 Jepsen:
7 Preisler:
8 Jepsen:
9
10
11
12 Preisler:
13
14
15 Jepsen:
16
17
18 Preisler:
19 Jepsen:
20
21
22 Preisler:
23 Jepsen:
24 Preisler:
25 Jepsen:

ø:hm (0.5) jamen altså (.) for eksempel øhm <når
min (.) kæreste taler med mig om fremtiden om at
flytte sammen og få børn>
mmh
<så (.) foregiverjegmmh
at jeg (.) vil det (.) ogsåselvom jeg ikke tør
mmh (0.5) så nu forstår jeg det bedre det synes jeg
jeg godt kan genkende fra visse situationer ja
(1.0) ja (.) og det det har hun så gennemskuet (.)
du mener det ikke?
hun siger til mig (.) at øh når jeg taler til hende
(.) så lyder det som replikker fra et af mine
teaterstykker
årh gudnej (1.0) °så forstår jeg hende sgu
godt°(1.0) mmh (0.5) hvordan ser hun ud nu- er hun
helt alene nu?
øhh
MENER DU ALTSÅ AT DU VIRKELIG ØH ALTSÅ DET DU SIGER
NU SPØRGER JEG SÅ (.) det er noget der virkelig
tynger dig?
øh ja
ja
altså at jeg lyver?
j:a

I ovenstående sekvens med Jepsen ses det netop, hvordan Jepsen ikke kan spejle sig i Preislers
fortælling og ikke responderer på den, som en følelsesmæssig fortælling: “MENER DU
ALTSÅ AT DU VIRKELIG ØH ALTSÅ DET DU SIGER NU SPØRGER JEG SÅ (.) det er
noget der virkelig tynger dig?” (l. 19-21). Det er hermed tydeligt at se, at Preislers fortælling
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ikke bevirker, at Jepsen åbner mere op for dybe forhold hos sig selv. Det kan tolkes sådan, at
Jepsen muligvis ikke tager Preislers fortælling alvorligt, da han ikke tror på Preislers ord – at
han muligvis ikke tror på autenciteten af Preislers ’rolle’.
Som man ser i det ovenstående, er Preislers personlige fortællinger afhængig af den
interviewperson, han interviewer. I interviewet med Jokeren ses det, hvordan Preisler taler om
misbrug og forholdet til sin datter, taler om fortiden og kvinder med Martin Østergaard,
parforhold med Anne Sophia Hermansen og dét at lyve og teater-verdenen med Erling Jepsen
(Bilag 9: 73-111). Preisler gør, i modsætning til Lauritsen, ikke brug af lige så mange
gennemgående interviewteknikker, da hans personlige fortællinger er det afgørende. Jeg vil
diskutere Preislers brug af personlige fortællinger og sammenkoble dem med, hvad han selv
udtalte, da jeg interviewede ham om dette.

6.3 Refleksion og delkonklusion
Lauritsen og Preislers brug af spørgsmålsdesign
Overordnet set anvender Lauritsen og Preisler en optimal kombination af åbne hv-spørgsmål
og lukkede ja/nej-spørgsmål, da der i alle seks interviews er omkring 50 % af hver slags. Det
er bemærkelsesværdigt, at Preisler har en større overvægt af ja/nej-spørgsmål, hvilket hænger
sammen med, at han tidligt i interviewet involverer sig og prøver at etablere enighed med sin
interviewperson. Det skal understreges, at jeg havde forventet en større overvægt af hvspørgsmål fra både Lauritsen og Preisler. Disse spørgsmål bliver ofte vurderet som gode
spørgsmål, da de netop lægger op til, at interviewpersonen kan formulere sig og udtrykke sig
med sine egne ord, således at kendsgerninger og fakta er på plads. Ja/nej-spørgsmålene bliver
ofte beskrevet som lukkede spørgsmål, der begrænser interviewpersonen. Dog ses det, hvordan
Preisler og Lauritsen formår at bruge ja/nej-spørgsmålene, således at de får en afgørende
indflydelse på interviewets dybde. Det er netop tydeligt at se, at ja/nej-spørgsmålene ikke blot
er lukkede spørgsmål, men at de i denne sammenhæng er yderst vigtige som supplement til de
åbne, da de bruges til at etablere enighed og forståelse mellem de interagerende. De skal
ligeledes ses i forbindelse med aktiv lytning, da Preisler og Lauritsen bruger dem til at
opsummere interviewpersonens tidligere ytringer, hvilket har en central betydning, når det
handler om at åbne op for dybe emner, da det er vigtigt, at interviewpersonen føler sig forstået.
Disse ja/nej-spørgsmål giver altså anledning til, at interviewpersonen kan etablere en fælles
forståelse og hermed åbne sig mere op. Dog skal det understreges, at ja/nej-spørgsmålene som
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opsummeringer på interviewpersonens pointe kan være med til, at interviewpersonen ikke
åbner op, hvis personen er uenig i interviewerens antagelser og vurderinger, som vi så det med
Rye og Hermansen. Det skal desuden understreges, at den særlige kombination af
spørgsmålstyper og det store antal af ja/nej-spørgsmål ligeledes skal ses i sammenhæng med,
at radiointerviewet henvender sig til en tredjepart, lytterne, og netop hjælper lytteren med at
følge med i samtalen.
Forskellige interviewroller: Asymmetri vs. symmetri
I analysen ses der en tydelig forskel på Preisler og Lauritsens interviewteknikker, der har til
formål at åbne interviewpersonen op for dybereliggende emner. Hvor Lauritsen gør brug af en
asymmetrisk interviewstil ved dels at referere til sin rolle som coach og dels ved at referere til
faktuelle oplysninger, gør Preisler med sine personlige fortællinger brug af en symmetrisk
interviewstil. Med et grundige blik på spørgsmålene ses det tydeligt, hvordan de bedre formår
at åbne op for dybereliggende emner i interviewet, når emnet blandt andet er blevet genkendt
og normaliseret, således at interviewpersonen muligvis ikke føler sig ansigtstruet. Det er ikke
så ansigtstruende et emne, når de gør brug af denne teknik, da interviewpersonerne ikke i
samme grad vil føle sig forlegne eller skamme sig over den følelse, de har. Som vi så i det
ovenstående, er det ikke altid, at deres forskellige interviewteknikker medvirker til, at
interviewpersonen åbner op for dybereliggende emner. Dette kunne hænge sammen med for
tidlige antagelser om interviewpersonens situation (Rye), hvis interviewpersonen var uenig
med en vurdering og antagelse (Hermansen), eller hvis interviewpersonen var for fokuseret på
lytterne (Elbæk). Der er adskillige faktorer, der spiller ind, når interviewteknikkerne
henholdsvis lykkes og mislykkes, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i diskussionen. Jeg
vil ligeledes komme ind på, hvilke faktorer Preisler og Lauritsen mener er afgørende for en
ideel samtale om dybereliggende emner og diskutere interviewteknikkerne og rapportens
betydning i denne sammenhæng.
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7.0 Diskussion
Sammenhængen mellem forskellige interviewteknikker og rapport
I det følgende vil jeg med udgangspunkt i specialets to analyser reflektere over brugen af
forskellige interviewteknikker og diskutere, hvilken rolle rapport spiller i denne sammenhæng.
For at komme nærmere en forståelse af dette, vil jeg inddrage Preisler og Lauritsens egne
refleksioner over, hvad der kendetegner et godt interview, samt hvilke faktorer interviewerne
selv mener skal være til stede for at åbne op for en dybere samtale.
Det dialogiske aspekt – at gå på opdagelse sammen
Der er en interessant forskel i Preisler og Lauritsens måde at udtrykke deres strategier for at
åbne interviewpersonen op. Lauritsen udtrykker, hvordan det “(...) kræver en anden til at finde
sin frygt”, og at hendes rolle som interviewer er at undervise og hjælpe interviewpersonen vej
ind i det uudforskede rum (Bilag 4, citat 18: 7). Preisler beskriver derimod, hvordan de sammen
kan komme tæt på noget dybere. Preisler nævner i mit interview med ham, hvordan det er svært
at opnå kemi med en, der ikke har lysten til at åbne op, dele ud af sig selv eller tage en chance:
“Hvis vi giver noget af os selv, som der ligger en eller anden form for risiko i. Det er jo
risikofyldt at give noget andet end det, man plejer at give.” (Bilag 4, citat 33: 8). Den risiko
peger Lauritsen også på ved at udtrykke: ”Der skal være en slags spontanitet. Vær nu levende
sammen med folk i stedet for at køre sådan en plade, altså risikér noget i samtalen. Vis noget
af dig selv, tag en chance, og risikér at blive afvist. Altså vær sårbar, fordi sårbarhed skaber
relationer” (Bilag 4, citat 20: 7). Hun udtrykker, hvordan hun som interviewer ligeledes skal
være ægte og giver et eksempel med interviewet med Rye, hvor hun oprigtigt bekymrer sig
om, at han får set på naivitet, uden at det bliver for voldsomt. Det magiske sker hermed, når
intervieweren er autentisk nysgerrig på et andet menneske. Preisler peger på autencitet, når han
sammenligner interviewet med et teater og henviser til sit tidligere job som skuespiller: “Jo
mere du kan fokusere på dig selv på scenen, jo bedre vil publikum kunne relatere til det – jo
mere du er ude i noget andet, jo mere stift og firkantet vil det virke.” (Bilag 4, citat 35: 9).
Set ud fra et dialogisk perspektiv er det vigtigt at understrege, at der er mange forskellige
faktorer, der er afgørende for, hvorvidt Preisler og Lauritsens interviewteknikker lykkes eller
ej. Som vi så i analysen virker de forskellige interviewteknikker forskelligt, og det er tydeligt
at se, hvordan modtagelsen af en interviewteknik afhænger af interviewpersonen. I mit
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interview med Lauritsen udtrykker hun, at hun i søgen efter interviewpersoner leder efter
personer, der er mindre optaget af sit image, vil være autentisk, og som villig til at vise mindre
flatterende sider af sig selv og slippe båndoptager-fortællingen (Bilag 4, citat 1: 5). Preisler
nævner i mit interview med ham, at en tilgængelig og villig interviewperson, der afviger fra
din sædvanlige fortælling, er det mest vidunderlige (Bilag 4, citat 23: 7). Det er tydeligt at se,
hvordan de begge giver udtryk for, at interviewpersonen villighed til åbne sig og ligeledes åbne
op for sine mindre flatterende sider og afvige fra sin sædvanlige “båndoptager-fortælling” er
idealet. Ud fra ovenstående udtalelser er det centralt, at Preisler og Lauritsen er af den
overbevisning, at interviewpersonen spiller en stor rolle for interviewets dybde.
Nedenfor vil jeg prøve at komme nærmere en forståelse for, hvilken sammenhæng etablering
af rapport har i forhold til idealet for det gode, dybdegående interview. Det viser sig nemlig, at
der er et paradoks i, at dét at udtrykke sig om dybereliggende emner bliver defineret ved, at
talen blandt andet er besværet.
At tale om dybereliggende emner
I mit interview med Preisler og Lauritsen spørger jeg dem ind til, hvornår de kan mærke, at
personen er tilgængelig, villig og afvigende fra sin båndoptager-fortælling, og de nævner, at
det er noget, der mærkes, når der er tale om et dybt og ukendt emne. Når jeg spørger dem
yderligere ind til, om de kan give mig en beskrivelse af, hvad der sker i selve i samtalen, udtaler
de således:
Lauritsen påpeger, at hun kan mærke, når de tænker over deres svar, hvis de træder ind i det
ukendte: “Man kan mærke, at personen ikke ved, hvad svaret er, og de skal finde det ved at
mærke og føle (…) når de pludselig er selvreflekterende, og lige præcis dén energi ‘nu ved jeg
det’ er enorm sårbar og famlende” (Bilag 4, citat 9: 6). Preisler udtrykker, at der tale om noget
dybere, “(…) hvis øjenkontakten bliver bevaret, hvis personen trækker vejret og hører
spørgsmålet, lytter til det og overvejer det. Og lige som tager det ind og lade det cirkulere i
hjernen, og så kommunikerer efter pausen.” I forlængelse heraf udtrykker han: “Men endnu
bedre er det, når interviewpersonen i situationen kan mærke sig selv rent fysisk. Nu banker mit
hjerte, jeg bliver svedig i håndfladerne, og ligesom kan se det som et tegn på, at det kan folde
noget nyt ud. Når folk har så meget genkendelse til sig selv og accept af sig selv, så bliver det
spændende, for så er der noget dybere på spil” (Bilag 4, citat 24: 7).
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Det er tydeligt at se ud fra ovenstående citater, hvordan Preisler og Lauritsen mener, at det
dybe er karakteriseret ved, at de tænker over deres svar og overvejer det, tager det ind og lader
det cirkulere i hjernen. Desuden er det famlende og noget, som kan mærkes fysisk ved
eksempelvis sved i håndfladerne. Deres udtalelser om de dybereliggende emner stemmer
overens med Linell & Bredmars beskrivelse af et sårbart emne (jf. afsnit 4.1), og deres
udtalelser afspejler, at den interaktionelle harmoni er truet, når der er tale om et dybereliggende
emne. Jeg vil i det nedenstående derfor diskutere, hvad der særligt er brug for i interaktionen,
når det handler om dybereliggende emner med en truet interaktionel harmoni.
Rapportens betydning i forhold til interviewteknikker
Som vi så i analysen af rapport, reflekterer jeg over, hvordan betydningen af komponenten
koordination ændrer sig i forhold til, hvilken situation der er tale om. Med ovenstående
udtalelser kan man udlede, at rapportens komponent koordination muligvis nærmest kan
karakteriseres som ikke-eksisterende i øjeblikket, da udtalelserne ved et dybereliggende emne
er karakteriseret som famlende og med lange pauser. Dog er det vigtigt at understrege, at en
ikke-eksisterende koordination kan ses som ansigtstruende, hvis den ikke bliver støttet af en
anden part. I denne sammenhæng argumenterer jeg for, at det er særligt vigtigt at have en
anerkendende og positiv tilgang til hinanden, når der er tale om interviews, der berører
dybereliggende forhold: Vi så vigtigheden af at opretholde hinandens ansigter i en interaktion,
da vi i Kapitel 5, uddrag 1 så, at det at tale om sårbare forhold i sig selv er ansigtstruende, men
hvordan Bosses potentielle tab af ansigt blev repareret af Lauritsen. Ligesom vi i uddrag 2 så,
at hvis ansigterne er truet i en særlig høj grad, kan det ende ud i en diskussion eller en verbal
eller fysisk tilbagetrækning, som det var tilfældet med Jepsen, der afbrød interviewet. Man kan
argumentere for, at Goffmans begreb facework spiller en afgørende rolle i forhold til
posivitetskomponenten, da man må antage, at mennesket altid vil prøve at forsøge at opretholde
den andens ansigt, hvis vedkommende har en positiv og åben attitude over for vedkommende.
Fogtmann argumenterer for, at der ikke kan etableres rapport, hvis en af de interagerende
skammer sig, hvorfor det er tydeligt, at der ikke kan etableres rapport, når gensidig positivitet
ikke er til stede, og når de interagerendes ansigter er truet.
At være en del af et tryghedsunivers
Det viser sig i interviewet med Lauritsen og Bosse, hvordan Bosses ansigt bliver opretholdt,
fordi hendes fortællinger om sit personlige liv bliver anerkendt, og hvordan hendes potentielle
ansigtstab bliver repareret af Lauritsen, når hun normaliserer hendes følelse og udviser
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genkendelse. Som vi så i analyse af interviewteknikker, udviser Lauritsen denne genkendelse,
når hun refererer til en tredjepart som eksempelvis en bog omhandlende frygt, en metafor og
ligeledes, når hun inddrager sine erfaringer som coach. Preisler udviser tydeligvis genkendelse
i form af sine personlige fortællinger og ved selv at udlevere sårbare sider af sig selv. Han
udtaler selv således: “Jeg prøver at finde alliance, som man kun kan opnå med genkendelse.
Prøver at finde den fælles ting i gæsten, den fælles smerte, frustration eller hvad vi nu kunne
have til fælles og så baserer jeg det på det. Og derfor tillader jeg mig selv at grave i mine ting
for at finde den ting, der gør, at vi sammen kan kaste os ud over kanten” (Bilag 4, citat 25: 8).

Med et dybere indblik i Preisler og Lauritsens interviewteknikker vil jeg argumentere for,
hvordan dét at normalisere interviewpersonens svar eller udtrykke, at problemet er
genkendeligt, kan være med til at vise en positiv tilknytning og på den måde bidrage til
etablering af især positivitetskomponenten og et positivt ansigtsarbejde. Når jeg spørger
Lauritsen til hendes forskellige interviewteknikker, der peger på en form for genkendelse,
udtrykker hun, hvor vigtigt det er for interviewpersonen at være i et såkaldt “(…)
tryghedsunivers, hvor man siger: ”hey, du er helt normal – det er helt ordinært”, så folk ikke
føler sig alene, fordi folk kan genkende problemet” (Bilag 4, citat 15: 6). Lauritsen peger
ligeledes på, hvordan hun, når hun sidder med en person, prøver at leve sig ind i, hvad
interviewpersonens udfordrende element minder hende om, sådan at hun selv kan få en
gensidig fornemmelse og matche den energi, hendes interviewperson har. For at få de bedste
interviews gør hun hermed meget ud af at vise, at hun laver disse interviews, fordi hun har
gode intentioner og vil interviewpersonerne det bedste. Hun laver ligeledes en kontrakt med
dem om, at interviewet kan slettes efterfølgende, hvis ikke de ønsker det offentligt (Bilag 4,
citat 10: 6). Dét, at det er et offentligt radiointerview, er en afgørende faktor for interviewets
udfald, som ikke må undervurderes. Lauritsen påpeger, hvor stor en forskel, der ville være,
hvis interviewene var private, ikke offentlige (Bilag 4, citat 2: 5). Vi så eksempelvis, hvordan
Elbæk ikke åbnede sig op for Lauritsen, til trods for Lauritsens brug af interviewteknik som
normaliserede. Man kan i denne sammenhæng argumentere for, at han var bange for at tabe
ansigt over for lytterne. Der er hermed et tydeligt element af, at interviewpersonen selv
ligeledes skal være villig til at åbne sig op for private forhold.
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Balancen mellem at være personlig og ansigtstruende
I mit interview med Preisler spørger jeg ham om, hvordan han har det med at stille
interviewpersonen meget personlige spørgsmål. Dette finder han meget naturligt, da han selv
mener, at han grundet sin baggrund som skuespiller altid har haft interesse i de helt dybe,
usagte, tabubelagte emner. Han udtrykker, at han altid har været temmelig skamløs, men at han
faktisk kan være mere modig i interviewene end i sit private liv. Han udtaler: “Jeg kan foregive
at være så ærlig omkring mig selv i en interviewsituation, at folk nærmest vil synes, at det er
menneskeligt forræderi ikke at gå med mig derhen” (Bilag 4, citat 22: 7). Preislers fortællinger
og oplevelser afslører ikke blot noget generelt om Preislers eget liv, men det er derimod emner,
der er så private, at man kan argumentere for, at de er potentielt ansigtstruende. Preislers
personlige fortællinger gør, at han udleverer noget af sig selv, men denne teknik afhænger også
meget af interviewpersonen, da det ikke er sikkert, at interviewpersonen er klar til at åbne op.
Han kan ligeledes også selv risikere at miste ansigt, hvis personen ikke går med. Preisler
udtrykker, at målet for hans personlige vurderinger er, at interviewpersonen bekræfter hans
iagttagelse, og at han på den måde kan nå ind til personen. Han udtaler eksempelvis, hvordan
med Jepsen havde ønsket, at han havde sagt: ”Jeg føler mig faktisk ret anspændt”, hvorefter
Jepsen så ville svare ”Ja, jeg føler det også – lad os nå ind til hinanden på ny” (Bilag 4, citat
30: 8). Man kan argumentere for, at Preislers vurderinger dog kan blive for ansigtstruende, og
at han i interviewet med Jepsen blev for involveret som privatperson, når han sidst i interviewet
slet ikke responderer på Jepsens tale.
I forbindelse med, at Preisler og jeg samtaler om, hvorvidt en interviewperson har behov for at
føle en slags tryghed, når det gælder om at åbne vedkommende op for dybereliggende emner,
udtaler han følgende: “Handler trygheden i virkeligheden ikke om, at man giver hinanden en
eller anden form for tilgivelse? Min interviewperson sagde til mig tidligere på ugen, at hun var
bange for at gå i sort, og så sagde jeg: ‘Hvorfor er du det? At gå i sort er jo også okay” (Bilag
4, citat 40: 9). Det er tydeligt at se, hvordan den tilgivelse af, at alt i princippet er okay og
accepteret, kan ses som en ansigtsbesparende praksis i den forstand, at interviewpersonen ved,
at uanset hvad der er sker, så mister personen i hvert fald ikke ansigt over for Preisler. Man kan
argumentere for, at der både vil være interviewpersoner, der er mere villige til at åbne op for
dybereliggende emner end andre, ligesom der også vil være interviewpersoner, der har lettere
ved at åbne sig op og tale om følelser end andre mennesker. Preisler nævner, hvordan han selv
har en fornemmelse af, at han for det første har nemmere ved at nå ind til mænd, ligesom han
mener, at han har nemmere ved at nå ind til personer på højrefløjen, der ikke er fokuserede på
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at vise sig selv som ‘gode’ mennesker (Bilag 4, citat 44: 10). Lauritsen nævner ligeledes,
hvordan køn og alder kan spille en rolle for samspillet. Hun nævner forsigtigt, at to mænd
muligvis kan få mere dybereliggende emner frem end en kvinde og en mand, da der lettere kan
opstå noget særligt mellem to fremmede mænd end mellem en mand og kvinde, som er
fremmede over for hinanden (Bilag 4, citat 21: 7). Hvorvidt der skabes rapport (og i hvilken
grad) afhænger – ifølge specialets analyseresultater og Preisler og Lauritsens egne udtalelser –
af mange komplekse faktorer i samspillet mellem interviewer og interviewperson.
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8.0 Konklusion
Nærværende speciale undersøger, hvordan forskellige interviewere får deres interviewperson
til at åbne op for samtale om dybereliggende emner, og hvilken rolle ‘rapport’ spiller i denne
sammenhæng. Rapport viser sig som en positiv forbindelse mellem to mennesker, der er
afgørende for udfaldet af interaktionen mellem interviewer og interviewperson. Jeg har med
inspiration fra Tickle-Degnen & Rosendal samt Fogtmann foreslået, at rapport kan måles
interaktionelt ved komponenterne opmærksomhed, positivitet og koordination samt Goffmans
begreb facework.
Udgangspunktet for undersøgelsen er to interviewere, Hassan Preisler og Pernille W. Lauritsen,
som i radioudsendelserne Min lille Hassan og Det, du frygter netop har til formål at åbne sin
interviewperson op for dybereliggende emner. Mine to interaktionsanalyser af rapport er
udvalgt på baggrund af Lauritsen og Preislers egne udtalelser om henholdsvist et succesfuldt
og mislykket interview. Det viser sig tydeligt, hvordan rapport-etableringen i højere grad sker
i det succesfulde interview end i det mislykkede interview. Desuden udføres der også mere
facework i det succesfulde interview, hvorimod ansigterne i det mislykkede interview bliver
truet i sådan en grad, at interviewpersonen ender med at afbryde interviewet. Rapport-analysen
peger dog på en stor kompleksitet, da rapporten viser sig at være meget mere dynamisk end
forventet. Rapporten mellem de interagerende skal altså ikke ses som enten-eller, men snarere
som en dynamisk faktor, hvor behovet for opmærksomhed, positivitet og koordinering af
afhængig af konteksten. Det dynamiske aspekt skal ligeledes ses i forhold til, at det ikke blot
er i situationen, at rapporten bliver etableret, men at det er noget, der kan udvikle sig i en
samtale og i en relation og endda som en positiv forbindelse, der kan variere i forskellige grader
i forskellige taleture.
Undersøgelsen af Preisler og Lauritsens interviewteknikker tydeliggør, at der er en forskel på,
hvordan forskellige interviewere forsøger at åbne deres interviewperson op i en samtale om
dybereliggende emner. Endnu vigtigere viser analysen, hvordan forskellige interviewteknikker
henholdsvis lykkes og mislykkes i forskellige grader afhængigt af interviewpersonens svar.
Det er hermed relevant at understrege, at det ikke alene er intervieweren, der afgør, hvorvidt
interviewene lykkes eller ej. Med både en interviewer og interviewperson for øje er der altid
tale om et samspil, der er afgørende for, hvordan interviewteknikkerne fungerer i den aktuelle
kontekst.
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Analysen af forskellige spørge- og interviewteknikker viser, hvordan interviewteknikker kan
bidrage til, at interviewpersonen åbner op for dybereliggende emner ved at gøre brug af åbne
hv-spørgsmål tidligt i interviewet og ved senere i interviewet at vise, at man er opmærksom på
sin interviewperson ved at opsummere tidligere pointer fra samtalen eller ved at skabe enighed
og fælles forståelse ved brug af ja/nej-spørgsmål. Analyserne viser desuden, at der er en stor
forskel på interviewstile. Lauritsens gennemgående interviewteknikker kan karakteriseres som
en asymmetrisk interviewstil, der ligger tæt op ad den institutionelle interaktion med et
spørgsmål-svar turpræallokering og stram styring. Det viser sig, at Lauritsen har tre
overordnede, tilbagevendende interviewteknikker, hun gør brug af i forsøget på at åbne
interviewpersonen op: 1) opsummere, 2) referere til en tredjepart gennem faktuelle oplysninger
og videnskabelige undersøgelser og 3) bruge sin institutionelle rolle som coach. Hun bruger
disse interviewteknikker til blandt andet at udvise en genkendelighed og normalisere emnet,
og disse interviewteknikker bidrager til, at interviewpersonen åbner sig op for dybereliggende
emner. Jeg argumenterer for, at disse interviewteknikker bidrager til etableringen af rapport,
når interviewpersonen accepterer Lauritsens perspektiver. Disse interviewteknikker mislykkes
også, dels når interviewpersonen er bange for at tabe ansigt (med tanke på lytteren), og dels
når Lauritsen kommer til at antage, hvordan interviewpersonen har det i en bestemt situation,
og interviewpersonen hermed ikke er enig. Frem for en potentiel etablering af rapport kan dette
derimod bidrage til, at interviewpersonen bliver provokeret og lukker af for de sårbare sider.
Preisler har i modsætning til Lauritsen en mere symmetrisk interviewstil, der viser sig at være
mere fleksibel, da hans interviews i modsætning til Lauritsens interviews ikke er præget af
stram styring. Preislers gennemgående interviewteknik er hans personlige fortællinger, der
afhænger af den pågældende interviewperson. Jeg argumenterer for, at hans interviewteknik
ved at involvere sig personligt og ligeledes gøre brug af personlige vurderinger i samtalen kan
bidrage til en rapport-etablering, når hans interviewpersoner åbner sig yderligere op ved, at de
kan spejle sig i hans fortællinger og vurderinger. Dog ses det også, hvordan Preislers
interviewteknik er risikabel og ansigtstruende, da hans fortællinger og vurderinger kan tolkes
som så personlige, at de er direkte ansigtstruende og dermed ikke støtter en potentiel rapportetablering. Hans interviews minder mere om en samtale, da hans interviewpersoner ligeledes
spørger ind til ham, og rollefordelingen hermed er mere symmetrisk. Selvom den personlige
interviewteknik lykkes for ham i de fleste tilfælde, viser det sig ligeledes, at der er en risiko
for, at den manglende styring udvikler sig til en diskussion, når interviewpersonen kræver en
institutionel rollefordeling, eller når hans vurderinger bliver ansigtstruende.
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Jeg har forsøgt at belyse, hvordan etableringen af rapport er afhængig af det gensidige samspil
mellem de interagerende. Undersøgelsen afslører, at interviewkunsten er yderst kompleks:
Analyserne bekræfter, at der er forskel på forskellige interviewpersoner, forskel på forskellige
interviewpersonernes måde at reagere på disse interviewteknikker samt forskel på samspillet
mellem interviewer og interviewperson. Udfaldet af interaktionen mellem de interagerende kan
påvirkes af forskellige interviewteknikker fra interviewerens side. Dét at vise genkendelighed
og normalisere emnet, således at interviewperson ikke ’skammer’ sig, kan være med til at
etablere rapport. Interaktionen er dog ligeledes præget af adskillige faktorer, fx om personen
er villig til at give noget af sig selv i et offentligt rum, og om personen fortolker interviewerens
interviewteknikker som eksempelvis et samarbejde, en trussel eller en provokation.
Undersøgelsen viser hermed, at det ‘gode’ interview ikke udelukkende er et spørgsmål om
interviewteknik, men i høj grad afhænger af etableringen af rapport mellem de interagerende.

Jeg ønsker, at denne undersøgelse kan bidrage til et større fokus på interviewkunstens
kompleksitet og vigtigheden af samspillets betydning – at interviewet netop skabes i samspillet
mellem interviewer og interviewperson. Interviewkunsten og udførelsen af det ‘gode’
interview skal ikke ses som en envejskommunikation, men som en dialog mellem interviewer
og interviewperson, hvor de interagerende i samspil har en afgørende rolle for etableringen af
rapport og gennemførelsen af det ‘gode’ interview.
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9.0 Perspektivering
Jeg er klar over, at min undersøgelse af interviewteknikker og betydningen af rapport mellem
interviewer og interviewperson er præget af adskillige problematikker, der i videre
undersøgelser potentielt kunne uddybes i mange flere aspekter end beskrevet. Min
undersøgelse af interviewteknikker og betydningen af rapport mellem interviewer og
interviewperson har udelukkende fokus på verbale sprog, og dette er som beskrevet først og
fremmest et spørgsmål om afgrænsning. Det skal understreges, at jeg er opmærksom på,
hvordan det nonverbale sprog spiller en betydelig rolle i interaktionen mellem de
interagerende. I mine researchinterviews med interviewerne er det ligeledes bemærkelsesværdigt, hvordan de begge blandt andet nævner øjenkontakt og kropslige reaktioner som
afgørende elementer for samspillet mellem interviewer og interviewperson. Oplagte videre
undersøgelser af forskellige interviewteknikker og betydningen af rapport ville være
undersøgelser med fokus på det nonverbale sprog: Hvilken rolle spiller eksempelvis mimik,
gestik og kiggeretning?
Min undersøgelse viser, at etableringen af rapport mellem mennesker er yderst komplekst, og
spørgsmålet er, hvorvidt man overhovedet kan gribe det an som et operationaliserbart
fænomen. Som interviewerne selv udtrykte det, er god kemi mellem dem og interviewpersonen
ofte en fornemmelse i kroppen, som de har svært ved at sætte ord på. Jeg har dog vovet forsøget
og forsøgt at belyse, hvordan etableringen af rapport er afhængig af det gensidige samspil
mellem de interagerende. Jeg har forsøgt at belyse, hvordan forskellige interviewteknikker kan
bidrage til etableringen af rapport, og hvorvidt interviewteknikker lykkes eller ej er afhængig
af rapporten og samspillet mellem de interagerende. For at komme nærmere en større forståelse
af, hvorvidt rapport er til stede mellem to interagerende, ville det være oplagt at supplere
rapport-analyser med de interagerendes perspektiv. Hvad følte de interagerende i den konkrete
situation og hvorfor? Jeg er klar over, at denne undersøgelse muligvis ville vise sig at blive
endnu mere kompleks. Hvordan er det muligt, at den ene person føler rapport, hvis den anden
ikke gør? Kan man forestille sig, at den interagerendes tidligere erfaringer kan spille en rolle
for, hvordan den ene eksempelvis fortolker den andens intentioner? Kan forskellige baggrunde
og kulturer spille en rolle for, hvorvidt man agerer i samspillet med den anden?
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Som beskrevet ovenfor kan rapport uddybes og problematiseres i mange flere aspekter end
beskrevet i dette speciale, og der er et stort potentiale for fremtidige undersøgelser, der vil
kunne bidrage med at finde et svar på, i hvilket omfang mennesker forstår hinanden og hvilke
udfordringer, der ligger i interaktionen. Selvom dette er et yderst komplekst felt, mener jeg, at
videre studier og refleksion inden for netop dette felt er af stor betydning og afgørende for
kommunikationen mellem mennesker.

79

Litteraturliste
Bøger
Beck-Nielsen, Søren (2003). Sprogpsykologi - Det teoretiske grundlag, 1. udgave.
Samfundslitteratur.
Bendix, Malene & Jacobsen, Katrine Ø. (2000). Radiointerview - Teknik og taktik, 1. udgave.
DR Multimedie.
Bjerg, Lars (2015). Som man spørger - det journalistiske interview, 2. udgave.
Samfundslitteratur.
Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene m.fl. (2015): Kvalitative metoder – en grundbog, 2.
Udgave. Hans Reitzels Forlag.
Clayman, Steven & Heritage, John (2002). The News Interview - Journalists and Public
Figures on the Air. Cambridge University Press.
Fogtmann, Christina (2007). Samtaler med politiet: Interaktionsanalytiske studier af
sprogtestning i danske naturalisationssamtaler, Ph.d. -afhandling udgave. Institut for
Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
Glasdam, Stine & Lorentzen, Vibeke, m.fl. (2007): Livshistorieforskning og kvalitative
interview. PUC CVU Midt-Vest Forlag.
Goffman, Erving (1990). The Presentation of Self in Everyday Life. Penguin Books, United
Kingdom.
Goffman, Erving (1972). Communication in Face to Face Interaction. Penguin Books.
Goffman, Erving (1967). Interaction Ritual - Essays in face to face behavior. Panthenon
Books.
Goffman, Erving (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday Anchor Book,
Inc, Garden City, New York.
Have, Paul ten (2007). Doing Conversational Analysis - A Practical Guide, 2. udgave. SAGE
Publications.
Heritage, John & Clayman, Steven (2010). Talk in Action: Interactions, Identities, and
Institutions. Wiley-Blackwell.
Houtkoop-Steenstra, Hanneke (2000). Interaction and the Standardized Survey Interview The Living Questionnaire, 1. udgave. Cambridge University Press.
Jacobsen, Jan Krag. (1996). Interview - Kunsten at lytte og spørge. Hans Reitzels Forlag.
Kristiansen, Tore (1996). Dansk sproglære, 1. udgave. Dansklærerforeningen.
80

Kvale, Steinar (1997). Interview - en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans
Reitzels Forlag.
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2015). Interview – Det kvalitative forskningsinterview
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1. Udskriftsnøgle 1
Transskriberingsguide – udskriftsnøgle 1
Transskriberingsguide for analyse af rapport samt de udvalgte sekvenser i analysen af Preisler
og Lauritsens spørge- og interviewteknikker. Udskriftsnøglen er inspireret af den, som benyttes
i Nielsen & Nielsen (2005), dog med få modifikationer.
Transskriptionssymboler
, = fortsættende global intonation
? = stigende global intonation
. = faldende global intonation
tryk = markeret tryk
: = lydforlængelse
↑ = stigende lokal intonation
↓ = faldende lokal intonation
(.) = mikropause i talen på under 0,5 sekunder
(2.5) = pause i talen, tallet angiver pausens længde i sekunder
§ = overdrevent tydelig eller korrekt udtale
<langsomt> = udtales langsomt
>hurtigt< = udtales hurtigt
[overlap] = overlappende tale
☺ grinende ☺ = smileyer omkring det sagte markerer, at det udsiges grinende
- = ord eller stavelse afbrydes
.hh = hørlig indånding
h = hørlig udånding
= = en efterfølgende tur er direkte påhæng til den forudgående
º = ytres med lav volumen
HØJ VOLUMEN = versaler markerer høj volumen
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2. Udskriftsnøgle 2
Transskriberingsguide – udskriftsnøgle 2
Transskriberingsguide for de syv radiointerviews, som er udvalgt med henblik på at finde
Preisler og Lauritsens gennemgående spørge- og interviewteknikker. Udskriftsnøglen er
inspireret af den, som benyttes dels af Steinar Kvale og dels af Kirsten Gregersens Dansk
standard 1 - dog med få yderligere modifikationer.
1. Der sættes citationstegn i specialet, når der refereres til linjenummer i den
transskriberede udgave, men ikke i selve transskriberingen.
2. Interviewpersonens navn skrives helt ud indledningsvist og nævnes efterfølgende ved
efternavn.
3. Teksten skrives i kronologisk rækkefølge som ordene forekommer på lydoptagelsen.
4. Teksten skrives som det udtales. Grammatik i form af komma, punktum, korrekt
stavning m.m. er der derfor nødvendigvis ikke taget hensyn til.
5. Lyde som “øh”, “øhm”, “hm” og “mmh” eller forlængede ord som “jaae” angives som
de udtales.
6. Pauser i tale angives således: (...), hvor pauser over tre sekunder er angivet som:
(pause).
7. Følelsesudbrud eller beskrivelse af handling angives i parentes for eksempel: (smiler)
eller (“Efternavn” drikker vand)
8. Ud- og indånding angives således: (hhh).
9. Hvis der afbrydes, angives det i parentes i selve talen (“Efternavn”: tale), og hvis
vedkommende kommer med et længere udsagn angives det: (afbrydes), hvorefter der
skiftes til ny linje.
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3. Interviewguide
Tema

Forskningsspørgsmål

Mål og strategi

Hvad er målet med
interviewene?

Symmetri over for
asymmetri

Hvordan bør
intervieweren og
interviewpersonens
rolle være?

Interviewspørgsmål

1. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan
radioprogrammet kom til? (Hvad var din
motivation for at lave den?)
2. Hvad er intentionen med programmet?
1. Kan du fortælle lidt om, hvordan du
oplevede din rolle i det her interview?
(Spørge dem om de udvalgte interviews)
2. Har relationen nogen betydning for et
interview (og på hvilken måde)? (Kan du
uddybe/give et eksempel)

Det ‘gode’
interview

Hvad er et ideelt
interview (for
interviewpersonerne)?

1. Kan du fortælle lidt om, hvordan du lærte at
lave interviews?
2. Hvordan vil du karakterisere et godt
interview for dig?
3. Hvilke faktorer skal være til stede for, at
det er et godt interview for dig?
4. Kan du give nogle eksempler på et godt og
et dårligt interview for dig? (Afspille to
små klip, hvor de skal beskrive, hvad der
gik godt og dårligt)
5. Hvor meget fokus har du på lytterne i dine
interviews?

Betydningsfulde
faktorer i
interviewerens
forsøg på at åbne
interviewpersonen
op

Hvilke faktorer spiller
ind i forsøget på at
åbne sin
interviewperson op?

1. Hvordan får du din interviewperson til at
åbne op for dybe emner? (Kan du fortælle
om en gang, hvor det lykkedes for dig?)
1. Hvad tror du, at man som interviewperson
har brug for, for at være villig til at åbne
op?
2. Hvilke faktorer tror du spiller ind, når man
skal tale om dybe emner og svære følelser
med sin interviewperson?
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4. Citater fra interviewerne Lauritsen og Preisler
4.1 Citater fra Pernille W. Lauritsen i mit interview med hende
Citat 1
Jeg kiggede efter en person, der var mindre optaget af sit image. Altså nogle der har prøvet
nok i livet til at vide, at du brænder kraftigere igennem, når du er autentisk fremfor et
glansbillede. Hvem har prøvet nok til at afsløre mindre flatterende sider af sig selv og slippe
båndoptager-fortællingen (Bilag 2, citat 1).
Citat 2
At folk får en indsigt om sig selv, altså noget nyt - skabe indsigt med en du ikke kender, det
er public - hvis ikke det er radio, ville det være bedre. Der ville have været en stor forskel, for
samtalerne havde været vildere.
Citat 3
Jeg synes, at min session med Stine Bosse var en meget vellykket session. Hun sagde på et
tidspunkt i samtalen: “Men jeg vil ikke være uansvarlig”. (...) selvom frygten kom ind og
indvaderede vores åbenhedsspace, så jeg lige måtte komme med et logisk argument, men
derefter kunne vi fortsætte med det sårbare.

Citat 4
Din logiske kommunikation skal være klar - sådan så de siger: “Wow, sådan har jeg aldrig
tænkt på det før”.
Citat 5
Det skal være ægte - din væren skal være med. Jeg bekymrer mig oprigtigt for, at han får set
på det her naivitet uden at det bliver for voldsomt.
Citat 6
Han skal afvige fra sin sædvanlige båndoptager-fortælling. Det kommer han til helt spontant
at gøre, og det er noget, han har været bange for at gøre.
Citat 7
Det er en ideel samtale - hvis man træner dét at kommunikere. Det handler om at møde et
andet menneske på en måde, så personen føler tryghed nok til at begynde at vise sider af dig
selv. Jo mere tryghed, jo mere har personen lyst til at vise, hvem de er. Hele samtalen handler
om at få et sandfærdigt billede som muligt, og vi kan bedre hjælpe hinanden, og vi kan mere
sammen jo bedre vi kender hinanden.
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Citat 8
Man skal tænke mere over deres svar - de svar, der ligger på facaden er svar, personen godt
kender. Det kan godt være, det er længe siden, de har talt om det emne, men man kan mærke,
hvis de træder forbi.
Citat 9
Når personen træder ind i det ukendte (...)
Man kan mærke, at personen ikke ved, hvad svaret er, og de skal finde det ved at mærke og
føle (...) når de pludselig er selvreflekterende, og lige præcis dén energi ‘nu ved jeg det’ er
enorm sårbar og famlende” (Bilag 2, citat 9).
Citat 10
Man skal ikke dominere den anden, ikke være en autoritet, men sige: “Er du okay med, at jeg
dominerer dig?” Man skal lave en kontrakt, hvor tilliden skal bevares, fordi folk vil gerne
være med, hvis du holder kontrakten. Det kunne for eksempel være at holde den aftalte tid.
Jeg lavede også en kontrakt med dem alle sammen om, at hvis de ikke ønskede vores samtale
i radioen, så kunne vi altid slette den bagefter. Det gjorde en stor forskel for folk.
Citat 11
Jeg gør meget ud af at sige, at jeg er interesseret i at gå lige til sagen, men at det er fordi, jeg
er interesseret i, at DU lykkes.
Citat 12
Det handler om bølgelængde. Hvordan kan universitetsstuderende komme ind på psykiatrisk
behandling uden at vide noget og så alligevel gøre dem raske. Jeg tror, at kemien kommer før
teknikken.
Citat 13
Jeg prøver at matche energi - hvis du danser helt vildt, så prøver jeg at danse med dig.
Citat 14
Hvis jeg selv kan mærke, at jeg selv bliver berørt, så er det også fordi, de er berørte, fordi de
har noget på spil.
Citat 15
(...) ‘tryghedsunivers, hvor man siger: hey, du er helt normal – det er helt ordinært, så folk
ikke føler sig alene, fordi folk kan genkende problemet” Indsigten kommer, når de slapper af
og er trygge.
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Citat 16
Når jeg sidder med et menneske, prøver jeg at leve mig ind i, hvad det minder mig om. Fx en
topleder kunne minde mig om en, der udøver elitesport. Så kan kan mærke, at jeg ved
hvordan det er - i mig selv og i dem, jeg coacher. Og så pludselig føler de sig set.
Citat 17
I stedet for at være enig, så sætte sig ind i personens sted og sige: ‘Jeg forstår, at den fremstår
meget speciel for dig’.
Citat 18
Helten kan ikke få indsigt uden hjælp. Hjælperen er med i fortællingen. Jeg underviser dem
også i løbet af en session for at hjælpe dem med at opnå noget nyt og uudforsket. Det kræver
en anden til at nå ind til sin frygt (Bilag 2, citat 18).
Citat 19
Det magiske sker, når man er autentisk nysgerrig på et andet menneske.
Citat 20
Det er magiske er kemien, som er så svær at definere. Jeg gør mig så umage med at danse en
dans med dig.
Der skal være en slags spontanitet (...). Vær nu levende sammen med folk i stedet for at køre
sådan en plade, altså risikér noget i samtalen. Vis noget af dig selv, tag en chance, og risikér
at blive afvist. Altså vær sårbar, fordi sårbarhed skaber relationer.
Citat 21
Jeg tror, der er noget om, at to mænd muligvis kan få mere dybereliggende emner frem end
en kvinde og en mand, der er fremmede for hinanden. De kan spejle sig mere i hinanden end
en kvinde og en mand, som er fremmede over for hinanden.

4.2 Citater fra Hassan Preisler i mit interview med ham
Citat 22
Jeg kan foregive at være så ærlig omkring mig selv i en interviewsituation, at folk nærmest
vil synes, at det er menneskeligt forræderi ikke at gå med mig derhen.
Citat 23
En tilgængelig og villig interviewperson er det mest vidunderlige.
Citat 24
(...) øjenkontakten bliver bevaret, hvis personen trækker vejret og hører spørgsmålet, lytter til
det og overvejer det. Og ligesom tager det ind og lader det cirkulere i hjernen, og så derefter
kommunikerer efter pausen.
Men endnu bedre er det, når interviewpersonen i situationen kan mærke sig selv rent fysisk.
Nu banker mit hjerte, jeg bliver svedig i håndfladerne, og ligesom kan se det som et tegn på,
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at det kan folde noget nyt ud. Når folk har så meget genkendelse til sig selv og accept af sig
selv, så bliver det spændende, for så er der noget dybere på spil.
Citat 25
Jeg prøver at finde alliance, som man kun kan opnå med genkendelse. Prøver at finde den
fælles ting i gæsten, den fælles smerte, frustration eller hvad vi nu kunne have til fælles og så
baserer jeg det på det. Og derfor tillader jeg mig selv at grave i mine ting for at finde den
ting, der gør, at vi sammen kan kaste os ud over kanten.
Citat 26
Når jeg sidder og taler med dig, så bliver jeg lidt nervøs. Fordi det er en opgave. Så når jeg
snakker med dig, så ser jeg nærmest mine svar på print, og det gør mig faktisk lidt stresset,
må jeg sige. Det er fordi, det er akademisk. For mig handler det om, at der er en akademisk
tradition i min familie, hvor de sidder og analyserer mit program.
Citat 27
Jeg er en agenda til at starte med - jeg har ligesom et udgangspunkt og en forestilling om,
hvad denne persons selvfortælling er, og hvad der står op imod den fortælling, hvad der er det
modsatte. For eksempel Jokerens fortælling er jo macho - så må der være noget andet
indenunder, som er svært at leve med på en eller anden måde.
Citat 28
Målet for mig er at opleve det menneske foran mig, er lige så forløjet omkring sin egen
eksistens, sit selvbillede, som jeg er. At aflægge det med interviewpersonens hjælp.
Citat 29
Jeg er selvfølgelig begrænset som menneske og med de erfaringer, jeg har.
Citat 30
“Med Erling havde min drøm da været, at jeg havde sagt: ‘Jeg føler mig faktisk ret
anspændt’, og han så ville sige: ”Ja, jeg føler det også – lad os nå ind til hinanden på ny”
(Bilag 2, citat 30).
Citat 31
Kristina Skov - hun var hele tiden foran mig - det gav mig oplevelsen af at miste kontrol, ikke
brug for at skubbe det, men hun var bare villig. Det giver jo nogle helt fantastiske
programmer, når folk er villige.
Citat 32
Det er svært at opnå kemi med en, der ikke har lyst til at åbne op, men det er jo min
fornemmelse. Det er svært med dem, der ikke har lyst til at dele ud af sig selv, at tage en
chance, eller som ikke tror på de samme principper, som jeg tror på.
Citat 33
Hvis vi giver noget af os selv, som der ligger en eller anden form for risiko i.
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Citat 34
Det er risikofyldt at give noget andet end det, man plejer at give.
Citat 35
Jo mere du kan fokusere på dig selv på scenen, jo bedre vil publikum kunne relatere til det –
jo mere du er ude i noget andet, jo mere stift og firkantet vil det virke
Citat 36
Jeg kan jo kun gøre det jeg gør og håbe på, at det har relevans. Når jeg har den drift. Jeg er
også “kun” et menneske i verden - og hvis jeg har den oplevelse, så er jeg nok ikke den
eneste. At høre Carsten Jensen sige, at han er blevet forfatter, fordi han ikke kunne score
piger osv.
Citat 37
Hvis man fastholder øjenkontakten og lader være med at sige noget, så begynder folk at tale.
En bevidst teknik, som det jo også er mellem venner - jeg ville gøre med min ven - hvis en af
mine venner sagde, at hans parforhold var gået i stykker og sagde, at det kun var hans
ekskærestes skyld, at det var gået i stykker, så ville jeg også holde en lang pause.
Citat 38
Der er stor forskel på radioen og virkeligheden: i radioen har man jo så sindsygt meget magt,
ikke. Det er jo virkelig absurd, hvordan ens ord bliver sandhed. Jeg kan jo sige to sætninger,
og selvom det er Hemingway, der har skrevet dem, så bliver de jo ophævet, som om jeg har
guddommelig indsigt.
Citat 39
Men formålet er, at i den kamp om narrativet, når frem til noget nyt. Undervejs vil der jo
være (...) nervøsitet er jo bare et udtryk for, at det betyder noget for mig, som jeg vil fastholde
- ikke modarbejde det.
Citat 40
Handler trygheden i virkeligheden ikke om, at man giver hinanden en eller anden form for
tilgivelse? XX sagde til mig tidligere på ugen, at hun var bange for at gå i sort, og så sagde
jeg: ”Hvorfor er du det? At gå i sort er jo også okay”
Citat 41
Det er et enkelt spil, der handler om succes og fiasko, og det er så tydeligt for os selv og
hinanden, at vi hele tiden kan mærke, hvor vi er. I det spil er der en ekstrem sårbarhed.
Kvinders spil er meget mere komplekst. Jeg kan ikke gennemskue det. Maskulin skam
handler om fiasko. Feminin skam handler om en million ting.
Citat 42
Da Erling Jepsen udvandrede – det var det mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet,
altså det føltes (…) kommunikationen gik så skævt, at jeg var sikker på, det var det sidste
program, jeg fik lov til at lave”
Citat 43
På den måde minder det jo om at være skuespiller på teateret, for godt skuespil er jo også at
tage det ind i situationen, hvis ens modspiller siger en forkert replik eller hvis en blandt
publikum nyser, men at man ligesom ikke ignorerer virkeligheden, fordi man har en
9

dagsorden. Altså ikke virkeligheden, men (...) det intense vil man jo som vært gerne have er
fint komponeret, men hvis det intense sker uden for manuskriptet, så er det jo også god radio.
Citat 44
Jeg har lært, at det hele ikke behøver at være 100%. Man kan godt lave et 50%’s program - at
man ikke behøver at nå et sted hen, eller at det ikke blev mega interessant. Halv kraft. Lade
gæsten tale, selvom det er direkte ind i det præsenterede narrativ.
Citat 44
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en fornemmelse af, at dem jeg politisk minder mest om er
dem, jeg har sværest ved at nå ind til, og jeg tror, det er fordi, at mennesker på højrefløjen
ikke så fokuserede på at vise sig selv som gode mennesker. Og så har jeg nemmere ved at nå
ind til mænd. Helt klart.
Citat 45
Jeg elsker når folk udfordrer mig, hvis de gør det med et godt udgangspunkt - hvis det
handler om at nå et sted hen. Hvis en person siger til mig, det her bliver du ved med at
gentage, og det er ikke godt for hverken dig eller mig.
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5. Uddrag 1 – Succesfuldt interview
Uddrag fra analyse af rapport

5.1 Sekvens 1
1 Lauritsen:
2
3 Bosse:
4 Lauritsen:
5
6 Bosse:
7 Lauritsen:
8 Bosse:
9 Lauritsen:
10 Bosse:
11 Lauritsen:
12
13
14 Bosse:
15 Lauritsen:
16
17 Bosse:
18 Bosse:
19 Lauritsen:
20
21 Bosse:
22 Lauritsen:
23 Bosse:
24 Bosse:
25
26 Lauritsen:
27 Bosse:
28
29
30 Lauritsen:
31 Bosse:
32 Lauritsen:
33 Lauritsen:
34 Bosse:
35 Lauritsen:
36 Bosse:
37
38
39 Lauritsen:
40 Bosse:
41
42
43
44
45
46
47
48

ja (0.5) o:g og så (.) havde du noget med det her
noget af der forhindrede dig immh
at blive grounded (.) vi snakkede lidt om sorgen
over [øh]
[hh.ja]
at miste din mor
Ja (1.0) og andre ting
og andre ting
hh.ja
ø:hm (0.5) <hvad er det Stine der forhindrer dig i
at få standset ordentligt op og prioritere dig
selv> udover at du- at tanken om en uges fri
mmh
uden noget den skræmte dig (0.5) hvad ellers
forhindrer dig?
mmh
Ikke noget
Ikke noget [så det er det der (.) så det der så den
frygt] der kommer på den der uge uden
[((griner)) MIG SELV]
noget hvad [er det for en frygt]
[mmhmmhmmh]
(2.0) hh °jamen jeg tror du kan sige at det er
sådan en angst for forladthed ikk°
Ja
en angst for (.) ø:h og og og jeg arbejder meget
med det fordi når man bor alene- og det er
rigtig godt for mig
°ja°
ø:h så arbejder man jo [med den side] (.) ø:hm
[ja]
så der ligger en eller anden angst for forladthed
Ja absolut
Og øh
og og og det at gøre sig fortrolig med øh at være
alene det d:et jeg mistede en veninde for ja
øh det er snart et år siden faktisk øh men men øh
en tæt veninde?
ja, det kan man sige jeg har kendt hende fra jeg
var 7-8 år og hun var sådan det tætteste
jeg kommer på at have en storesøster nogensinde ikk
(.) og hun døde af brystkræft i tilbagefald
og det hun- vi delte jo altså du kan sige den der
dét at skulle dø ((udtales meget tydeligt)- hun
var et meget generøst menneske, og hun delte
følelsen af, hvordan er det så at skulle dø og
det er jo det <ultimative ensommeste punkt ever¯>
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 Lauritsen:
61 Bosse:

(1.0) og da vi sidder og taler om det her
pludselig så siger jeg til hende °jamen det
mærkelige ved det er jo°at det er det mest
ensomme vi kan forestille os for vi har ingen med
(.) °og samtidig er det det allerstørste
fællesskab, for det skal vi alle sammen°(2.0) og
den tanke(.) og den fortrolighed(.) der er også
et eller andet i det jeg tænker meget over nu som
mere og mere ikke handler om døden som
sådan men fortroligheden med (.) tanken om
((hele taleturen er sagt i høj pitch))
mmh
at der er en slutning på en eller anden måde

5.2 Sekvens 2
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Lauritsen:

Bosse:
Lauritsen:

Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Bosse:
Lauritsen:

Stine:

Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:

Lauritsen:
Bosse:

så denne her øh forladtheds- øh følelse som du
kunne frygte at komme i kontakt med som jo
(0.5) jeg tror simpelthen det er hvad undersøgelser
viser nok den største frygt vi mennesker har
fordi vi er jo sådan flokdyr
mmh
så det der med at blive forladt det har utroligt
meget at gøre med hvad for en (.) position vi
vælger at spille på den fodboldbane
hhja (.) ja ¯
fordi det er forbundet med frygten for at blive
forladt [hvis] vi gør noget andet
[ja]
hh. ja
hvem ville du være i dine egne øjne, hvis du blev
forladt? hvad er det for nogle mennesker
der bliver forladt?
(2.0)
hh (05.) mmh (1.0) jamen jamen så er det vel så er
det vel- hvis man bliver forladt så er man også
kasseret så er det fordi man ikke er god nok
mmh
så har man ikke præsteret det nogen forventede
eller så har man ikke (.) løst sin opgave ellerså har man været uansvarlig?
så har man måske været uansvarlig ja Jja (.) ja ja
((griner)) jamen den kan jeg godt se
du kan godt seja, FOR DET HAR JO VÆRET MIN MÅDE IKKE AT BLIVE
FORLADT PÅ ja ja jeg forstår godt hvad du siger
((griner lidt))
ja (.) og det- så det kunne i hvert fald være en
mulighed [at der lå noget her]
[mmh mmh]
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96 Lauritsen:
97
98 Bosse:
99 Lauritsen:
100 Bosse:

en frygt for at uansvarlighed det forbinder du med
at blive forladt
ja (.) ja
måske
ja

6. Uddrag 2 – Mislykket interview
Uddrag fra analyse af rapport

6.1 Sekvens 1
1 Preisler:
2
3 Jepsen:
4 Preisler:
5 Jepsen:
6 Preisler:
7 Jepsen:
8
9 Preisler:
10
11 Jepsen:
12
13 Preisler:
14 Jepsen:
15
16
17
18
19
20 Preisler:
21 Jepsen:
22 Preisler:
23 Jepsen:
24
25
26 Preisler:
27
28
29
30
31
32 Jepsen:
33 Preisler:
34
35

er det svært for dig at tale om de ting vi taler om
lige nu<[ej men nu sagde] du også>
[hvis du sku]
<[at jeg var lidt] rutineret>
[ja (.) ja]
SÅ HVIS JEG SKAL VÆRE HELT ÆRLIG (.) °så har jeg
gjort det meget°
mmh (0.5) men du virker på mig lige nu som om at du
synes det er ubehageligt
det øh det må det må siger du så- jeg synes selv
jeg er sådan lidt utålmodig
ja (.) hvorfor↑
fordi jeg synes øh (2.0) hh. nu siger du vi øh vi
skal være ærlige og så videre og og jeg skal prøve
at være ærlig (.) men hvad er det for nogle
spørgsmål du stiller som skal få mig til at være
ærlig (.) øh det er det der med offerrolle det er
det der med at være rutineret og hvad er der mere?
hhh
af konkrete ting
menjeg synes bare det bliver lidt luftigt jeg kunne
godt tænke mig, at det sådan var lidt mere sådan
til at tage og føle på
ø:hm (.) altså jeg har jo kommet på eksempler på
<hvornår jeg er misundelig (.) hvornår jeg lyver
(1.0) hvornår jeg indtræder i offerrollen (.) og at
det oven i købet kan være en strategi jeg har
udviklet fordi jeg oplever at det giver mig medgang
men Erling du har ikke lagt noget nyt på bordet>
hh. mmh (2.0)
og det bedste du kan gøre når vi når til at skulle
tale om det (.) det er at spørge om om vi ikke skal
tale om fisse (1.0) et øjeblik så tænkte jeg over
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Jepsen:

Preisler:
Jepsen:

Preisler:
Jepsen:
Preisler:
Jepsen:
Preisler:

Jepsen:

Preisler:
Jepsen:

om jeg mon sad overfor Carl Mar Møller en gang til
°men prøv nu og hør Hassan (.) det er jo dig der
har inviteret mig herind det er jo dig der
skal styre det her program°
mmh
ikk’os? det er jo dig der skal give mig nogle
spørgsmål der får mig til at tænke på en anden måde
end jeg har gjort før (.) åbne op for noget nyt
noget lytterne ikke har hørt (0.7) jeg skal have
noget der provokerer mig det vil jeg gerne
men(.) det er jo det jeg prøver på
jaja
og du svarer ikke på spørgsmålene
og hvad er det så jeg ikke har svaret på
<hvornår(.) træder du Erling Jepsen ind i
offerrollen og hvornår vil du ikke smide den igen
fordi den er behagelig for dig at være i?>
(4.7)
mmmh (2.0) Det kan jo være fordi jeg faktisk ikke
ved det Hassan (.) det kan det jo være det er jo et
stort spørgsmål (0.5) jeg er ikke sådan den der har
hundrede procent indsigt i mig selv (.) det har jeg
bestemt ikke jeg ved meget lidt om mig selv føler
jeg egentlig (2.0) det nærmeste jeg kan komme det
for sådan at hæfte det op på noget konkret, det er
det der med altså jeg har lært hjemmefra og ø:hm
(1.0) være den lille altså tage skyld på mig gøre
mig mindre end jeg måske er gøre mig selv dummere
end jeg er (.) det er det sikreste fordi så får man
ikke så mange tæsk (.) selvom man måske ved, at det
far siger er forkert fordi henne i skolen har de
fortalt noget andet så er det bedst med at give ham
ret nu og sige jamen det er også mig der tog fejl
far (.) altså denne der blå væg er jo slet ikke blå
den er rød som du siger og så tænke mit og sådan
ikk’os (.) det er sådan lidt derhen af det der med
at måske gøre sig selv lidt dummere og lidt svagere
end man egentlig er- det kan der godt være strategi
i overfor en overmagt når man bliver lidt bange
mmh
er der noget af det du kan så- du gerne vil høre?
er det lidt den retning eller er det- ellers må du
selv styre det lidt jo Hassan

6.2 Sekvens 2
79 Preisler:
80 Jepsen:
81 Preisler:

du bliver utålmodig nu (.) kan jeg mærke
ja
føles det ubehageligt det her?

14

82 Jepsen:
83
84
85
86 Preisler:
87
88 Jepsen:
89 Preisler:
90
91 Jepsen:
92 Preisler:
93
94
95 Jepsen:
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109 Preisler:
110
111
112 Jepsen:
113 Preisler:
114 Jepsen:
115
116
117 Preisler:
118
119
120 Jepsen:
121
123
123
124
125 Preisler:
126 Jepsen:
127 Preisler:
128 Jepsen:
129

^hvorfor bliver du ved med at spørge om det i
stedet for at altså og- nu spurgte jeg dig om noget
(.) er der noget af det jeg fortalte dig her som du
ledte efter?^
altså jeg sidder jo overfor dig nu her og ser dig
ind i øjnene[og]
[mmh]
og (1.0) ser dig drikke af din vandflaske og pille
ved din kapsel og så videre.
ja (.) ja
og jeg har jo mødt dig i flere sammenhænge og jeg
har set dig væsentlig mere afslappet end du virker
lige nu
jamen sådan føler jeg det også (.) altså jeg tænker
lidt på om jeg skal gå faktisk fordi der sker
simpelthen for lidt (.) hvis ikke du påtager dig
rollen som interviewer (.) hvis ikke du stiller mig
nogle spørgsmål som udfordrer mig (0.5) du sidder
og kigger på mig med sådan nogle hundeøjne og synes
nu skal jeg være helt ærlig (0.5) så prøver jeg at
komme med et eksempel så spørger jeg dig (.) er det
noget af det du sidder og fikser efter (.) det medaltså det kan være når man er bange, at man gør sig
til et offer overfor en større magt ^uden at man
måske dybest set føler sig som et offer er det der
kan du så følge videre af den vej (1.0) Hassan?^
altså (.) eller er det noget andet dualtså det er- det er virkelig svært at høre hvad du
siger lige nu for jeg ser dig jo primært og du
virker vred
jamen det er fordi jeg- det er lige før jeg går nu
hvorfor har du lyst til at gå?
^fordi jeg spilder min tid^ (3.0) du har ikke
spurgt om noget der sætter en interessant samtale i
gang synes jeg (.) ^det er for lidt i hvert fald^
<jeg tror at du har lyst til at gå netop fordi jeg
spørger dig om noget du ikke er vant til at blive
spurgt om>
åh du godeste gud. hh (.) °hvis du vidste, hvad
folk har spurgt mig om°(.) og det hvad så det
spændende spørgsmål må vi få det igen nu
har du spurgt om det flere gange siger du (.)
hvornår er jeg ærlig?
Hvorfor lyver du Erling?
om hva?
når du lyver, hvorfor lyver du?
så skal jeg altså vide lidt mere konkret (.) jeg
talte om det her med kvinder gav jeg et eksempel
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130
131
132
133
134
135 Preisler:
136
137 Jepsen:
138
139
140
141
142
143 Preisler:
144
145
146
145

(0.5) ø:hm (1.0) det er alt for abstrakt for mig
det har jeg jo lov at sige for det synes jeg
faktisk det er (.) det er for abstrakt (.) lyver
med hensyn til hvad spørger jeg så?
(pause)
nu skal du svare Hassan
(4.7)
ej, det her- jeg går simpelthen fordi det
her er for kedeligt >jeg har andre ting jeg skal
bruge min tid på I må undskylde venner< Jeg kommer
gerne og fortæller historier og fortæller om ærlige
ting og snakker med andre, men det her er
simpelthen for k:edeligt
må jeg spørge om en ting mere inden du går?
(6.0)
Erling (.) er du sikker på du har lyst til at gå?
(5.0)
ERLING?
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7. Interviewteknikker – 14 udvalgte sekvenser
Sekvenser Uddrag fra analyse af spørgsmål- og interviewteknikker
Lauritsen og Bosse https://www.dr.dk/radio/p1/det-du-frygter/det-du-frygter-12

Sekvens 1: Lauritsen og Stine Bosse
1 Lauritsen:
2
3
4
5
5
6 Bosse:
7 Lauristen:
8
9 Bosse:
10 Lauritsen:
11 Bosse:
12 Lauritsen:
13 Bosse:
14 Lauritsen:
15
16 Bosse:
17 Lauritsen:
18
19
20 Bosse:
21 Lauritsen:
22
23
24 Bosse:
25 Lauritsen:
26 Bosse:
27 Lauritsen:
28 Bosse:
29 Lauritsen:

mmh↓ (0.7) og det så har det så ført til siger du
så at øh- >du har sagt flere ting vi startede ud
med< at vi talte om stine at noget af det der
forhindrede dig eller var var udfordrende for dig i
dit liv lige nu det var hvordan du skulle
prioritere [din tid↑]
[mmh]
og du- vi kom ned til at du også stod lidt ved
sådan en skillevej↑
hh. ja
hvor du talte om om du ville lade dig binde mere
mmh=
=eller o:m- altså til nogle opgaver
mmh↓
igen eller om du ville (.) prioritere ja mere det
her med at være grounded snakkede vi om
[mmh]
[og] hvor der også var en længsel efter noget ro
ø::h og så du der måske gemmer sig nogle vigtige
ting
mmh
ø::h (0.5) og der var noget med at skrive som du
godt kunne tænke dig mere af (.) og der var også
noget med at mærke dig selv bedre
mmh (.) mmh
og der gemmer sig de her vigtige ting tænker du
mmh
=inde i dig
mmh=
hvad er det du tror det ville give dig at udforske
det

Sekvens 2: Lauritsen og Stine Bosse
1 Lauritsen:
2
3
4
5
6
7
8

fordi det som jeg synes der er spændende ved at du
bringer det op det er at ø:h- nu har jeg arbejdet
med familier og børn i utroligt mange år og skrevet
en masse om det og det der interesserer mig ved- så
meget ved voksne i dag og også ved voksne ledere
det er jo at .hh at at der er så §meget§ af det der
skete i vores barndom vores følelser, vores
beslutninger (.) og også hvad vi besluttede os for
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Laurtisen:

Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Laurtisen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Laurtisen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bossse:
Lauritsen:

hvad vi ikke måtte være
:) ja :)
som kommer til at dominere os ø:h resten af livet
ja
og hvor at øh der er nogle af tingene hvor vi -det
kan godt være det altid vil sidde i dig↑
hh. ja
men jeg vil stadig foreslå dig at (.) at øh man
godt kan løsne det lidt op↑
mmh
(0.5) så nogle gange så sammenligner jeg vores
livsudvikling m:ed at- hvis du nu forestiller dig
at du blev født på en fodboldbane (.) og du kunne
spille alle positioner dengang du var lille ikk
mmh=
= du kunne spille venstre back, du kunne være
angriber, du kunne målmand, du kunne være det hele
[hh. ja]
[og du] havde lyst til det hele↑
hh. ja
men så lærer vi der sker nogle ting i livet hvor vi
lærer at hov (.) hvis jeg lidt for ivrig eller lidt
for ansvarsløs eller jeg er lidt for
mmh
forsigtig eller hvad det måtte være så går det galt
ja
og så dropper vi egentlig at spille i anførselstegn
den position i livet
mmh
og så går vi videre gennem livet og prøver nogle
andre [ting af]
[mmh]
i skolen er vi måske den ivrige [der] (.) rækker
hånden op og ikke har svaret
[mmh] mmh
og bliver til grin i hele klassen og så beslutter
vi os for så ivrig skal jeg heller ikke være
mmh
og lige så stille og roligt er vi tilbage hvor vi
egentlig kun- vi får ligesom sat os selv skak mat
(.) at- så vi kan være utroligt succesfulde
[mmh]
[en] utrolig succesfuld målmand
mmh
eller en utrolig succesfuld angriber
mmh
men vi har ligesom afskåret os selv for de andre
positioner på banen
mmh
og <det føles lidt som at bo på et frimærke>
mmh
og nu siger jeg ikke at du bor på et frimærke
NEJ NEJ [nej nej]
[det er mere] bevægelsen i det
.hh ja
og der oplever jeg at ø:h der ligger en enorm rejse
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:

Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:

i at
mmh
at turde at undersøge de ting
mmh
de ting- [de po]sitioner man ligesom gav slip↑ på↓
[mmh]
og det er derfor frygt er spændende
.hh ja
fordi at vi opgav denne her måde at være på på et
tidspunkt i vores liv
mmh
fordi at det er forbundet med at- med utryghed
.hh ja
altså noget skete så det blev utrygt
mmh
for eksempel kunne det være i dit tilfælde at være
ansvarsløs
mmh
det blev tryggere siger du at være hende der tager
ansvar
mmh
og det har du jo gjort
mmh
taget ansvar i alle mulige sammenhænge (0.8) så
hvordan lyder - hvordan lyder det billede?
.hh jamen det lyder jo genkendeligt og det var
også- det var vel også det jeg <mærkede da jeg
sagde> nu skal jeg ikke være administrerende
direktør mere nu skal jeg noget andet
mmh
altså nu skal jeg ikke spille den position
mmh
fordi den- dén føltes i den grad som et frimærke

Sekvens 3: Lauritsen og Stine Bosse
1 Lauritsen:
2
3 Bosse:
4 Lauritsen:
5
6 Bosse:
7 Lauritsen:
8 Bosse:
9 Lauritsen:
10
11
12 Bosse:
13 Lauritsen:
14
15 Bosse:
16 Lauritsen:
17
18 Bosse:

og det er en bog der er skrevet af Elizabeth
Gilbert
mmh
som som også er forfatter til denne her- øhm (.)
spis bed elsk
ja
kende du hende
nej
okay (.) øh hun sådan- hun er blevet en kæmpe stor
forfatter i USA og hun har skrevet en bog om
kreativitet
ja
og om at øh- hvordan vi mennesker sådan frygter at
dykke ned i os selv
ja
og hente- og hvor der i virkeligheden er en masse
ø:hm (.) guld kan man sige
ja=
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:

Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:

Bosse:
Laurtisen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Laurtisen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:
Lauritsen:
Bosse:

=det lyder også lidt som noget af det du selv sagde
[tidligere]
[.hh ja]
og ø:hm og hun taler om at det her det kræver mod
at dykke ned- altså at turde at være alene med sig
selv ikke bare tidsmæssigt men man skal også finde
det der mod til at gøre det[og så]
[mmh]
nævner hun en række frygte som jeg havde lyst til
at prøve at læse op for dig
ja
ikke sådan fordi jeg tænker at der er en af dem du
specifikt frygter men fordi jeg tror, de fleste af
os kan kende
.hh ja
mange af de her frygte
ja
hvis vi virkelig skulle udfolde sådan vores
personlighed [på en eller anden måde]
ja (.) ja (.) .hh ja
>så vil jeg bare lige læse nogle af dem op så kan
du sige< til mig om der er nogle af dem der rammer
dig (0.5) så ø:h så ting der afskrækker mennesker
fra at leve et kreativt liv er frygte som (.) du er
bange for at du er talentløs↑
mmh
er det noget du kan genkende
(2.0) ah (.) det lyder blæret at sige nej men mendet synes jeg ikke altså det er jo barenej, det tror jeg ikke
nej↓
der er jeg nok ikke
nej, der er du ikke↓ (.) øhm (.) du er bange for at
blive afvist, kritiseret, latterliggjort,
misforstået eller overset?
det kan jeg godt- altså særligt det der
latterliggørelsen
mmh
kan jeg godt
ja
ja der er nok et eller andet der man godt kunne
kigge på

Sekvens 4: Lauritsen og Elbæk
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lauritsen:
Elbæk:

Lauritsen:
Elbæk:

så er det i virkeligheden noget af det der
udfordrer dig mest
nej men det er der hvor jeg bare er allermest
sårbar altså jeg kunne sidde i jeg kunne sidde her
i studiet og tude altså over at få det til at
fungere ikk
ja
og det er ikke- altså det er ikke noget min mand
synes jeg skal sidde og snakke om her (.) absolut
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10
11 Lauritsen:
12
13
14
15
16
17 Elbæk:
18 Lauritsen:
19
20 Elbæk:
21
22
23
24
25 Lauritsen:
26 Elbæk:
27
28
29 Lauritsen:
30 Elbæk:
31
______

(.) altså det er mit eget
ja (.) men det er jo immervæk stadig noget af det
jeg tror mange godt kan genkende- at at at få det
der til at hænge sammen nå man virkelig- det møder
jeg i hvert fald mange mennesker som virkelig
kæmper for et eller andet (.) [en sag] af en eller
anden art
[ja eller omkostningerne] ikke
og så ja og så hele tiden skulle op (.) [hvad er
omkostningerne ved at skulle så og så]
[ja og så bliver det også] øh- og så blev det også
øh- det hele bliver sat i relief med (.) øh (0.5) i
onsdags- altså det har været en sindssyg uge vil
jeg lige sige (.) altså (.) fordi det her det sker
mandag (.) tirsdag får vi et rigtig godt valg
mmh↑
og jeg er rigtig glad på vegne af (.) alle
kandidater derude at øh- altså at det overgik vores
bedste forventninger
ja
så tak til universet og tak til (.) alle jer, der
har sat kryds ikk

Sekvens 5: Lauritsen og Rye
1 Lauritsen:
2
3
4
5 Rye:
6 Lauritsen:
7
8 Rye:
9 Lauritsen:
10
11 Rye:
12
13
14
15 Lauritsen:
16 Rye:
17
18 Lauritsen:
19
20 Rye:
21
22

mmh (.) så det- det er der du bliver <mødt med af
nogle og som du oplevede da du kom hjem - du har
nævnt nogle gange at nogle har tænkt at du var en
naiv idiot eller en lykkeridder>
mmh
øhm (.) hvad går det ud på tænker du (.) kan du såkan du- det har du jo tænkt over kan jeg høre
mmh
hvad tror du det kommer af
(2.0)
.hh (4.7) sådan dybt inderst inde så er det jo et
spørgsmål om, sådan overfor mig selv↑ (.) daniel
var du naiv↑ var du en lykkeridder (.) skulle du
bare ned og mærke krudt og kugler (.) har de ret
o mmh o
alle de her mennesker som sidder og siger de her
ting (.) har de ret↑
o mmh o
(1.0)
det tror jeg egentlig er det der hidser mig op (.)
det er måske den der sådan frygt af at de måske kan
have ret

Sekvens 6: Lauritsen og Rye
1 Lauritsen:
2
3
4

så (.) så det jeg ville udfordre dig på det var at
hvis du nu frygter at blive fordømt som en naiv
idiot altså at (.) hvis du måske kunne <eje det på
en eller anden måde og sige> (0.5) altså altså
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5
6
7 Rye:
8 Lauritsen:
9 Rye:
10 Lauritsen:
11
12 Rye:
13 Lauritsen:
14
15 Rye:
16
17
18
19
20
21 Lauritsen:
22
23
24
25 Rye:
26 Lauritsen:
27
28
29 Rye:
30 Lauritsen:
31 Rye:
32 Lauritsen:
33 Rye:
34
35 Lauritsen:
36 Rye:
37 Lauritsen:
38 Rye:
39 Lauritsen:
40
41 Rye:
42
43 Lauritsen:

altså personligt for eksempel så vil jeg hellere
være naiv end mistænksom
mmh
for det giver to forskellige liv
mmh
nu ved jeg godt, det havde ekstreme konsekvenser
for dig
mmh
men (1.5) hvad vil du helst være (0.7) altså (.)
naiv eller (.) øhm (.) på vagt i livet
amen hvis man begiver sig ind i det erhverv som er
e:r at rejse ned til et krigsområde så skal man jo
ikke være naiv (.) så skal man jo lige præcis være
mistænksom, man skal være dømmende, man skal være
(0.5) altså (.) der er det jo godt at være en (0.5)
et røvhul et eller andet sted
men er det sandt↑ fordi (.) nu har jeg jo læst
bogen ser du månen Daniel og <der er jo også
elementer af at være naiv i forsøget på at slippe
ud (.) eller i forsøget på at få beskeder ud>
[mmh]
[øh] smugle dem ud altså det- det øh virker da også
meget håbefuldt [at tage] at tage de chancer øh i
nogle gange tager øh i
[mmh]
fangenskab i forhold til at risikereMEN DET var jeg ikke en del af
nej
der sad jeg og bandlyste de andre for at de gjorde
det (.)
okay↓
fordi de bragte os alle sammen i en unødvendig fare
mmh
det var jeg modstander af
ja men du prøver jo selv at flygte også altså
[der er jo mange eksempler]
[det var fordi] jeg lige havde hængt- det var fordi
jeg lige havde prøvet at hænge mig selv
ja

Sekvens 7: Preisler og Østergaard
1 Preisler:
2
3
4 Østergaard:
5 Preisler:
6
7 Østergaard:
8 Preisler:
9
10
11
12 Østergaard:

<altså når jeg tænker tilbage på det så er noget af
det jeg har det rigtig skidt med er at øh huske
hendes blik når hun kiggede på mig>
[okay↓]
[øh øh] <fuld af forventning og med så meget
hengivenhed (.) naivitet>
ja
<uskyldighed og forventninger til mig om at (.) at
jeg ville kunne give hende tryghed i livet>
Østergaard: ja
Preisler: øh (.) og hun fik ikk :) tryghed ilivet:)
nej↓
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13
14 Preisler:

(1.0)
Kan du genkende det?

Sekvens 8: Preisler og Østergaard
1 Preisler:
2
3
4
5
6 Østergaard:
7 Preisler:
8 Østergaard:
9 Preisler:
10
11 Østergaard:
12 Preisler:
13 Østergaard:
14 Preisler:
15 Østergaard:
16
17 Preisler:
18 Østergaard:
19
20
21
[udklippet]
22 Preisler:

<noget af det der har allersværest for mig at
acceptere og øh leve med og som jeg håber på at
jeg snart kan erkende også det er at min ekskone
sagde til mig at grunden til at vi skulle skilles
hun og jeg>
mmh
er at jeg udøver psykisk vold (.) vold mod hende
mmh (.) hvordan
jeg ø:hm (.)jeg undertrykker og dominerer med mit
humør
okay
hun kaldte det tavshedens tyranni
ha ha ha (.) velkommen i klubben
det kender du godt?
ja, det gør jeg.
(2.5)
Også fra dit liv i dag?
ja det synes jeg altså (.) og man tyranniserer jo
ikke fordi man har lyst til det, man gør det jo
fordi man er afmægtig eller jeg gør det, fordi jeg
er afmægtig ikke
hvorfor tyranniserer du når du gør det?

Sekvens 9: Preisler og Østergaard
1 Preisler:
2 Østergaard:
3
4 Preisler:
5 Østergaard:
6 Preisler:
7 Østergaard:
8
9
10
11
12 Preisler:
13 Østergaard:
14
15
16
17
18 Preisler:
19
20
21 Østergaard:
22 Preisler:
23
24

er du ked af at du er ensom=
=jeg føler mig ensom ja
(3.0)
mmh (.) det gør jeg også
he he he he (.) hold nu kæft mand
føler du dig ensom lige nu?
næh (:) ne:j men det går sådan altså jeg kan
<mærke> det men så kan jeg alligevel ikke mærke det
og så kom jeg til at grine lidt ikk det bliver også
lidt ufrivilligt komisk ikk men altså det er jo
dødsens alvorligt i virkeligheden
hvorfor
fordi de:t (.) fordi det gør jeg bare (.) jeg føler
mig ensom↑ altså (.) jeg føler mig alene↑ (.) det
er jo nogle sjælens ubodelige ensomhed ikk altså
(.) som er sådan en intellektuel måde at betragte
det på ikk men (2.7) men ja↑ ja.
altså jeg må sige at på trods af mine erfaringer,
som jeg vil kategorisere i kategorien :)
elendigheder :)
he he he
øhm så har jeg stadig en længsel efter at overvinde
ensomheden i mit liv og nå et sted hen, hvor jeg
ikk skal føle mig ensom når jeg er sammen med andre

23

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Østergaard:
Preisler:
Østergaard:
Preisler:
Østergaard:
Preisler:
Østergaard:
Preisler:
Østergaard:
Preisler:
Østergaard:
Preisler:
Østergaard:
Preisler:
Østergaard:
Preisler:

mennesker
mmh↓
(4.7)
og jeg kunne kunne vildt godt tænke mig at vi i de
sidste [minutter]
[mmh↑]
af det her program sammen dig og mig Martin at vi
tager det skridt
he he he
ud af ensomheden
jaer
ved at fortælle om det vi er allermest bange for
mmh (.) hvad er du allermest bange for (.)
.hh
orv jeg kom først he he he
he he he den greb du virkelig hurtigt og jeg kigger
ned i mine noter
(Begge griner)
du må gerne spørge mig før du spørger- før du
svarer
nej du tog den først så øhm (1.5)
Kan du mærke det?
Ja

Sekvens 10: Preisler og Jokeren
Preisler:
1 Preisler:
2
3 Jokeren:
4 Preisler:
5
6
7
8
9
10
11
12 Preisler:

ja (.) jamen altså øh jeg kan fortælle dig om
hvordan jeg har det når jeg sidder overfor dig
ja=
=for eksempel (.) øh nu har jeg jo set dig i alle
mulige sammenhænge på TV og (.) så videre og også
mødt dig her inden programmet og så har jeg læst om
dig (.) og en af de ting der slår mig ved dig det
er at du i hvert fald virker som om at du har et
meget højt selvværd (.) og det har jeg ikke
Jokeren:
ø:h nå jamen så så er du lodret uenig med
samtlige terapeuter jeg :) nogensinde har haft :)
hvordan det?

Sekvens 11: Preisler og Jokeren
1 Preisler:
2
3
4 Jokeren:
5 Preisler:
6
7
8 Jokeren:
9 Preisler:
10 Jokeren:

men det har jeg jo hvad hedder det hoppet ud af
hele tiden når det kom for tæt på fordi jeg var
bange for- for det (.) fordi jeg ikke kunne ()
fordi du var bange for at blive såret?
ja bange for at blive såret det er i hvert fald den
fortælling jeg oftest har fortalt men jeg tror i
virkeligheden det handler om at je:g[>jamen det kan jeg godt kende<]
[var bange for ikke at slå til] (.) altså>jeg har i hvert fald altså jeg kan godt kende det
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11
12
13
14
15
16
17
18 Preisler:
19 Jokeren:
20
21
22
23
24
25
26
27

på den måde at hvis jeg har været i et forhold så
har jeg i hvert fald lige skyndt mig (.) mens man
lige var ved at kneppe færdig på vej ind i
forholdet så ø:h så også mens man startede op lige
kneppe en 20-30 stykker så man- hvis hun nogensinde
kom og sagde hun havde været utro< så kunne man
sige (.) nå kun med én=
=det har jeg også
ikk (.) altså og det tror jeg det er jo usikkerhed
og det øh hvad hedder det det er noget usikkerhed
ikk som man ø:h- men altså er de:t dejlige ved
livet ikke også at man kan blive klogere og udvikle
sig (.) og at øh og at man også kan se at der er
ø:h (1.0) nogle fejl man har begået (.) ^det er vel
også derfor man har følelser (.)^ så kan man sige
det var en fejl og den skal man så prøve ikke at
begå igen

Sekvens 12:Preisler og Jepsen
1 Preisler:
2
3
4 Jepsen:
5 Preisler:
6 Jepsen:
7 Preisler:
8 Jepsen:
9
10
11
12 Preisler:
13
14
15 Jepsen:
16
17
18 Preisler:
19 Jepsen:
20
21
22 Preisler:
23 Jepsen:
24 Preisler:
25 Jepsen:
26 Preisler:

Ø:hm (0.5) jamen altså (.) for eksempel øhm <når
min (.) kæreste taler med mig om fremtiden om at
flytte sammen og få børn>
mmh
<så (.) foregiverjegmmh
at jeg (.) vil det (.) ogsåselvom jeg ikke tør
mmh (0.5) så nu forstår jeg det bedre det synes jeg
jeg godt kan genkende fra visse situationer ja
(1.0) ja (.) og det det har hun så gennemskuet (.)
du mener det ikke?
Hun siger til mig (.) at øh når jeg taler til hende
(.) så lyder det som replikker fra et af mine
teaterstykker
Årh gudnej (1.0) °så forstår jeg hende sgu
godt°(1.0) mmh (0.5) hvordan ser hun ud nu- er hun
helt alene nu?
Øhh
MENER DU ALTSÅ AT DU VIRKELIG ØH ALTSÅ DET DU SIGER
NU SPØRGER JEG SÅ (.) det er noget der virkelig
tynger dig?
Øh ja
Ja
Altså at jeg lyver?
J:a
Ja

Sekvens 13: Preisler og Hermansen
1 Preisler:
2
3
4
5
6

hvis nu jeg var din kæreste (.) og du kom hjem fra
dit aktive arbejde og jeg kunne følge dig i løbetaf
dagen på de sociale platforme og du øh så kom hjem
og sagde hej hassan og ellers gik ind i dig selv
(.) så ville jeg sidde og føle at du gav af dig
selv til alle andre mennesker end mig
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Sekvens 14: Preisler og Hermansen
1 Preisler:
2
3
4
5
6
7 Hermansen:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Hermansen:
18 Preisler:
19 Hermansen:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

og- og øhm når jeg sidder overfor dig her (.) nu
her (0.5) så er det den oplevelse jeg har igen af
at ø:h jeg vil gerne frem med mig selv (.) jeg har
lyst til at øhm vise dig mig (.) men jeg oplever en
mistænksomhed og en kategorisk og lidt fordømmende
holdning til det (0.7) tager jeg fejl?
øh øhm jamen det er jo din oplevelse (.) altså nu
har du jo- men prøv at fortælle mig hvori består
det fordømmende
Preisler: (1.0) .hh øhm jamen det er skide svært
for mi:g og øh og finde ud af (0.8) øhm men jeg må
sige at den samtale↑ :) vi har lige nu :) minder
rigtig meget om de samtaler jeg har- med- har haft
med mange af de kvinder jeg har været sammen med
(.) altså hvor vi ikke rigtig mødes (.) øhm hvor
der er en barriere mellem os
men forventer du et møde med alle kvinder
he he
det virker jo som om at det så er præmissen (.)
altså måske er det bare sådan at det kun er engang
imellem i dét man kan kalde for stjernestunder at
vi mødes med et andet menneske (.) vi har de samme
oplevelser altså og hvor vi har oplevelsen også af
harmoni (0.5) måske er det det some Shakespeare
kalder for The seldom pleasure (.) men det er jo
netop- The seldom pleasure det er sjældent (.) men
det er som om at du har det som en præmis at mødet
er det almindelige (.) og det at man ikke mødes det
er så det ualmindelige jeg tror det er lige omvendt
(0.6) jeg tror at det- og vi skal huske på- at det
er når man ser hinanden i øjnene i særlige stunder
at mødet finder sted (.) ellers er der bare tale om
en samtale mellem to mennesker
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8. Det, du frygter – Interviewer Pernille Lauritsen Transskriptioner
8.1 Lauritsen & Rye
Titel: Det du frygter - med Daniel Rye.[1]Sendt d. 11. dec. 2017. Varighed 57:30
Interviewer: Pernille W. Lauritsen
Interviewperson: Daniel Rye
*Telefonen ringer*
Rye: Hej, det er Daniel.
Lauritsen: Hej Daniel, det er Pernille Lauritsen.
Rye: Pænt goddag.
Lauritsen: Daniel, øhm, jeg ringer for at give dig en udfordring. Fordi jeg synes, der findes for få
virkelige modige danskere som øhm tør fortælle om bagsiden af medaljen ved det de laver. Og tør tale
lidt dybere om de ting de havde været igennem. Så det ville jeg høre dig, om du ville have lyst til. At
medvirke i det her program og fortælle lidt øhm. Både din frygt og også nogle af dine længsler og
drømme.
Rye: Det vil jeg (...) det vil jeg meget gerne (...) (Lauritsen: okay) (...) prøve (Lauritsen: prøve, ja) (...)
ja (hhh).
Lauritsen: Perfekt. Men øhm, så kan vi lige finde en øh dato, hvor du kan komme ind. og vi kan have
den snak.
Rye: (...) Yes (Lauritsen: fedt) (...). Det synes jeg vi skal prøve.
Lauritsen: Okay, så ses vi.
Rye: Det gør vi ihvertfald.
*Interview*
Lauritsen: Hey.
Rye: Ja (...) hej hej.
(Intromusik spiller)
Speaker: Pernille W. Lauritsen har som coach hjulpet tusinder af mennesker gennem livet sværeste
udfordringer. Hun har dykket med dem i deres mørkeste sider; hvor frygten er størst. Og har hjulpet
dem tilbage i lyset. Til håbet og drømmene - og videre i deres liv. I "det du frygter" coacher hun hver
uge en ny, kendt person, der vover at tage imod udfordringen. I denne uge er gæsten Daniel Rye:, som
er fotograf og foredragsholder. Daniel Rye: er vokset op ved Give i Sydjylland. Samtidig med at han
gennem sin ungdom vandt internationale konkurrencer som elitegymnast, drømte han om et liv som
professionel fotograf. Daniel Ryge kom i lære hos den prisvindende krigsfotograf, Jan Grarup. Og
begyndte løbende at dokumentere verden med sit kamera. I 2013 tog han til Syrien for at følge nogle af
de borgerkrigsramte familiers liv. Men før Daniel nåede frem til familierne blev han kidnappet. Det
blev begyndelsen på tretten måneders fangenskab hos dét vi i dag kender som Islamisk Stat. I sommeren
2014 lykkedes det Daniel Rye:s familie med hjælp fra Danske Støtter at løskøbe ham for 15 millioner
kroner. Og Daniel vendte hjem til Danmark igen. Daniel har fortsat sit arbejde som fotograf, hvor han
i øjeblikket arbejder på en reportage syd for Sahara. Lige nu turnerer han dog rundt i Danmark med
udsolgte foredrag om sine oplevelser i Syrien. Historien er også blevet til bogen "Ser du månen
Daniel?", af mellemøstkorrespondent, Puk Damsgaard. Daniel er 28 år og bor med sin kæreste i Jylland.
Lauritsen: Velkommen til dig, Daniel Rye.
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Rye: Tak.
Lauritsen: Og tusind tak fordi du ville være med her i programmet (...) øh (...) Daniel, jeg vil starte med
at spørge dig om; hvad er noget af det, der udfordrer dig i dit liv. På trods af alt det, du allerede har
været igennem. Så hvad er noget (fff) der forhindrer dig nu i liv? Nu hvor du bor hjemme i Danmark
(...) ooog har det godt.
Rye: Altså hm (...) når jeg, når jeg sådan stiller mig selv det spørgsmål øhm. Så synes jeg ikke, jeg har
noget som helst, der forhindrer mig i at gøre det, jeg gerne vil. Øhm. Overhovedet ikke, faktisk. Jeg (...)
jeg gør faktisk alt det, jeg, jeg rigtig gerne vil. Jeg er igang med mit arbejde igen. Som fotograf. Jeg
rejser ud igen hm. Jeg har et godt forhold til mine venner og til min familie. Så som udgangspunkt føler
jeg ikke noget, der sådan rigtigt står i vejen for mine drømme. Og det jeg gerne vil, der jeg gerne vil
hen. øhm. (Lauritsen: mmh). Men når det er sagt. Så tror jeg også at det jo selvfølgelig også er vigtigt
at sige; hvad var mit helt grundlæggende mit i sin tid. Og det var jo at beskæftige mig med mange af de
historier der sådan ligger omkring ehh de her konflikter, der er rundt i verden, som vi ikke snakker så
meget om (...) Og det er jo noget af det jeg ikke sådan rigtig kan lave mere. Øhm. Det har jeg ihvertfald
besluttet mig for. Jeg skal ikke bevæge mig rundt steder hvor der er en risiko for at det kan gå galt igen
(Lauritsen: mmh).
04:24
Lauritsen: Og bare lige for at alle kan følge med: Du siger at du har haft en drøm om at beskæftige dig
med konflikter i verden. Hvad ville du? Og hvad var drømmen?
Rye: Jamen jeg tror (...) at drømmen kom fra da jeg selv var ung. Der blev jeg engang imellem
præsenteret for nogle foredragsholdere. Mennesker der kom ud på vores skole og fortalte om den
virkelige verden. Da jeg selv startede på højskole og fik øjnene op for hvad der foregik i verden: Det
påvirkede mig ekstremt meget.
Lauritsen: Hvem var det, der kom og fortalte, som inspirerede dig for eksempel? Øhm
Rye: Jamen jeg kan huske i tidernes morgen, var det en, der hed Jan Skalschöttz. Han laver skulpturer
og er sådan meget politisk engageret i den verden. Det var første gang jeg sådan blev rigtig påvirket af
(...) Han fortalte blandt andet om det her studenterdrab, der havde været i Kina. Og på det tidspunkt
levede jeg som elitegymnast. Og var sådan totalt inde i den dér gymnastikverden. Og da jeg gik væk
fra det der foredrag, da var jeg sådan helt blæst tilbage. Jeg var så fascineret af at han kunne bringe dén
virkelighed ind i min lille verden. Og dengang havde jeg ikke særligt mange referencer til, hvad det var
der foregik.
05:41
Lauritsen: Hvad var det, det gav dig at høre sådan et foredrag?
Rye: Jamen det ved jeg ikke (...) sådan en åbenbaring tror jeg. Som var en lille brik i et et et (Lauritsen:
mmh) i de næste mange år. Som jo stille og roligt fik sporet mig til at sende en ansøgning til Jan Grarup.
Jeg var assistent hos (Lauritsen: og der er fotografen?). Ja fotografen Jan Grarup som har arbejdet med
krig og konflikt i hele verden i mange, mange år (Lauritsen: mmh).
Lauritsen: Men hvad vil du med det?
Rye: Jamen jeg vil jo gerne påvirke den lille Daniel, der sidder ude i salen. Eller hvad kan man sige,
der sidder og observere. At påvirke ham, som jeg blev påvirket dengang. Da jeg lyttede til ham Jans.
Og det tror jeg var noget af det, der, der (...) Jeg er vokset op i en familie, hvor min mor var selvstændig
frisør og min far var selvstændig lastbilchauffør. Så vi har aldrig talt international politik øhm. Vi har
højest snakket lokalpolitik, som var dét, der var relevant. Så jeg er aldrig rigtig blevet præsenteret for
hvad der foregik ude i verden (Lauritsen: mmh). Så jeg tror at mit grundlæggende kald har ligget i at
række ud til de mennesker, som ikke er kultureliten. Og som ikke er dem, der sådan dagligt beskæftiger
sig i ved alt om hvad der foregår i hele verden øh. Så det tror jeg egentlig har været mit publikum (P.
mmh): Det jeg selv kom fra.
Lauritsen: Så det var det, der har været din drivkraft?
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Rye: Ja, det tror jeg (...) ja.
07:14
Lauritsen: Hvad skete der så da du ansøgte om at blive Jans assistent?
Rye: Hm (...) Jamen så kom jeg jo ind. Eller han sagde ja, og vi startede jo et samarbejde øhm. Jeg kom
jo ind i sådan en ret ekstrem verden et eller andet sted.
Lauritsen: Hvad var det for en verden?
Rye: (Hhh) (...) Altså det der med at jeg var jo. Jeg var jo igang med at finde mig selv. Og så kunne jeg
jo stå og observere Jans arbejde. Vi var rundt på nogle rejser og mødte alle mulige andre af hans
kollegaer. Og han fortalte om om om den branche han var en del af. Og jeg blev enormt fascineret af
de her mennesker. Men jeg kan huske at der var noget, der rørte sig inde i min krop; at de alle sammen
var sådan enormt selvdestruktive. Det var som om at det var en del af gamet at være alkoholiske. Eller
tage stoffer. Eller have forliste ægteskaber bag sig. Og det kan jeg huske var noget af det, der skræmte
mig en lillebitte smule. Jeg kunne godt tænke mig stadigvæk at blive ved med at være dén person, jeg
var. Og bruge det i den verden. Og øhm. Og specielt det her med at jeg syntes at det var ekstremt vigtigt
at passe på mig selv.
08:40
Lauritsen: Men det at skulle træde ind i en krigszone og lære at navigere der; hvordan passer man på
sig selv der?
Rye: Jamen f.eks. så prøvede jeg på at lade være med at ryge. Jeg prøvede at lav være med at drikke for
meget. Jeg prøvede sådan at holde ved mine holde ved mine gode vaner ved at løbe. Og lave
styrketræning. Og sådan beholde den der gamle Daniel. Og blev enig om at jeg, når jeg skulle arbejde
videre, ville tage rigtig mange ting med fra Jan. Men at jeg ville brugt mit gymnastik-jeg. Jeg skulle
bruge mit sunde, lidt naive jeg i alt det her. Jeg skulle ikke tale til den intellektuelle del af Danmark.
Jeg skulle til den verden, jeg selv kom fra. Jeg er som sagt vokset op i midtjylland. Mit imellem en
masse bondegårde. Så jeg kommer langtfra fra kultureliten. Og det var min tanke at det skulle være min
målgruppe (afbrydes)
Lauritsen: Det var dem, du gerne ville kommunikere (Rye: Ville nå ud til), ville nå ud til.
Rye: Da jeg så begynder at researche på den her historie, hvor jeg faktisk beslutter mig for at tage til
Syrien. Der er jeg enormt bevidst om, hvad det er for en hverdag, jeg formentlig vil komme til at gå i
møde. Og der tager jeg kontakt til Arthur. Som er sådan en sikkerhedsekspert. Og der er vigtigt for mig,
at han hjælper mig.
Lauritsen: Men hvorfor skal du til Syrien?
Rye: (Hhh)
Lauritsen: (...) på det tidspunkt
Rye: Øhm (...)
Lauritsen: Hvorfor lige Syrien?
Rye: (Hhh). Fordi at at at borgerkrigen har braget afsted i et par år på det her tidspunkt. Og der var ikke
rigtig sket nogle store ændringer. Der havde ikke været nogen store internationale aktører inde at skubbe
til noget af det, der foregik. Så det var ligesom Somalia ved at blive en af de her glemte konflikter, som
man ikke rigtig snakkede om mere. Og der var ekstremt mange, der var ved at forlade Syrien på det her
tidspunkt. Så min plan var egentlig at tage ind og lave en historie om en familie som stod i den her
verden: Skulle de forlade deres eget hjem. Skulle de pakke en taske og smutte? Og det tænkte jeg bare
en interessant og nærværende historie. En historie som min mor måske kunne forstå og identificere sig
med. Så jeg begynder at researche og finder ud af at jeg gerne vil ind til Assas, som ligger 4 km fra den
tyrkiske grænse. Og øhm (...)
11:45
Lauritsen: Og hvor mange dage planlægger du at du (afbrydes)
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Rye: Jeg skulle være derinde i én overnatning. Og jeg kan huske at da jeg stod ved grænseovergangen
på vej ind, da møder jeg en gruppe andre journalister, som er på vej til Aleppo. Og sådan spørger:
"Hvaa, skal du med os? Vi giver et lift". Der stod jeg med en chauffør og en fikser (Lauritsen: Som er
hvad?). En fikser, det er sådan en guide, en hjælper (Lauritsen: mmh). Og der jeg var sådan, "Ellers
tak". Det var inde i Aleppo (Lauritsen: du var ikke draget?), det var der hvor de store kampe foregik
(Lauritsen: Ja). Det var der folk skød om ørerne på hinanden. Og det var da også der de flere at de der
ekstreme billeder var. Øhm. Men (...) Men jeg vidste godt selv at jeg ikke havde den erfaring. Jeg kunne
ikke se hvad jeg skulle derind efter.
12:34
Lauritsen: Overvejede du, da du stod ved grænsen, hvor galt det kunne gå?
Rye: Altså jeg havde tegnet mig en kidnapningsforsikring. Jeg havde efterladt et meget gennemskrevet
brev hjemme hos Arthur, hvor der stod hvor jeg jeg skulle være; hvem jeg skulle arbejde sammen med.
Alle informationer om hvad jeg lavede dernede. Jeg havde fået lavet sådan heat-kursus om hvor jeg var.
Altså jeg følte at jeg var meget godt forberedt. Så da jeg var i Syrien, der står jeg ikke med en følelse
af: "Fuckmand, er det dumt , det her?". Jeg føler, at jeg er klar. Jeg er godt klar over at der er en risiko
for kidnapning. Men jeg vidst også at hvis der skete noget, så havde jeg et kæmpe faldenet (Lauritsen:
mmh), der kunne gribe mig. Og på det tidspunkt er det vigtigt at sige, at der ikke er noget som hedder
Islamisk Stat, som dét vi kender det i dag (Lauritsen: mmh mmh). Ehm. Det var ikke et ligeså indviklet
Syrien som den dag i dag. Der var mange andre vestlige journalister, der arbejdede derinde. Der var
folk, der var blevet kidnappet før. De fleste (...) ja det var ofte en misforståelse.
Lauritsen: Så du var ikke bange lige der?
Rye: Jeg tror at frygt er en en en interessant ting at snakke om. Fordi at jeg jo havde set en af mine
kammerater lande på hovedet og blive lam fra brystkassen og ned (Lauritsen: i gymnastikverdenen?). I
gymnastikverdenen, jeg stod tre meter derfra. Øhm. Den oplevelse, den har påvirket mig personligt
meget mere end det, der blev gjort ved mig nede i Syrien i de tretten måneder, jeg var væk. I
gymnastikverdenen er frygt en konstant del af træningen. Den må ikke tage over. Man skal være
konstruktiv. Man skal kigge på det så konstruktivt som overhovedet muligt. Og det var et af de
værktøjer, jeg vidste at jeg kunne bruge til min fordel, når jeg skulle arbejde sådan et sted. I stedet for
at blive styret af følelser og gå i panik eller (Lauritsen: mmh) (...) så forsøgte jeg at bruge gymnastikken
til at bevare et cool overblik. Så jeg føler oprigtigt at jeg er velforberedt. Jeg føler, at jeg er klar til at
lave den her historie (Lauritsen: mmh). Og eller at jeg er enormt opmærksom på på alt, der er omkring
mig.
Lauritsen: (Hhh)
15:11
Lauritsen: Hvad sker der så med dig, da du rejser ind i Syrien (Lauritsen: øhm). Lidt afhængig af
hvordan man ser på det, så går det jo ret galt for dig?
(Pause)
Rye: Ja (pause)
Lauritsen: Eller (afbrydes)
Rye: Jeg tror at det er et spørgsmål (Lauritsen: ja), jeg har stillet mig selv rigtig mange gange. Og også
et spørgsmål, jeg har forsøgt at opsøge og søge svar på hver gang jeg har talt med folk, der ved meget
om den del af verden (...) Og sådan, hvad var det helt præcist, der gik galt? Hvad var det, jeg gjorde
galt? Hvor var de, jeg trådte forkert? Øhm (...) Og det, jeg er kommet frem til er; at det selvfølgelig er
en blanding af, at jeg ikke havde den samme erfaring, som mange af de mennesker, der har arbejdet i
den del af verden i mange år (hhh). Men vi ender med at gå ind til en gruppe (hhh), som både min fikser
og chauffør har samarbejdet med mange gange gør. Som de havde et godt forhold til. Hvor de kendte
nogle af de mennesker, der arbejdede derinde. Vi skulle inde og verificere at vi var der. At alt var det
skulle være. Og de havde så ændret leder, havde jeg fået undersøgt mig frem til. Og han havde så en
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noget mere radikal holdning til, hvor gruppen skulle hen af (pause). Og de tilbageholder mig så. Og det
er egentlig en af de sådan allerførste (Lauritsen: Så i er faktisk selv) fraktioner (Lauritsen: kørt derhen
for at verificere hvorfor) jaja vi skulle ligesom godkendes at vi kunne være (Lauritsen: Ja) i området
(Lauritsen: oo) af de her folk øhm
Lauritsen: Og den gruppe viser sig så at være (afbrydes)
16:48
Rye: Ja en af de allerførste øhm fraktioner af dét vi i dag kender som Islamisk Stat øhm og (...) og det
kan man (afbrydes)
Lauritsen: Så hvad sker der med dig, Daniel. Hvornår opdager du at tingene ikke er som du troede?
Rye: Det er stort set lige da vi går derind. Der kan jeg høre på retorikken og deres måde at latterliggøre
mig. De er sådan meget (...) meget lidt professionelle (...) Men hvis jeg skal se på det lidt oppefra og
lidt bagud. Så tror jeg, at jeg har været sindssygt uheldig (...) Jeg har været på det forkerte sted på det
forkerte tidspunkt (Lauritsen: mmh). Og øhm (...) at Aya, min fikser, mener at vi skal snakke med de
her mennesker, den her godkendelse; Det skulle jeg måske have stillet mig imod. Men gjorde jeg ikke.
Vi blev jo nødt til at stole på hende (Lauritsen: mmh). Og det gjorde jeg også. Det gør jeg stadigvæk
(...) Men jeg havde bare desværre et sted, hvor der ikke var nogen, der havde det overblik, som vi har i
dag (Lauritsen: mmh)
Lauritsen: Hvad skete der sådan, bare for at lytterne også kan forstå det. Så i tager hen til det her sted,
og så tager de dig til fange, eller hvad?
Rye: Ja, de tilbageholder bare (...) (Lauritsen: jer alle tre?) os alle tre. Jaja.
Lauritsen: Og hvad sker der så?
Rye: Jamen det kan man jo læse i bogen (Lauritsen: ja) et eller andet sted. Jeg tror også man kan høre
det på lydbøger. Eller høre mit foredrag. Jeg gider ikke at side at fortælle mit foredrag her. Vi snakker
om det jeg frygter (Lauritsen: Ja, øhm bare i korte træk, hvis man slet ikke kender din historie).
Rye: Jamen så bliver jeg tilbageholdt. Og holdt i en kælder med min chauffør. Han bliver løsladt og jeg
tortureret i ca. 14 dage (...) hvorefter jeg ryger i et nyt fængsel og er i halvanden måned med en gruppe
lokale syrere (...) Derfor bliver jeg rykket i et andet fængsel med til sidst 19 vesterlændinge sammen
øhm (...) faktisk sidder vi 23. Nej 24 sammen. Fem kvinder og 19 mænd i samme fængsel. Hvoraf fem
er blevet henrettet den dag i dag. To andre døde af andre årsager. Og der sidder stadig nogle dernede.
Og så er vi nogen, der er kommet hjem i live. Så det endte med jo at havne i en vanvittig hvepserede
(...) Og jeg kunne slet ikke forestillet mig at det havde endt sådan. Jeg havde forberedt mig på den type
kidnapninger, der var Syrien på dét tidspunkt (Lauritsen: mmh). De her fjorten dage, tre uger, en
måneds tid folk oftest var væk. Og om helt andre pengesummer. Det var små, militser (Lauritsen: ja),
der manglede penge til våben (Lauritsen: ja) eller mad. Eller et eller andet. Det var slet ikke i den her
skala, som det endte ud med (...) og øhm (...) Man kan sige, at dét der nok reddede mit liv var at jeg
havde forberedt mig, som jeg havde gjort; hyret nogle mennesker til at lede efter mig (Lauritsen: mmh).
Men jeg var i bund og grund på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Havde jeg rejst ind en måned
før, så tror jeg ikke jeg var blevet tilbageholdt (hhh). Var jeg rejst ind en måned senere, så havde jeg
vidst, at fire franskmænd netop var blevet kidnappet (Lauritsen: mmh) (hhh). At der var en masse, der
var begyndt at forsvinde (Lauritsen: mmh). øhm (afbrydes)
20:51
Lauritsen: Men tror du at man kan vide sådan noget på forhånd? Kunne du have været bedre forberedt?
(Rye drikker vand)
Lauritsen: altså sådan (afbrydes)
Rye: Altså jeg har snakket med andre journalister, som har kontaktet mig. Andre, der har interviewet
mig. Som har fortalt at de har være i Assas i de her dage (...) Folk har fortalt at det har kørt i det her
område. Og de mennesker, der har allermest forståelse for det, jeg har været udsat for, det er folk, der
har arbejdet der. Folk der konstant ser frygten i øjnene. Og måske også arbejdet i regionen medens ting
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er blevet værre og værre. Og til sidst kulmineret (Lauritsen: mmh) ja (Lauritsen: kulmineret)
kulminerede det med at man så at (...) James Foley han blev henrettet. Og senest Steven. David. De her
kammerater, jeg sad med i op til ti måneder. Altså så var der ingen tvivl. Så da jeg løslades tretten
måneder senere, så bliver jeg jo løsladt ud til en (...) en gruppe der har overtaget store dele af Syrien og
Irak. Og kommer hjem til Danmark (hhh) og så er folk så "Hvad fanden lavede den naive idiot der?
Hvorfor er han gået ind i Islamisk Stat?". Og jeg sidder hjemme ved familien og lytter med til debatten.
Hvor folk er "Hvorfor gik han ind i Islamisk Stat?". Og jeg tænker på sådan: Det er tretten måneder
siden. Der var ikke noget Islamisk Stat. Projektet handlede om noget helt andet. Jeg undgik netop krudt
og kugler, død og ødelæggelse. Jeg prøvede at lave en human historie, som min mor kunne forholde sig
til (afbrydes)
Lauritsen: Hvad hvad (Rye: og så gik) var det for en respons du så fik, når du sagde det?
Rye: Jamen det sagde jeg jo ikke.
Lauritsen: Det sagde du ikke?
Rye: Jamen jeg tiede bare stille. hvilket jeg tror, jeg gjorde klogt i; Ikke at stille op til nogle debatter
(Lauritsen: okay). Jeg ville jo have brug for min. en time til halvanden bare til at forklare (Lauritsen:
mmh) hvad der foregik. Og alligevel ville folk være kritiske. Nu er bogen ude og jeg har holdt en
pokkers masse foredrag (...) Og jeg kan mærke at så sent som i går, fik jeg et opkald fra en tæt bekendt,
hvis veninde fra Journalisthøjskolen havde hørt foredraget. Hun havde et helt andet syn på mig nu. Hun
havde tænkt at jeg var den her naive idiot. Men efter at have hørt foredraget havde hun et helt andet
billede af mig. Og var fascineret af min evne til at deale med det. og det er jo en rar følelse. Det er en
mega fed information at få tilbage. Fordi jeg jo (pause) (hhh). Jeg kan i bund og grund være
pisseligeglad med hvad andre tænker. Men i sidste evne kræver det jo også, hvis jeg skal slå igennem
med mit arbejde, at folk mener at jeg er troværdig. At de kan stole på mig (Lauritsen: mmh). At de har
et gram til overs for mig. Og det sker lidt igennem de her foredrag: At jeg kan fortælle min side af
historien (afbrydes).
Rye: Og det var jo faktisk bare lige for at samle op. Det vi startede ud med var, at jeg spurgte dig, hvad
der forhindrede dig i dag. Og kom vi ind på at den der oprindelige drøm. At der blev plantet et frø ved
det foredrag (Rye: trækker vejret dybt) om at kommunikere noget om verden (Rye: puster dybt ud) hr
og fru Danmark (Lauritsen: trækker vejret dybt).
Lauritsen: Ihvertfald dét jeg synes Puk Damsgaard gør på en virkelig fantastisk måde
Lauritsen: Så det var din drøm (Rye: ja). Lauritsen: Og så er forhindringen så nu at du, med denne
oplevelse, hvor du var gidsel i 398 dage, at du ikke sådan rigtigt kan tage ud igen. Er det det, du siger?
Du tager jo ud, men hvad er det, forhindringen er?
Rye: (...) Øhm. Jeg skal ikke hen steder, hvor der er risiko for at jeg kan forsvinde igen. Øhm. Det er
ikke muligt (smiler). Sker der noget igen er løbet kørt. Min far sagde ligeså fint til mig, at "Hvis du
forsvinder igen, er der ikke en kæft der giver en fuck for dig"-agtigt. Og det har han fuldstændig ret i
(afbrydes).
Lauritsen: Men hvad er det (Rye: en en) der Daniel, fordi (...) Det var noget som, da vi talte sammen
(Rye: mmh) første gang. Det havde jeg slet ikke tænkt på (...) At måden du blev mødt, da du kom hjem:
At det lykkedes dine forældre at betale den her enormt store løsesum for dig. Hvorfor var det ikke..
Hvorfor stod folk ikke og klappede, da du kom hjem?
Rye: Det var der nok også nogle der gjorde. Alle menneskene, som havde været involveret i
indsamlingen. Der var mange, der var glade. Men der var også en stor del af Danmark der ikke var. Det
er en klassisk historie: En ung, dansk fyr, der på en af sine første rejser bliver kidnappet "Well done,
you idiot". Det passede perfekt ind i alle menneskers fordomme om en ung, naiv idiot. Og det (...) ja
(...). Og sådan er det jo bare (Lauritsen: mmh). Det er jo nærmest det mindste af det hele. Ud over at
have været skide uheldig, så har jeg også været pisseheldig. Altså jeg er jo kommet hjem i god behold.
Jeg har det fysisk og psykisk fantastisk godt. Jeg har været god til at deale med det, jeg har været udsat
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for. Jeg lider hverken af PTSD eller nogle andre elementer, der kan være alarmerende. Så jeg har alle
muligheder for at fortsætte mit arbejde. Hvilket jeg også gør. Og der er jo ingen grund til at rejse til
Syrien, Irak, Yemen, Somalia eller Mali. You name it. Og derfor har jeg bevidst valgt at arbejde steder,
hvor jeg kan få arbejdsro (Lauritsen: mmh), som jeg kalder det. Og det nye projekt, jeg har gang i, som
handler om klimarelaterede flygtninge syd for Sahara, er der slet ikke den her type farer (Lauritsen:
mmh). Det gør også, at jeg kan rejse meget billigere. Jeg kan være et sted længere tid ad gangen. Jeg
kan bo ved folk (mmh). Jeg kan være enormt nærværende. Og det nyder jeg helt vildt. Det er en
fantastisk mulighed. i 2016 brugte jeg godt 100 dage sammen med en familie, der levede midt i Malai
i et tørkeramt område. Det er jeg godt til. Jeg er god til at sidestille mine egne behov (Lauritsen: mmh)
og leve mig ind i deres verden. Og blive fascineret af deres levevis.
28:27
Lauritsen: Så er det så en stor drøm for dig, at portrættere sådan en familie, der jo sulter, som du har
boet sammen med? Er det så stor en drøm som at tage ind i de her krigshærgede områder? Hvad er det,
du ikke kan mere? Det er det, jeg er nysgerrig på; Hvad er det, du har måttet give afkald på?
Rye: Jamen det er jo også (...) altså hvor vigtigt er det her for mig? Som sagt var mit mål jo ikke at
skulle ned at fotografere krig og konflikt. Men jeg var enormt fascineret af, hvordan det påvirkede de
her mennesker (Lauritsen: mmh) der var rundt omkring. Hvordan de finder sig en hvordan; hvordan de
overlever de her hverdagselementer (Lauritsen: mmh). Jeg synes det er fedt at tage ned og lade dem,
jeg møder, definere deres historie overfor mig (Lauritsen: mmh). Og at det ikke er mig, der definerer
deres historie for dem. For dét var jo det, jeg opdagede, da jeg kom hjem fra Syrien: At alle definerede
min historie for mig. Hver gang jeg blev interviewet, ville folk bare høre, hvordan jeg blev tortureret.
Og folk mente jo at jeg måtte have det helt ad helvedes til. Så det var jo enormt ubehageligt. Fordi det
aldrig nogensinde gik min vej.
Lauritsen: Hvad for en vej ville du gerne med det?
Rye: Jeg var jo mega fascineret af at vi som mennesker kunne have et liv dernede. At os mænd, der sad
i et rum, magtede at (hhh) have en hverdag. Vi lavede jo gymnastik og yoga. Og spillede spil. Og nu
lyder det til at have været en sommerlejr. Men vi blev jo stadigvæk banket, tæsket, truet på livet og
sultet. Men imellem alt det fik vi et liv. Og det synes jeg var MEGA spændende. Da bogen "Ser du
månen Daniel" blev udgivet (hhh), der var jeg sådan (...) spændt på hvordan folk de modtog den.
Politiken var ikke interesseret i at lave et interviewet med mig. Og det var jo cool nok. Men så kom
bogen ud, og folk læste den; den var jo ret vild. Og så vælger de at trykke et kapitel af bogen. Og jeg
tænker "Nå okay, det må jo være dét kapitel, hvor min storesøsters email bliver hacket, da hun er i gang
med at få alle de sidste ender til at hænge sammen med min indsamling. Og der sker alle mulige
sindssyge ting i det her kapitel. Og som var, af det jeg hørte fra andre, der havde læst kapitlet; "What
det var da vildt". Så er jeg spændt på hvilket, det har bragt. Og jeg havde ikke nået at høre, hvad det
var. Og så er det jo selvfølgelig det kapitel, hvor jeg bliver tortureret (...)
31.16
Et helt kapitel, hvor jeg er i det der tortursted. Hvor det eneste kapitlet handler om hvor meget tæsk, jeg
får. Hvor meget jeg bliver smadret. Hvordan jeg prøver at hænge mig selv. Alle de her ting, vi som
danskere elsker. Eller mennesker elsker at høre om (...) Og samtidig kunne jeg se folk, der beskyldte
mig for at være sådan en krigsliderlig type, der bare skulle ud. En lykkeridder. Og at jeg bare var pervers.
Og skulle ned at mærke krig.
31.51
Og så tænkte jeg "Hvad fuck foregår der?" altså sådan hvorfor er det kapitel, altså det kapitel
selvstændigt er jo ikke interessant (...) Altså, der er der massere af fortællinger om, hvordan en person
er blevet tortureret før mig (...) øh, det jeg synes var interessant, det var sgu da alt omkring, hvordan
min mor og far i lille Jylland, som en frisør og en lastbilchauffør lige pludselig skal ser at skrive og
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emaile med Jihadi John (...) som efter han dræbte mine kammerater blev en af de mest eftersøgte
mennesker på kloden.
32.31
Dét er sgu da interessant, mand! (pause) men nej, vi skal lige høre om, hvordan Daniel han nærmest er
blevet slået ihjel, og så sidder jeg der og (...) jeg er også sådan en naiv idiot, der bare skulle ende med
at mærke krudt og kugler - det føler jeg ikke. Så altså, så jeg tror, at hvis vi snakke om noget, jeg frygter,
eller jeg tror så nogen gange, vi kan snakke om noget, der er sådan en vrede. Jeg løber rigtig meget for
tiden, og når jeg løber, så har jeg kæmpe diskussioner op i hovedet på mig selv, øh hvor jeg sådan
modargumenterer mod alle mulige, der sådan (...) klandrer mig for noget, de i bund og grund ikke ved
en skid om (Lauritsen: mmh) øh dét synes jeg er skide hårdt. Det er jo hårdt at blive en offentlig person
fra den ene dag til den anden specielt med den historie, jeg har. Og det har været hårdt at skulle rejse
rundt og blive ved med at holde de her foredrag, som jeg elsker at holde. Jeg elsker at stå foran en
efterskole (Lauritsen: mmh) I går stod jeg foran en efterskole fra 7.-10. klasse, fortalte om (...) altså
fortalte mit foredrag, og de sidder bumstille i 2,5 time. De siger ikke et pip, de er fuldstændig låst fast i
min historie, og denne her historie, den handler om noget, der er pisse relevant ude i verden (...) om at
folk, der bliver tortureret og taget til fange bliver dræbt, altså syrere, lokale syrere, irakere osv. osv.
Den er bare fortalt af mig, en dansker med lyst hår og blå øjne, og det kan de relatere til. De kan relatere
til mig, fordi jeg selv har gået på efterskole osv. osv. Dét er fedt. Det er ligesom, jeg selv sad og lyttede
til Jens Galsø i sin tid, men hvis man sådan, så spørger andre: Daniel, bliver du ikke snart træt af at
holde de foredrag, skal du ikke snart videre med dit liv. Nej, jeg skal aldrig videre med mit liv
(Lauritsen: mmh) Så noget af det, jeg synes, der er allerhårdest, det er sgu bare at gøre det, jeg synes,
der er fedt, og det jeg synes er vigtigt, fordi der er mange, der har holdninger til, hvad jeg gør øh og det
kan jeg godt forstå, at man har. Selvfølgelig skal man videre, selvfølgelig gider man ikke at være "ham
der Daniel fra Syrien af", det er ikke en fed titel at have. Altså i min verden er det cool nok. Jeg har
holdt over 150 foredrag, hvor der måske i snit har siddet 500 mennesker og lyttet på, hvordan jeg har
beskrevet, hvordan folk i Syrien (...) hvad det er, de flygter fra, hvordan det er, de bliver behandlet, når
de bliver holdt tilbage. Ting, vi aldrig nogensinde har haft mulighed for at relatere til (Lauritsen: mmh)
fordi de ting, vi ser, det er ting i fjernsynet. Det er så langt væk fra os, og dér står det lige foran os.
Nogle, der har været igennem det first-hand. Så de oplevelser jeg har (...) synes jeg er hamrende vigtigt.
At jeg bliver ved med at formidle og fortælle igen og igen og igen og igen, dér giver det mening for
mig, at jeg er havnet dernede, hvorfor jeg har brugt 13 måneder, hvorfor min familie havde det så pisse
dårligt i den tid, jeg var væk, hvordan jeg har bragt så meget elendighed til så mange mennesker, jeg
har kær rundt omkring mig. Hver gang jeg står på scenen, og hver gang jeg kan se på folk, at de bliver
bevægede, og de bliver trukket ind i historien, og at de bagefter når de går hjem tænker lidt ekstra over
livet. Dér giver det hele mening for mig. Og det bliver jeg ved med. Hver gang jeg tager ned til Afrika
og fortsætter med min historie, så giver det hele mening for mig.
35:32
Lauritsen: Mmh. Så det .. det der, du bliver mødt med af nogle, og som du oplevede, da du kom hjem du har nævnt nogle gange, at nogle har tænkt, at du var en naiv idiot eller en lykkeridder
Rye: Mmh
Lauritsen: Øhm (...) Hvad går det ud på, tænker du? Kan du, det har du jo tænkt over kan jeg høre
Rye: Mmh
Lauritsen: Hvad tror du, det kommer af?
(Pause)
Rye: (Hhh) (pause) Sådan helt dybt inderst inde, så er det jo et spørgsmål om, sådan overfor mig selv:
Daniel, var du naiv? (Lauritsen: mmh) Var du en lykkeridder? Skulle du bare ned og mærke krudt og
kugler? Har de ret?
Lauritsen: Mmh
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Rye: Alle de her mennesker, som sidder og siger de her ting. Har de ret?
Lauritsen: Mmh
(Pause)
Rye: Det tror jeg egentlig er det, der hidser mig op. Det er måske den der sådan frygt af, at de måske
kan have ret.
36:35
Lauritsen: Mmh (pause) Hvad nu, hvis de havde ret, altså bare som et tankeeksperiment - hvad så?
Rye: Jamen, så føler jeg, at jeg selv har et kæmpe stort problem med den måde, jeg opfatter mig selv
(...) øh på den måde jeg opfatter virkeligheden (...)
Lauritsen: Så du ville synes, det var forkert, hvis det også havde været en del af årsagen?
Rye: (Hhh)
Lauritsen: Er det sådan, jeg skal forstå det?
Rye: Hm jaae
Lauritsen: Ville det have været forkert, hvis (...) det behøver jo ikke at være hele årsagen (Rye: mmh)
for du har jo tydeligvis en drøm om at oplyse
Rye: Mmh
Lauritsen: Men ville det være forkert, hvis der også var et aspekt af (...) altså krudt og kugler eller hvad
du kalder det (Rye: mmh) eller eventyr eller komme tæt på (afbrydes)
Rye: Ej men selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der et kæmpe aspekt af fascinationen af den verden,
der er så ekstrem, og hvis du som fotograf eller journalist eller hvad man kalder sig selv øh, hvis du
ikke lader dig drive af en oprigtig interesse, altså man gør jo det her, fordi man er nysgerrig (Lauritsen:
ja) man er interesseret (Lauritsen: ja) men handler det her om, at jeg skulle ned og finde mig selv, mærke
mig selv, flygtede jeg fra et eller andet hjemme i Danmark, øh var det her et råb om hjælp øh nej, det
synes jeg ikke, det var
38:00
Lauritsen: Men hvad hvis det var (...) også. Altså hvad hvis det også var en del af evacuation. Ville det
så være forkert? (Rye: (hhh)) i dine øjne?
Rye: Ja, jeg tror, jeg ville skuffe mig selv ekstremt meget, hvis jeg tog til Syrien, fordi jeg skulle bevise
noget, at jeg tog til Syrien, fordi jeg skulle ned og mærke mig selv. Jeg tror, der ville jeg skuffe mig
selv, hvis det var det, det handlede om øh udelukkende
Lauritsen: Jo, men det er heller ikke det, jeg spørger om
Rye: Nå.
Lauritsen: (Smiler), det jeg spørger om, at hvis der også var et glimt af det
Rye: Ja.
Lauritsen: At nogle gange så oplever jeg, at når vi frygter noget (Rye: ja) at så ser vi det så absolut
(Rye: ja) på den måde, at så frygter jeg måske: gud, er jeg et ondt mennesker (Rye: mmh) eller er jeg
øh drevet af sensation, hvor min oplevelse er, at når vi så tør studere det lidt, som jeg føler vi gør nu
Rye: Mmh
Lauritsen: At så kan man jo genkende, at det jo er nuanceret.
Rye: Ja.
Lauritsen: At vi jo er komplekse. Der kan jo godt være flere motiver end bare ét.
Rye: Ja.
Lauritsen: Og det er bare det, jeg sådan spørger (...) Når du nu frygter, at folk, altså du frygter måske,
om de har ret, hvilket jeg tror, mange mennesker kan genkende i en anden sammenhæng i deres liv
(Rye: ja) det her med: åh åh, har de ret, kunne der være noget om det
Rye: Mmh
Lauritsen: Og så vil jeg bare invitere dig til at sige, jamen tænk sig, hvis der var noget om det.
Rye: Ja
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Lauritsen: Ville det så være helt galt? I dine øjne.
Rye: Nej, det tror jeg egentlig ikke, det ville være. Øhm (pause) Jeg tror, du siger det egentlig meget
fint, altså det der med, at der jo er mange nuancer i det øhm (pause) og der har selvfølgelig været mange
elementer i, hvorfor tog de beslutninger, som jeg gjorde. Øhm (pause) og jeg tror, at det der gjorde mig
vred, det er sådan, at folk simplificerer det; at det bliver gjort kun til én ting.
Lauritsen: Mmh
Rye: Øhm (...) Og det er jo det, jeg synes er fantastisk at få lov til at fortælle, at det ikke kun handlede
om om den ene ting eller de to ting, det handlede om rigtig rigtig mange ting
Lauritsen: Mmh
Rye: Jeg føler selv, at jeg er et enormt reflekteret menneske og har en god selvindsigt, det er i hvert fald
det, jeg sådan oplever (Lauritsen: mmh) når jeg snakker med folk, der er rigtig tæt på mig. Altså de
snakke vi havde nede i Syrien, os sad sammen, os 19 mænd, altså fordi vi havde de vildeste snakke, og
vi sad jo hver især og hadede hinanden eller hadede os selv helt vildt, fordi vi var havnet i den
situationen.
Lauritsen: Gjorde I det?
Rye: Ja, jeg sad jo og hadede mig selv over, at jeg at jeg bare sådan helt blind med ære gik hen og
bankede på den der fucking dør, mens at (...) at der var nogle andre, nu vil jeg ikke gå helt ind i det,
men der var nogle andre, der sådan, der var en der sådan: hvorfor helvede lukkede jeg den computer
ned, rejste hovedet op og sagde noget der (Lauritsen: mmh) Havde jeg ikke gjort det, så havde de aldrig
set mig (pause) vi sad bare alle sammen og hadede os selv ekstremt meget, vi sad og vi lavede ikke
andet end at kigge ind af.
41:32
Lauritsen: Men hvad sagde I så til hinanden? Når du sad med en anden, der hadede sig selv, hvad var
så dit respons til ham?
Rye: Øhm (...) Jamen (smiler), det var, at jeg synes, han var åndssvag, at han sad og bebrejdede sig selv
for, at han kiggede op fra denne her computer
Lauritsen: Hvorfor synes du det var åndssvagt?
Rye: Fordi (pause) fordi det var jo ikke hans skyld, han var blevet til fange fordret ham eller tog ham
med et forkert sted hen eller sådan, han havde arbejdet i den del af verden mange mange mange år og
havde en enorm god fornemmelse af, hvad han lavede (Lauritsen: mmh) og (...) og derfor var det jo
også rart, og jeg fortalte ved de ting, jeg var sur over ved mig selv, for jeg vidste jo, at shit mand, når
jeg kommer hjem, så bliver jeg jo savet midt over af medierne, eller det kunne jeg forvente, eller sådan
(...) det havde jeg en stor fornemmelse af (Lauritsen: mmh) fordi at min historie den var så simpel, som
den var et eller andet sted
42:42
Lauritsen: Men sammen med dem, der mødte du så noget forståelse, eller?
Rye: Ja, for vi havde alle sammen ekstremt meget forståelse af hinanden (...) Altså vi kom også frem
til, at det var spild af tid, at vi sad der og hadede os selv, det var spild af tid at (afbrydes)
Lauritsen: Hvad skulle I så gøre i stedet for?
(pause)
Rye: Øhm (...) Det ved jeg ikke, spille et spil skak (smiler) (Lauritsen: (smiler)) eller sådan et eller
andet.
43:19
Lauritsen: (smiler), ja, men sådan rent mentalt øh overfor jer selv, hvis der ikke skulle være had, hvad
var så mere gavnligt? Hvordan, at behandle sig selv hvordan?
(pause)
Rye: (Hhh) (...) Det ved jeg ikke, jeg tror bare, det var godt, at vi snakkede om det
Lauritsen: Ja.
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Rye: Det var godt, vi snakkede om det, og at vi mindede hinanden om, at vi alle sammen var nogle
idioter (Lauritsen: mmh) et eller andet sted, fordi vi havde valgt det erhverv, som vi havde. At vi i bund
og grund havde sat vores familie i den situation, vi havde
Lauritsen: Men Daniel, når du siger ordet idiot nu, så siger du med sådan et helt kærligt, altså at I i bund
og grund i anførselstegn var nogle idioter, men så smiler du, mens du siger det
Rye: Ja.
Lauritsen: Så det jeg ville udfordre dig på, det var, hvis du nu frygter at blive fordømt som en naiv idiot,
altså at hvis du måske kunne eje det på en eller anden måde og sige (...) Altså personligt for eksempel,
så vil jeg hellere være naiv end mistænksom (Rye: mmh) for det giver to forskellige liv (Rye: mmh) Nu
ved jeg godt, det havde ekstreme konsekvenser for dig, men (...) Hvad vil du helst være - naiv eller (...)
på vagt i livet?
Rye: Ej, men hvis man begiver sig ind i det erhverv som er at rejse ned til et krigsområde, så skal man
jo ikke være naiv, så skal man jo lige præcis være mistænksom, man skal være dømmende, man skal
være (...) altså, der er det jo godt at være en (...) et røvhul et eller andet sted.
Lauritsen: Men er det sandt, fordi (...) Nu har jeg jo læst bogen: 'Ser du månen, Daniel?', og der er jo
også elementer af at være naiv i forsøget på at slippe ud eller i forsøget på at få beskeder ud (Rye: mmh)
øh smule dem ud altså det virker da også meget håbefuldt (Rye: mmh) at tage de chancer i nogle gange
tager i fangenskab i forhold til at risikere (afbrydes)
Rye: Men det var jeg ikke en del af.
Lauritsen: Nej.
Rye: Der sad jeg og bandlyste de andre, for at de gjorde det, fordi de bragte os alle sammen i en
unødvendig fare.
Lauritsen: Mmh.
Rye: Det var jeg modstander af.
45:43
Lauritsen: Ja (...) Men du prøver jo selv at flygte også altså (afbrydes)
Rye: Det var fordi, jeg lige havde prøvet at hænge mig selv
Lauritsen: Ja
Rye: Altså min træner sagde sagt, at 98 % af alle kidnapperne ender lykkeligt, hvis de bare sidder på
deres flade røv og venter (hhh) men jeg nægter at tro på at der er særligt mange (Lauritsen: mmh)
kidnapninger, der resulterer i at folk prøver at hænge sig selv eller nærmest bliver tortureret ihjel, så
(...) det (...) jeg tror, det er sådan (pause) Jeg kan godt se, hvor du vil hen med det her naivitet, og min
konklusion er også overordnet set, at jeg tror i bund og grund, at jeg er et for godtroende, jeg er et for
godt menneske til at begå mig i den verden, jeg er for lidt beregnende (...) øh (...) det kunne jeg se, når
dem jeg sad (afbrydes)
46:39
Lauritsen: Så du er lidt naiv anlagt?
Rye: Ja, det er jeg. Øhm (pause)
Lauritsen: Så jeg tænker, at øh der er mange mennesker, der frygter at være naive, hvor jeg ser det som
en enorm kvalitet, for hvis man ikke tør være naiv, så kan man jo heller ikke rigtig møde et andet
menneske helt åbent, hvis man hele tiden skal være mistænksom. Jeg ved godt, at du taler om at være
det i (Rye: mmh) sådan nogle meget ekstreme situationer (Rye: mmh) men men min udfordring til dig
ville være, at når folk siger til dig, eller du føler de siger, at de er en naiv idiot, at du er rejst derned,
hvordan ville det så være for dig at kunne sige: Ja, det måske også et aspekt af det, at jeg var naiv øh
men der var også alt muligt andet.
47:37
(Pause)
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Rye: Det synes jeg, det er i al fald, det jeg tænker. Så på den måde er det ikke noget der fylder særlig
meget i mit liv som sådan. Det kan bare være en følelse, der kan ramme mig engang i mellem (Lauritsen:
mmh). Det der med: Hvorfor helvede gik det lige galt der?
Lauritsen: Men er livet ikke sådan?
Rye: Jo, Jeg var lige blevet udtaget til verdensholdet i gymnastik. Og en måned senere springer jeg mit
korsbånd i et ligegyldigt spring, jeg har lavet tusinde gange før. Og ryger af holdet. Og står der med 27
kammerater, der skal rejse kloden rundt. Og gøre det, jeg har drømt om hele livet. Og så sidder jeg der
med et ben i forbindinger. "Hvorfor?". Men så gik det jo også op for mig, at jeg har haft en lang og
fantastisk gymnastikkarriere. Jeg har jo været til de vildeste konkurrencer. Været europamester og
oplevet alt det, de fleste mennesker drømmer om at opleve med deres sport (pause). Da det så går galt
i Syrien, der når jeg nærmest ikke engang at komme i gang, før det går galt. Som jeg sagde før; der er
en vrede og en bitterhed over at det gik galt. Og at man så møder nogen, der peger fingre. Det svarer jo
lidt til at nogen kommer hen og siger "Daniel, din idiot, hvorfor skulle du også lave det der spring, der
gjorde at du smadrede dit knæ? Det var da dumt (Lauritsen: mmh). Det var da ikke dumt. Det var en
del af gamet (Lauritsen: mmh).
49:14
Lauritsen: Tror du på at vi gør det bedste vi kan med de ressourcer og den viden, vi har til rådighed?
Rye: Altså som mennesker eller hvad? (Pause). Ja, det tror jeg da.
Lauritsen: Okay
Lauritsen: Jeg tænker på; i forhold til din situation. Jeg fornemmer, at du måske stadig godt kunne
arbejde med at acceptere og tilgive dig selv for at (...) at du gjorde (...). eller måske se at du gjorde dit
bedste med det, du vidste - og det man vidste - på det tidspunkt. Og at du jo ikke ville have stået på
denne her efterskole i går og beriget alle de her 500 elever. Fuldstændig som din drøm var oprindeligt;
hvis ikke du havde været alt det her igennem.
(pause)
Rye: Altså jeg tror egentligt (...) Ja
Lauritsen: Eller ville du det, tror du?
Rye: Ja, det tror jeg. Altså uanset hvad; hvis jeg ikke var blevet kidnappet, så havde jeg lavet en god
historie alligevel. Og jeg tror på at jeg var kommet hjem og havde fortalt historien ligesåvel som jeg
fortæller min Syrienshistorie nu
Lauritsen: Ja
Rye: Så havde jeg haft en anden historie med hjem (Lauritsen: ja). Og så havde jeg fortsat det arbejde,
hundrede procent (Lauritsen: ja). Dét argument, jeg møder nogle gange: "Er du glad for, at du blev taget
til fange? Er du glad for at du har den her historie (Lauritsen: mmh), sådan at du er blevet kendt
(Lauritsen: ja). Øhm (...). Og den (afbrydes)
Lauritsen: Kan du sige ja til det?
50:52
Rye: Nej. Overhovedet ikke. Jeg ser ikke på det som om, at jeg kun er blevet til noget, fordi jeg har
været igennem dét jeg har (Lauritsen: m). Tværtimod.
Lauritsen: Nej
Rye: Øhm
Lauritsen: Men alligevel ville der være en frihed i at kunne sige, at man var glad for dét man havde
været igennem i livet?
Rye: Altså når jeg møder mennesker, der har været igennem noget ekstremt. F.eks. mange af de
flygtninge (Lauritsen: mmh), der er kommet til Danmark. Specielt syriske flygtninge. Så har jeg en
rigtig stor forståelse for (Lauritsen: mmh), hvad de kommer fra. Og det giver også mig nogle redskaber,
jeg kan bruge i mit arbejde. Nogle ret unikke redskaber (Lauritsen: mmh) (...) til at skabe en eller anden
form for forståelse (Lauritsen: mmh). Og medfølelse (Lauritsen: ja). Og dét er jeg ekstremt glad for, at
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jeg har fået (pause). Men det har også haft nogle ekstreme omkostninger (Lauritsen: ja) for folk øhm
(...) omkring mig.
51:47
Lauritsen: Ja (...) det forstår jeg. Vi skal til at runde af her. Så jeg ville høre dig, her på falderebet:
Hvordan har det været for dig at sidde her og tale om dit liv og dine oplevelser i det her program?
(pause)
Rye: Det (...) har været meget (...) meget hyggeligt. Hvis jeg skal være (...) Jeg har haft verdens absolut
bedste psykolog, siden jeg er kommet hjem fra Syrien. Jeg er i sindssygt tæt kontakt med mine egne
følelser. Jeg er blevet tvunget til konstant at spørge, hvordan jeg har det. Fordi at alle forventede, at jeg
skulle have det helt ad helvedes til. Fordi jeg har været de ting igennem. Og hele tiden har min psykolog
været god til at sige til mig: At det er OK, at jeg føler, at jeg har det godt. Øhm (...) Så det her med at
tale om følelser. Og det her med at være selvreflekteret; det har været en kæmpe del af mit liv de sidste
4-5 år (Lauritsen: mmh).
Lauritsen: Så hvordan har det været det så (...) At tale om det?
Rye: Det har været (...) Det er rart. Jeg kan generelt godt lide at tale om det. Og jeg synes at du siger
nogle rigtig fine ting. Jeg syntes, at det var meget interessant, det der med at bebrejde sig selv (Lauritsen:
mmh). Og at det at være naiv er blevet negativt. Det har lydt negativt i mit hovede (Lauritsen: mmh).
Og det behøver det jo som sagt ikke være (Lauritsen: mmh). Det behøver ikke være negativt. Det kan
jo faktisk muligvis været det, jeg kan bygge videre med i min rejse for at danne mig selv som fotograf
(Lauritsen: mmh). Eller hvad man kalder det.
53:43
Lauritsen: Det lyder i hvert fald, som om at det er en af dine styrker, når jeg lytter på dig. Øhm. Daniel,
jeg kunne godt tænke mig at ringe dig op, når der er gået lidt tid. Fordi tankerne nogle gange bedre kan
samle sig, når man får lov til at være lidt for sig selv. Eller lave noget andet. Så (...) ville det være okay
med dig?
Rye: Ja. Det kan også være at jeg (...) skærer dig i stykker, nu her når jeg skal ud at løbe her om lidt
(Lauritsen: det kan jo godt være, (smiler). Oppe i hovedet: "Hun skal kraftedeme ikke kalde mig naiv"
Lauritsen: (smiler)
Rye: (griner)
Lauritsen: Jamen så vil jeg gerne høre det.
Rye: Det skal jeg nok lige skrive mig (Lauritsen: fedt) bag øret. Hvordan det kommer til at forløbe sig.
(Begge griner)
Lauritsen: Det vil jeg glæde mig til at høre, så
Rye: Men altså; tusind tak fordi du gad lytte og hjælpe
Lauritsen: Fedt. Selv tak. Vi tales ved
Rye: Ja
54:37
*Telefonen ringer*
Rye: Det er Daniel
Lauritsen: Hej Daniel, det er Pernille Lauritsen
Rye: Hej Pernille
Lauritsen: Hej
Lauritsen: Daniel, jeg ringer for at høre dig, hvilke tanker du har haft dig siden vores samtale i studiet
Rye: Ja (...) jeg synes jo det (...) Altså mange af de ting, vi snakkede om, er jo ting, jeg har haft til at
køre ind i mit hovede rigtig rigtig mange gange
Lauritsen: Mmh
Rye: Øhm. Og når jeg tænker på det igen, kan jeg godt mærke, at det påvirker mig. Og det tror jeg
egentlig altid, det ville gøre i en eller anden grad. Men jeg tror at det her med at det naive ikke
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nødvendigvis behøver at være en negativ ting (Lauritsen: mmh), havde jeg tænkt lidt mere over
(Lauritsen: ja). Fordi det jo i min verden havde fået en negativ klang. Så der er som om at nu, hvor jeg
har de her samme tanker; så har jeg den her samtale med dig at læne mig opad. Og det tror jeg (hhh)
kan være med til, på sigt, at ændre (Lauritsen: mmh) og rykke rundt på nogle ting oppe i mit hovede
(Lauritsen: ja). Ja.
Lauritsen: Hvad giver det dig, hvis du vælger at se dét med at være naiv som en styrke? Hvad kunne
det give dig, tror du?
(pause)
56:17
Rye: Øhm. Altså det kan måske give mig en fordel - ved at jeg kan bruge det til min egen fordel. I stedet
for at lade det være en ting imod mig. Men jeg tror egentlig selv at jeg altid har tænkt, at naivitet har
været en rigtig sund ting at have med dig (Lauritsen: mmh). Men det har jo bare (telefon skratter) (...)
fire år fået en rigtig, rigtig klang. Fordi det er blevet brugt negativt imod mig (Lauritsen: Ja). Så jeg ved
ikke om jeg sådan på den måde kan tvinge ordet til at blive godt for mig (Lauritsen: nej). Det tror jeg
måske kommer med tiden.
Lauritsen: Ja
Rye: Ja. Men om ikke andet, så (...) synes syntes jeg at det var enormt spændende, hvordan du så på
noget at det, jeg går lidt med. Så det vil jeg proppe i min rygsæk (Lauritsen: (smiler)), hvis man kan
sige det sådan (smiler).
Lauritsen: Fedt (Rye: super). Daniel, jeg vil bare sige tusind tak fordi, du var med. Og delte så åbent ud
af dine erfaringer. Det synes jeg, var meget modigt.
Rye: Jo, tak fordi at jeg (...) måtte være med.
Lauritsen: Fedt. Vi ses.
Rye: Ja vi gør.
Lauritsen: Okay du, tak.
Rye: Hejhej.
Lauritsen: Hejhej.
57:22
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8.2. Lauritsen og Bosse
Titel: Det du frygter - med Stine Bosse.[2]Sendt d. 18. dec. 2017. Varighed 57:10
Interviewer: Pernille W. Lauritsen
Interviewperson: Stine Bosse
*Telefonen ringer*
00:21
Bosse: Det er Stine
Lauritsen: Hej Stine, det er Pernille Lauritsen
Bosse: Hej Pernille
Lauritsen: Hej, hvad det hedder, Stine jeg ringer for at give dig en udfordring
Bosse: Ja
Lauritsen: Øh, fordi nu du jo sådan en forgangskvinde i dansk erhvervsliv og har kastet dig ud i så
mange lederstillinger, hvor du ligesom har skulle prøve alle mulige nye ting af. Så jeg ville høre dig,
om du ville være frisk på at være med i et radioprogram, hvor jeg stillede dig nogle udfordrende og lidt
coachende spørgsmål
Bosse: Det vil jeg selvfølgelig gerne
Lauritsen: Det vil du gerne
Bosse: Ja
Lauritsen: Og jeg ville også gerne have dig til at åbne op for noget af det, der også er udfordrende ved
at være leder blandt andet og stå for så meget
Bosse: Ellers er det jo ikke spændende, så det kan du tro, jeg gerne vil
Lauritsen: Fedt, jamen øh, så ses vi
Bosse: Det gør vi
Lauritsen: Okay, hej hej
Bosse: hej hej
*Interview*
01:11
(Intromusik spiller)
Speaker: Pernille W. Lauritsen har som coach hjulpet tusinder af mennesker gennem livets sværeste
udfordringer. Hun har dykket med dem ned i deres mørkeste sider, hvor frygten er størst og hjulpet dem
tilbage i lyset, til håbet, drømmene og videre i deres liv. I 'Det, du frygter' coacher hun hver uge en ny
kendt person, der vover at tage imod udfordringen. I denne uge er gæsten erhvervskvinden og
formanden og Europabevægelsen Stine Bosse. Stine Bosse blev som nyuddannet jurist ansat i
forsikringsselskabet tryg. Her besad hun gennem 90'erne en række ledende stillinger indtil karrieren
kulminerede i 99, hvor hun indtog direktørstolen og sidenhen fik posten som koncernchef i Tryg. Her
blev hun siddende, indtil hun i 2011 besluttede at stoppe. Stine Bosse har igennem sit arbejdsliv besiddet
en lang række bestyrelsesposter både inde for kulturlivet, hvor hun for eksempel har været formand for
Det Kongelige Teaters bestyrelse, i erhvervslivet i nogle af Danmarks største virksomheder og inde for
velgørenhed. I 2015 blev Stine Bosse valgt til formand for Europabevægelsen samtidig med, at hun
stadig sidder i både danske og internationale bestyrelser. Stine Bosse har modtaget en række
udmærkelser og priser, fx Dannebrosordenen og Vøfliko prisen, som hylder succesfulde
erhvervskvinder, mens Times Magazine har kåret hende som en af verdens 50 mest magtfulde kvinder.
Stine Bosse er 56 år og har to voksne børn.
02:35
Lauritsen: Velkommen til dig, Stine Bosse, og tusinde tak fordi du har sagt ja til at være i 'Det, du
frygter' som programmet jo hedder
Bosse: Det lyder mærkeligt at sige, det glæder jeg mig til (Lauritsen: ja) men det gør jeg (Lauritsen: det
gør du) ja
Lauritsen: Fedt. Så jeg vil starte med at spørge dig om, Stine, hvad er noget af det, som udfordrer dig i
dit liv, og som vi kunne belyse fra nogle forskellige punkter, og jeg måske endda kunne hjælpe dig med
at finde en løsning på
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Bosse: Altså jeg tror, det som er (...) når man først bliver 50, så er der jo rigtig mange ting omkring en
selv, som jeg vel rimelig vis har lært at leve med
Lauritsen: Altså hvad kunne det være?
Bosse: Min måde aldrig at kunne i et med tapetet, for eksempel, som jeg jo nogle gange har måtte jo
virkelig struggle med, og så også har måtte opgive. Men så har jeg lært at holde af det, og på det
tidspunkt, hvor man indser, at det bare er en naturlig del, som jeg nu er sat sammen (Lauritsen: mmh)
og på en eller anden måde som mit liv har formet sig. Jo mere jeg holder af det, jo mere jeg accepterer
det, jo lettere bliver det også i virkeligheden at arbejde med den side, som så så (...)
Lauritsen: Okay
Bosse: Øhm, men det jeg synes, der er en større og større udfordring for mig, det er det her med at
prioritere (Lauritsen: mmh) det her med, at der er stadigvæk så ufattelig mange ting, jeg gerne vil, og
så er jeg i en situation, hvor der er rigtig meget af det, jeg faktisk kan realisere (Lauritsen: mmh) øh, og
hvor det handler om mine egne beslutninger mere end så meget andet. Og det er jo rigtig rigtig rart,
men det skiller så også skarpt på, hvad vil jeg så bruge den frihed til?
Lauritsen: Ja (...) så er hvad er udfordringen, hvis du skal formulere den helt præcist?
Bosse: Jamen, så er udfordringen - vil jeg lade mig binde mere ind i nogle sammenhænge, øh, og det er
der jo fordele og ulemper ved, eller vil jeg fortsætte, hvad kan man sige, det livsmønster, som jeg
designede efter, jeg gik ud fra at være CEO og være administrerende direktør og sagde, nu vil jeg noget
andet med mit liv (Lauritsen: mmh) vil jeg binde mig igen til nogle ting mere, eller vil jeg videreudvikle
den frihed, jeg har opnået. Det er et tema for mig lige nu
04:55
Lauritsen: okay, og hvad er det, der forhindrer dig i at vide det - hvad du vil?
Bosse: Mmh, noget af det handler om følelsen af obligations, altså du (...) jeg er nok sådan skruet
sammen, så hvis jeg ligesom føler, at der er et ansvar eller noget, der ikke bliver gjort, så har jeg sådan
det der, jamen det må jeg jo gøre (Lauritsen: mmh), altså for pokker da, det kan jeg da ikke bare stå og
kigge på, så må jeg jo gøre noget agtigt.
Lauritsen: Så du har sådan svært ved at sidde på dine hænder? (Bosse: ja, fuldstændigt) når du ser, at
der er brug for (Bosse: ja) handling (Bosse: for noget) for noget (Bosse: ja) ja
Bosse: Og det er den følelse, det er det der med, at jeg synes, jeg ser så meget som jeg tænker, det burde
man gøre noget ved (Lauritsen: mmh). Det er mærkeligt, at der ikke bliver gjort noget ordentligt ved de
og de ting (Lauritsen: ja) osv. osv. Og det hiver I mig, ja.
Lauritsen: Og hva, så hvordan forhindrer det dig så i, hvorfor så ikke bare gøre det?
Bosse: Ja, fordi den anden side jo handler om, at nu har jeg opnået en frihed, som jeg har længtes efter,
ik (Lauritsen: mmh) og jeg har opnået, også en balance i mit liv i forhold til at kunne prioritere familie
og børnebørn, øh (...) Og det har jeg, det vægter altså, det må jeg jo så også bare sige, det vægter enormt
højt (Lauritsen: mmh) øhm (...)
Lauritsen: Så du står sådan lidt i sådan et dilemma af en art?
Bosse: Ja, du kan i hvert fald sige (...) ja, et dilemma, et et vigtigt vejkryds, hvor jeg enten kan gøre
nogle ting mere sådan (Lauritsen: mmh) snævert og forpligtende (Lauritsen: ja) eller jeg kan blive
stærkere i den platform, jeg har nu i mit liv.
06:40
Lauritsen: Og så kunne det være sjovt at undersøge lidt, sådan, hvad er noget af det, du drømmer om
(Bosse: mmh) og så kan vi prøve at vende tilbage til udfordringen (Bosse: mmh) fordi at øh (...) Det
kan selvfølgelig godt lyde lidt som en kliché, men jeg ser virkelig, at hjertet er vores kompas (Bosse:
mmh) på den måde, at det vi længes efter (Bosse: mmh) kunne få lov at guide os lidt mere, og så kunne
hovedet bruges til at finde ud af hvordan(...) (Bosse: mmh) hellere end til at finde ud af hvorhen
Bosse: Mmh
Lauritsen: Så vil du være frisk på at undersøge, hvad er noget af det, du går og længes efter?
Bosse: Mmh
07:09
Lauritsen: Hvad er det?
Bosse: Ja (...) Der er rigtig meget af det, jeg laver, der indebærer, at jeg flytter mig fysisk rundt
(Lauritsen: mmh) rejser meget, og så er jeg der, og så er jeg her, og så gør jeg sådan osv. Og der tror
jeg nok, jeg kan begynde at se for mig, at det med at grounde det samme sted, og det behøver
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nødvendigvis ikke at være hjemme (Lauritsen: mm mmh), men at være samme sted i længere tid af
gangen, øh, den, eller det behov kommer
Lauritsen: Mmh, så det kan du mærke?
Bosse: Ja, det kan jeg godt mærke
Lauritsen: Og hvordan, hvornår er det, du særligt mærker den længsel?
Bosse: Jamen, det er jo, når, så er jeg i Grønland, så er jeg i München, så er jeg øh i København, så er
jeg i Sverige, altså. Det det er, der er rigtig mange skift
Lauritsen: Hvordan ser sådan en uge i dit liv ud?
Bosse: Jamen, i en typisk uge der ligger i hvert fald én rejse, det kan også være til jylland (Lauritsen:
ja) altså, det behøver ikke nødvendigvis at være langt, men der ligger ofte én rejse med én overnatning.
Og det føles stadigvæk fint, men jeg kan også mærke, at der begynder at komme denne der, ej men det
kunne også være dejligt at have (...) plads til mere spontanitet (Lauritsen: mmh) fordi jeg i bund og
grund også er et menneske, der godt kan lide det, ik.
Lauritsen: Så er det også en længsel i dig?
Bosse: Ja, det er helt klart en længsel. Og det var også en længsel, da jeg stoppede som administrerende
direktør, og der har jeg fået mere af det. Der er plads til mere spontanitet (Lauritsen: ja) men måske
skulle der være en plan for, at der blev plads til endnu mere
08:45
Lauritsen: Okay, og øhm. Hvad ville det give dig at være mere grounded, tror du?
Bosse: (Hhh), frem for alt, så det der med at få mere tid til tanker (Lauritsen: mmh) slettere ret
(Lauritsen: ja) øh, jeg bruger meget tid på at tænke og skrive og gøre, men men (...) jeg mærker også,
det der med, at roen, den indre ro (Lauritsen: mmh) (...) kunne nok godt bruge, at der var endnu mere
sådan (...) altså man skal jo hele tiden forholde sig til noget ydre (Lauritsen: ja), når man flytter sig
(Lauritsen: ja), så det er nok det der med at blive stærkere på at forholde sig også til den, til det indre
Lauritsen: Til dit indre
Bosse: Til mit indre (Lauritsen: ja) og lade nogle ting der bundfælde sig (Lauritsen: mmh) øhm. Jeg
tror, det er det, jeg kan oversætte det til
Lauritsen: Ja (...) Og lige nu, altså du er jo en øh. Altså hvis jeg slår dig op, eller når jeg har slået dig
op på google, så står der jo Stine Bosse og erhvervsposter og bestyrelsesposter og på lister over de mest
magtfulde erhvervskvinder figurerer du flere steder. Så det her med, bare lige - hvor mange
bestyrelsesposter har du i dag?
10:16
Bosse: Jamen den største øh bestyrelsespost hedder Alliancer af verdens største forsikringsselskab, og
de bor i Tyskland. Og så er der TDC her i Danmark. Så er jeg formand i noget, der hedder Bank Nordic,
som er færøsk (Lauritsen: mmh) men også i Danmark og i Grønland. Og så er jeg formand for det, der
hedder Telepost i Grønland. Og ved siden af er jeg formand for Europabevægelsen, som ligger mig
meget på sinde, altså hele den (Lauritsen: mmh) europæiske tankegang og udviklingen af den
(Lauritsen: ja), og så Børnefonden, som nu er ved at blive Plan Børnefonden (Lauritsen: mhm) som er
(Pause)
Lauritsen: Så alle de her bestyrelser, dem sidder du i?
Bosse: Dem sidder jeg i, og det nyder jeg.
Lauritsen: Og er det mindre, end du har haft før?
Bosse: Langt mindre
Lauritsen: Det er langt mindre (Bosse: ja) og (når jeg måler det i tid, ik) når du måler det tid, ja
(Lauritsen: ja).
10:59
Lauritsen: Så nu er du simpelthen nået til et sted, hvor du siger, at du kan mærke den her længsel og
også efter at kunne forholde sig, dig til dig selv (Lauritsen: mmh) Hvad tror du, det ville give dig at
forholde dig mere til dig selv, fremfor til primært, hvis jeg forstår det rigtigt (Bosse: mmh), til alle de
her mange ydre opgaver (Bosse: mmh) (pause)
Bosse: Jeg tror det handler meget om den der fornemmelse af ro indeni, og det er ikke fordi, jeg er et
uroligt menneske (Bosse: mmh) men jeg tror, der gemmer sig nogle vigtige ting, som jeg ikke har givet
mig selv tid til, ro til (afbrydes)
11:48
Lauritsen: Hvad er det for nogle vigtige ting, du tænker, der gemmer sig?
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Bosse: Jamen jeg tror, der gemmer sig noget, jeg nok har vandret rundt om i lang tid. Mere noget med
at skrive, jeg har jo skrevet noget - mere af det. Også noget med at mærke, altså, der er jo en iboende
risiko for os alle, altså at når vi er på farten, når vi flytter os, i rummet, altså fysisk, at så springer vi
over, altså det der klassiske spring, så er der noget,vi ikke får kigget på (Lauritsen: mmh). Og det tænker
jeg, der er nogle områder der, som melder sig slet og ret, og som jeg kan mærke, at dem (...) du kan lige
så godt lade være med at prøve at springe over dem, for på et tidspunkt bliver du nødt til at tage dem
op og kigge på dem
Lauritsen: Er det det, du begynder at erfare nu, at man kommer til at kigge ind på et tidspunkt?
Bosse: Ja
12:48
Lauritsen: Hvad er det for nogle ting, som du ikke har fået taget frem?
Bosse: Jamen, det er ikke et spørgsmål om at jeg ikke har taget dem frem, for jeg har taget frem på
farten
Lauritsen: Mm, hvordan kunne det se ud? Bare sådan så lytteren kan se det for sig. Hvordan tager du
noget frem på farten, hvordan ser det ud
Bosse: Jamen det kan jeg give et helt tydeligt eksempel på som også er årstidsrelevant, og som jeg har
været åben om at kommunikere før, så dem der kender mig er bekendt med det. Jeg mistede min mor
d. 10. december for 29 år siden. (Bosse: mmh). Og det var en meget øh traumatisk måde min mor døde
på, fordi hun tog sit eget liv. Og der havde jeg to små børn, jeg havde et nyt job (...)
Lauritsen: Hvor gammel var du der?
Bosse: 27
Lauritsen: Mmh
Bosse: Og jeg bearbejdede det jo (...). Og jeg gik to år i noget terapi, øh, og jeg har også en erkendelse
af, at det er noget, jeg altid har måttet leve med, men jeg tror også, at jeg er der i mit liv, hvor jeg tænker,
hver gang det bliver den her årstal, så kommer det væltende. Og det bliver egentligt ikke mindre. Det
tror man jo nogle gange. Øh.
Lauritsen: Hvordan kommer det væltende? Hvordan opleves det?
Bosse: Jamen jeg oplever det med, altså der skal ikke så meget til, lad os sige det sådan, lige på den her
årstal af noget, som jeg bliver ked af, så bliver jeg faktisk uforholdsmæssigt meget ked af det
Lauritsen: Mmh
14:22
Bosse: Øhm, og så er det jo enormt fristende at skynde sig at lave noget
Lauritsen: Ja
Bosse: Og det har jo været medicinen tydeligvis
Lauritsen: Mmh
Bosse: Undervejs, ik. Under denne her rejse i livet
Lauritsen: Mmh
Bosse: Og der tænker jeg, at der også bare noget, der siger til mig, ikke fordi jeg tror, det er en terapi,
og så kommer jeg over det, men slet og ret fordi jeg tror, at det kan være velgørende ikke bare for mig,
men også for mine nærmeste (Lauritsen: mmh) at jeg måske nogle gange lader det billede stå lidt
længere.
Lauritsen: Ja
Bosse: Og indrømmer det
Lauritsen: Ja, og er det noget, du har talt om før? At du havde brug for at (afbrydes)
Bosse: Ej, det har jeg nok ikke rigtigt talt om før
15:10
Lauritsen: Okay, så der er et eller andet, der gør, at du taler om det nu?
Bosse: Ja
Lauritsen: Og hvad har forhindret dig i at lade den her sorg stå lidt længere, når december nærmer sig
Bosse: Jamen, det var fordi jeg altid har skulle ordne hele verden
Lauritsen: Ja
Bosse: Altså, både min familie, og den er altid kommet på alle områder først, men også alt muligt andet
Lauritsen: Mmh
Bosse: Og det er en del af mit DNA, og det (...) det heller ikke noget, jeg nødvendigvis nogensinde kan
blive af'e med, men der er nok også bare et eller andet, der står og banker på min dør.
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15:41
Lauritsen: Er det så også rigtigt forstået, at jo mindre travlt du har (Lauritsen: mmh), jo mere tydeligt
banker det på døren
Bosse: Øh. Nej, det er lige ved at sige, modsat. Og det er det, der er så mærkeligt. At jeg bliver faktisk
mere mindet om, når jeg har travlt, og jeg tænker, nå nu er der jo igen et år, hvor jeg ikke får sat mig
ned og ordentligt (Lauritsen: mmh) mærket og tænkt (Lauritsen: ja) fornemmet osv. Taget mig selv
højtideligt i den sorg, der jo er
Lauritsen: Ja
Bosse: Og så tænker jeg, det er da lidt dumt af dig (Lauritsen: mmh) og det (...) det skubber til mig
Lauritsen: Ja
Bosse: Så det er næsten modsat
Lauritsen: Okay, så det vil sige, at når du har rigtigt travlt (Bosse: mmh), så er det faktisk der, du er
mest opmærksom på (Bosse: ja) at du ikke får håndteret (Bosse: yes) det her?
Bosse: Lige præcis
Lauritsen: Og når du har mindre travlt, så presser det sig ikke så meget på? (afbrydes)
Bosse: Nej, fordi så så er det der jo (afbrydes)
Lauritsen: Og alligevel siger du, at igennem de senere år (Bosse: mmh), der er det alligevel blevet større
og større (Bosse: mmh) gradvist?
Bosse: Mmh
16:42
Lauritsen: Okay, øhm. Men det er jo også voldsomt kan man sige at miste sin mor. (Bosse: mmh) på
den måde
Bosse: Mmh
Lauritsen: Hvor har du så parkeret det henne, altså hvad fik du det til at betyde, da det skete?
Bosse: Øh. Jeg tog. Jeg ved ikke hvor bevidst man kan være, og det er jo svært at tage til baglæns, for
hvor meget er så kommet bagefter, men jeg føler, og jeg husker, at jeg havde drøftelser med mig selv
dengang om at sige: enten kan jeg vælge at lade det her hunte mig resten af mit liv og bare sætte mig
ned og blive ked af det og fortvivlet og savne, eller også kan jeg bruge det konstruktivt - det lyder jo
mærkeligt (...) med den (afbrydes) (Lauritsen: det synes jeg ikke) slags ting, men øhm. Men i hvert fald
bruge det til at bygge noget og øh være noget for andre mennesker og tage massere af de gode værdier,
min mor indeholdt, med mig(...) Øh. Og så på en eller anden måde tage det ansvar, som også lå i at det
skete, at tage det ansvar og gøre noget med det
Lauritsen: Mmh
Bosse: Og det vejvalg tog jeg (Lauritsen: ja) øh, og det kan jeg jo se, når jeg kigger tilbage, at det lykkes
faktisk, men (afbrydes)
Lauritsen: Så du ville bruge den smerte til noget?
Bosse: Ja (pause) Og til noget for andre
Lauritsen: Og til noget for andre
Bosse: Ikke for mig selv (Lauritsen: ja) og jeg ville for alt i verden også skærme mine børn, ik
18:16
Lauritsen: Mmh. Og så er det så ført til, siger du så(...) Du har sagt flere ting, vi startede ud med, at vi
talte om, Stine, at noget af det, der forhindrede dig eller var udfordrende for dig i dit liv lige nu, det var,
hvordan du skulle (Bosse: mmh) prioritere din tid (Bosse: mmh) Og du, vi kom ned til, at du også stod
lidt ved sådan en skillevej (Bosse: mmh) hvor du talte om, om du ville lade dig binde mere (Bosse:
mmh) eller om (...) altså til nogle opgaver (Bosse: mmh) igen, eller om du ville prioritere det her med
at være grounded snakkede vi om (Bosse: mmh) og hvor der også var en længsel efter noget ro, øh, og
så siger du der måske gemmer sig nogle vigtige ting
Bosse: mmh
Lauritsen: Øh. Og der var noget med at skrive, som du godt kunne tænke dig mere af. Og der var også
noget med at mærke dig selv (Bosse: mmh) bedre (Bosse: mmh) og der gemmer sig de her vigtige ting
tænker du (Bosse: mmh) inde i dig
Bosse: Mmh
19:09
Lauritsen: Hvad er det, du tror det ville give dig at udforske det?
(pause)
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Bosse: Jamen det er der, hvor jeg kommer til kort, fordi jeg jo aldrig rigtig har været så optaget af at
give mig selv
Lauritsen: Nej
Bosse: Med det samme så tænker jeg, hvad betyder det her for nogle andre (Lauritsen: mmh) øh og det
er måske lige det (afbrydes)
19:26 Lauritsen: Frygter du, tror du, lidt at give dig selv opmærksomhed?
(pause)
Bosse: ja (...). jeg ved ikke, om jeg frygter det. Jeg er bare så uvant med det
Lauritsen: Ja
Bosse: Og det tror folk jo ikke, fordi de tænker, jamen hun får jo massere af opmærksomhed (Lauritsen:
mmh) men det er bare ikke, det er ikke en indefra-og-ud-opmærksomhed, det er en udefra-og-indopmærksomhed (Lauritsen: ja) Og det er altså to meget forskellige ting (Lauritsen: ja)
Lauritsen: Så det jeg hører, det er lidt, at det er denne her (...) Jeg hører jo også mange mennesker tro,
at det jeg laver er sådan noget navlepilleri (Bosse: mmh) altså det bliver det hurtigt forbundet med, når
man begynder at gå på opdagelse i sig selv (Bosse:mm mmh) men jeg synes jo, det er rigtigt vigtigt
(Bosse: mmh) når vi ved, at vi har så mange ubevidste tanker (Bosse: ja) der styrer vores handlinger
(Bosse: ja). Ville det så ikke være mere ansvarligt at lære de tanker at kende? (Bosse: mmh) fordi det
jo hænger sammen med, hvordan vi agerer (Bosse: ja) også i erhvervslivet jo. Så øhm (...) Jeg tænker,
at der må have været et eller andet, der har forhindret dig i at dykke derned
Bosse: (Hhh) (...) (pause) Jeg har jo været der, men det er (...) altså hvis jeg skal sådan prøve at analysere
mig selv baglæns, så har det handlet om, at fra jeg var meget lille, at tryghed kom, når jeg tog ansvar
Lauritsen: Ja
Bosse: Det blev en ansvarsmekanisme, eller en tryghedsmekanisme for mig var forbundet direkte med,
jamen så gør jeg det selv
Lauritsen: Mmh
Bosse: Øh, og det har jeg selvfølgelig måtte, på alle mulige måder for ellers bliver du ikke leder, hvis
du ikke du kan give slip på dét (Lauritsen: mmh) øh og tro på, at andre gør og kan osv. Men men i takt
med at jeg så gjorde det, så kiggede jeg jo bare efter noget nyt ansvar, der skulle håndteres
21:05
Lauritsen: Nu siger du, at tryghed kom, når du tog ansvar?
Bosse: Mmh
Lauritsen: Hvornår opstod den tanke, tror du?
Bosse: Jamen, så er vi jo tilbage, ikke i min helt tidligere barndom, men sådan 5-6 års alders barndom,
ik (Lauritsen: mmh) hvor jeg voksede op i en familie, hvor mine forældre var enten helt fantastiske og
havde det fuldstændig forrygende (Lauritsen: ja) eller også det modsatte. Det var sådan lidt op og ned.
Og øh. Når man så kun er mig - jeg er jo alenebarn havde jeg nært sagt, enebarn øh. Så var det jo noget
med, at jeg opsøgte rigtig mange venner og familie osv., skabte selv nogle andre miljøer, men når det
så gik i udu, så tog jeg jo ansvaret på mig (Lauritsen: mmh) så var det mig, der var handlingspersonen
og ordenede og gjorde osv.
Lauritsen: Så det går langt tilbage?
Bosse: Det går langt tilbage (Bosse: ja) og det er jo derfor, jeg siger, at jeg har været tilstrækkeligt
meget igennem, også i dybe samtaler også (Lauritsen: mmh) med psykologer osv. til at det kommer jeg
jo aldrig til at kunne lave om (...). Men jeg vil gerne blive bedre til (...) øh (...) ikke at springe nogle af
de der smerteoplevelser over (Lauritsen: mmh) fordi jeg begynder, tilbage i den der, jeg begynder at
kunne mærke, at det er i overspringshandlingerne det så faktisk gør mest ondt (Lauritsen: mmh) hvor
jeg tænker, ej nu har det gjort igen (Lauritsen: ja) fyldt kalenderen, det er jo tosset, nu må du (...) Og
det er nok den samtale, jeg har med mig selv
22:36
Lauritsen: Men det vil sige i en meget ung alder beslutter du dig for, at det er sikrest for dig at tage
ansvar
Bosse: Mmh
Lauritsen: Er det rigtigt forstået?
Bosse: Ja, det er rigtigt forstået.
Lauritsen: Fordi det som jeg synes er spændende ved at bringer det op, det er(...) Nu har jeg arbejdet
med familier og børn i utroligt mange år og skrevet en masse om det. Og det der interesserer mig så
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meget ved voksne i dag, også ved voksne ledere, det er jo, at (...) at der er så meget af det, der skete i
vores barndom - vores følelser, vores beslutninger, og også hvad vi besluttede os for, hvad vi ikke måtte
være (Bosse: Jaa, (smiler)) som kommer til at dominere os resten af livet (Bosse: ja) og hvor at der er
nogle af tingene(...). Det kan godt være, at det stadig vil sidde i dig (Bosse: jaae), men jeg vil stadig
foreslå dig, at man godt kan løsne det lidt op
Bosse: Mmh
23:25
Lauritsen: Så nogle gange så sammenligner jeg vores livsudvikling med, hvis du nu forestiller dig, at
du blev født på en fodboldbane, og du kunne spille alle positioner dengang du var lille, ik (Bosse: mmh)
Du kunne spille venstre back, du kunne være angriber, du kunne målmand, du kunne være det hele
(Bosse: mmh) og du havde lyst til det hele (afbrydes) (Bosse: mmh). Men så lærer vi, der sker nogle
ting i livet, hvor vi lærer at hov, hvis jeg lidt for ivrig eller lidt for ansvarsløs, eller lidt for (Bosse: mmh)
(...) forsigtig eller hvad det måtte være, så går det galt (Bosse: ja) og så dropper vi at spille, i
anførselstegn, at spille den position i livet (Bosse: mmh) Og så går vi videre gennem livet (Bosse: mmh)
og prøver nogle andre ting af (Bosse: mmh) I skolen er vi måske (Bosse: mmh) den ivrige (Bosse: mmh)
der rækker hånden op og ikke har svaret (Bosse: mmh) og bliver til grin i hele klassen (Bosse: mmh)
og så beslutter vi os for, nej men så ivrig skal jeg heller ikke være (Bosse: mmh). Og lige så stille og
roligt er vi tilbage, hvor vi egentlig kun, vi får ligesom sat os selv skakmat, så vi kan være utroligt
succesfulde (Bosse: mmh). En utrolig succesfuld målmand (Bosse: mmh) og en utrolig succesfuld
angriber (Bosse: mmh), men vi har ligesom afskåret os selv for de andre positioner på banen (Bosse:
mmh mmh). Og det føles lidt som at bo på et frimærke (Bosse: mmh) Og nu siger jeg ikke, at du bor på
et frimærke (Bosse: nej nej nej nej) det er mere bevægelsen i det.
Bosse: Mmh
24:41
Lauritsen: Der ligger en enorm rejse i at turde at undersøge de ting (Bosse: mmh) de positioner, man
ligesom gav slip på
Bosse: Mmh
Lauritsen: Og det er derfor, frygt er spændende
Bosse: Mmh
Lauritsen: Fordi at vi opgav (Bosse: mmh) denne her måde at være på på et tidspunkt i vores liv (Bosse:
mmh) fordi det er forbundet med at (...) med utryghed (Bosse: mmh) altså noget skete, så det blev
utrygt
Bosse: Mmh
Lauritsen: For eksempel kunne det være i dit tilfælde at være ansvarsløs
Bosse: Mmh
Lauritsen: Det blev tryggere siger du, at være hende der tager ansvar (Bosse: mmh) og det har du jo
gjort (Bosse: mmh) taget ansvar i alle mulige sammenhænge. Så hvordan lyder det billede?
Bosse: mmhmen det lyder jo genkendeligt, og det var også(...) det var vel også, det jeg mærkede, da jeg
sagde, nu skal jeg ikke være administrerende direktør mere, nu skal jeg noget andet. (Lauritsen: mmh)
Altså nu skal jeg ikke spille den position (Lauritsen: mmh) fordi den, dén føltes i den grad som et
frimærke
Lauritsen: Ja
Bosse: Øh, og så har jeg jo valgt at sige, nu skal jeg en helt masse andet, og mit spørgsmål til mig selv
er nu: Skal jeg snævre dig ind til for eksempel kun at være forsvarsspiller (Lauritsen: mmh), ikke
nødvendigvis ikke kun en position, men forsvarsspiller. Eller skal jeg blive ved med nu at kunne spille
på flere positioner (Lauritsen: mmh) på en bane. Øh (…) Men så gøre mere med det (Lauritsen: ja) og
tage endnu mere hensyn (Lauritsen: ja) til den inderste Stine, ik
25:56
Lauritsen: Ja, og hvis hende den inderste Stine, som jeg ville tænke var dit sådan følecenter (Bosse:
mmh) eller dit hjerte (Bosse: mmh). Hvis hun skulle have lov at guide dig (Bosse: mmh) bare som sådan
et tankeeksperiment (Bosse: mmh) Hvad skulle du så vælge? Hvad er drømmen så?
Bosse: Jamen så er drømmen at blive på de positioner, jeg har, men (...) men måske også være mere
omhyggelig med at vælge Stines egen tid, hvis vi kan kalde det det (Lauritsen: mmh) vælge den mere
til
26:47
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Lauritsen: Og hvad er det, der forhindrer dig i at være omhyggelig (afbrydes) med at vælge din tid
Bosse: Det er mig selv, det er mig selv
(Begge griner)
Lauritsen: Men hvad er det i dig, altså?
Bosse: Jamen jeg kunne jo godt sige, at det var ambitioner (Lauritsen: ja) og det var alt muligt andet,
men men (...) men det er tror jeg, en overspringsdel, som jeg skal kigge på, og hvor jeg, du ved, dér skal
jeg ikke noget, nå jamen så kan jeg jo godt
Lauritsen: Mmh
Bosse: Det kører jo, det er den måde, jeg hele tiden tænker på. Der kommer nogle og siger: Stine, kunne
du ikke tænke dig (Lauritsen: mmh) og det her, og jeg synes jo, at så mange ting er spændende, og så
siger jeg, jamen det kan jeg godt (Lauritsen: ja). Jeg kigger i min kalender, og jeg tænker, jamen det
kan jeg da godt (Lauritsen: ja) og det er dér, jeg skal stoppe mig selv ik (afbrydes)
Lauritsen: Ja, så du får en lyst til at (afbrydes) sige ja
Bosse: Jeg får en lyst til at sige ja (afbrydes)
Lauritsen: Til alle de her ting?
Bosse: Yes
Lauritsen: Men lige der, når du længes efter og (...) give hende den indre Stine (Bosse: mmh) mere
opmærksomhed (Bosse: mmh mmh) hvis vi nu antager, at vi alle sammen har sådan en indre kritiker
(Bosse: mmh). Altså når jeg underviser unge, så kalder jeg det for en grimling (Bosse: ja (griner))
(afbrydes) der ligesom sidder på skulderen (Bosse: (griner)) og så spørger jeg dem: Hvad siger den til
dig (Bosse: ja) når du egentlig prøver at følge (Bosse: mmh) dit hjertes længsel (Bosse: mmh mmh).
Hvad (...) hvis du skulle lege lidt med på den - hvad siger denne her indre kritiker til dig, når du mærker
længslen efter at prioritere dig selv?
Bosse: Men ikke gør det?
Lauritsen: Ja
Bosse: (Hhh) (...) Jamen jeg tror, i sandhedens tjeneste, der tror jeg ikke, jeg når så langt, fordi (...) der
tør jeg faktisk godt at sige til mig selv: Hallo (Lauritsen: ja) det er jo, nu skal du (...) Og det, der sker i
situationen, hvor jeg ikke får det gjort, der er det, det der med, at jeg bliver revet med, altså det er
ligesom sådan i en (Lauritsen: mmh) strøm, at jeg tænker, ej men det kan jeg jo godt (Lauritsen: ja) og
hvis jeg (afbrydes)
Lauritsen: Så hvad siger den? (Bosse: jaae) altså den strøm - det er jo så den, der fjerner dig
Bosse: Ja (...) Og hvis jeg skulle gætte, hvad dén siger, så siger den et eller andet med, jamen hvis du
nu ikke, hvis der nu er ro, eller hvis der nu ikke er noget (smiler) i en hel uge (Lauritsen: ja) ik. Hold
da op, hvor kunne det være angstprovokerende. Det er formentlig det (Lauritsen: okay) jeg ved det ikke,
men det kunne jo godt være, at det var det
Lauritsen: Ja, så der er et eller andet med, at hvis der var store mængder ro
Bosse: Ja
Lauritsen: Eller hvad? (afbrydes)
Bosse: Jaae (afbrydes)
Lauritsen: Ro i en hel uge?
Bosse: Ja ja, altså tanken om, at der var en hel uge, hvor jeg i princippet ikke skulle noget
Lauritsen: Ja
Bosse: Det er nok der, hvor jeg tænker, wow (...) Det skal jeg lige, det skal jeg i hvert fald træne i
Lauritsen: Ja (...) Så du har ikke lyst til en hel uge?
Bosse: Men det er jo så også, jeg gør det jo, men så er det sådan noget, hvor jeg er på ferie, og det er
lidt snyd ik (Lauritsen: Jo) Altså det er i hverdagssituationen (Lauritsen: mmh) jeg gerne ville over i, at
der måtte også godt (Lauritsen: ja) være nogle pauser
29:29
Lauritsen: Ja, så det (...) Og hvad tænker du om, hvis du sagde nej til nogle af alle de tilbud, du får?
(Bosse: mmh) Kan der også ligge en samtale der omkring, altså i forhold til at gå glip af noget eller (...).
(afbrydes) når du siger
Bosse: Jamen det er helt rigtigt
Lauritsen: Ja. Og hvad siger du til dig selv der? Altså hvad bruger du som undskyldning for at tage
endnu en ting ind?
Bosse: Øh. Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke.
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Lauritsen: Hvis jeg sagde til dig nu, jamen Stine, hvorfor tager du ikke bare næste uge helt fri og får
dykket ned i det her?
Bosse: Så ville jeg sige: Det kan jeg ikke. Fordi der har jeg en helt masse ting, jeg har forpligtet mig til
(Lauritsen: ja) Og det er jo derfor, når jeg selv kigger på det og spoler tilbage, så er det det der med, at
(...). at beslutte sig for, og det er jo derfor (afbrydes)
Lauritsen: Så det er dine forpligtelser?
Bosse: Jaja, det er mine forpligtelser (afbrydes)
Lauritsen: Det er dem (Bosse: ja) du bruger. Hvis jeg kom (Bosse: ja) som veninde og sagde (Bosse:
ja) Stine, nu er det din tur (Bosse: ja) så ville du sige nej (Bosse: ja) for jeg kan jo ikke brænde de her
af
Bosse: Lige præcis
Lauritsen: Jeg er forpligtet?
Bosse: Yes
Lauritsen: Okay. Det giver jo, jeg synes, det giver et rigtig spændende mønster, det her med, at du på
den ene side beslutter dig som meget lille pige for, at der ligger tryghed i at tage ansvar
Bosse: Mmh
30:27
Lauritsen: Og du tager det her ansvar (Bosse: mmh) men hvad sker der, hvis du ikke tager det?
Bosse: Ja
Lauritsen: Det er jo det
Bosse: Fuldstændig. Det er jo det, der sker (Lauritsen: ja). Jaae
Lauritsen: Og det tror jeg. Så hvad er det, du frygter, der sker, hvis du ikke tager ansvar?
(pause)
Bosse: (Hhh) Øh. Ja. Det er jo tryghedstab, ikke
Lauritsen: Mmh
Bosse: Det er nok, der er (...) (Bosse:) det er nok det, der er arbejdsområdet
Lauritsen: Ja (...) Hva, hva, prøv at sig lidt mere om det; tryghedstab
Bosse: Jamen, hvis man fra man er helt lille og til man er 50 og endda 50 plus 7 år, har oparbejdet et
relativt fast mønster i, at tryghed - det skaber jeg selv, og tryghed ligger i at forpligte sig øh på andre
mennesker (Bosse: mmh) og påtage sig opgaver osv. Øhm. Så bliver det jo en indlært ting (Bosse: ja)
som man ikke bare (Bosse: nej) kan lade være med fra den ene dag til den anden
Lauritsen: Helt sikkert. Men hvad ville der ske, hvis ikke du tog ansvar, Stine?
Bosse: Ingenting. Altså formentlig, verden ville jo gå videre og (afbrydes)
Lauritsen: Ja, men det er jo den fornuftige
Bosse: (afbrydes) og stadig fungere. Det er den fornuftige
Lauritsen: (afbrydes) der taler ik
Bosse: Ja
Lauritsen: Men vi har jo alle sammen det her indre barn, der taler til os (Bosse: mmh) som siger noget
andet (...) fordi ellers havde du jo gjort det for længst
Bosse: Jaja, jamen jeg ville da starte med at blive enormt skræmt, tror jeg
Lauritsen: Ja
Bosse: Det ville da, altså (...). Det ville være, og det ér angstprovokerende (Bosse: mmh) og tænke på
(Lauritsen: hva hva hva) og det var det også, da jeg stoppede. Altså jeg gik fra det der 70 timer, 60-70
timer om ugen til 40, ik (Bosse: mmh) og nu arbejder jeg vel (...) 40 timer om ugen, men holder langt
langt mere ferie - det skal føjes til
Lauritsen: Ja
Bosse: Men det er jo at sige: Kunne jeg i virkeligheden godt skubbe mig selv til at arbejde 30 timer om
ugen (Lauritsen: ja) og ville det faktisk være en god idé med henblik på, at jeg måske gerne måske ville
blive ved med at arbejde (Bosse: mmh) til jeg var over 70, ik
Lauritsen: Ja, og det er sikkert også, altså det er fint nok at få styr på rammerne. Jeg har bare en erfaring
med, at når vi frygter noget (Bosse: mmh), så vil tid alene ikke gøre det
Bosse: Nej
Lauritsen: Fordi vi er jo stadigvæk bange for det at dykke ned
Bosse: Ja
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Lauritsen: Øhm, men det er jo en god ting, det er jo et startskridt, ikke (Bosse: ja) øhm. Jeg har faktisk
taget en bog med sådan helt intuitivt tog jeg denne med
Bosse: Som du tænkte: “Den har hun godt af at læse” (smiler)
(Begge griner)
Lauritsen: Og det er en bog, der er skrevet af Elizabeth Gilbert som også er forfatter til denne her øhm.
Spis Bed Elsk.
Bosse: Ja
Lauritsen: Kender du hende?
Bosse: Nej
Lauritsen: Okay. Øh, hun er blevet en kæmpe stor forfatter i USA, og hun har skrevet en bog om
kreativitet
Bosse: Ja
Lauritsen: Og om at øh (...) hvordan vi mennesker frygter at dykke ned i os selv (Bosse: ja) og hente,
og hvor der i virkeligheden er en masse øhm, guld kan man sige
Bosse: Ja
Lauritsen: Det lyder også lidt som noget af det, du selv sagde (Bosse: mmh) tidligere
Bosse: Ja
Lauritsen: Og øhm. Hun taler om, at det her kræver mod at dykke ned, altså at turde at være alene med
sig selv. Ikke bare tidsmæssigt, men man skal også finde det der mod (Bosse: mmh) til at gøre det, og
så nævner hun en række frygte, som jeg havde lyst til at læse op for dig
Bosse: Ja
Lauritsen: Ikke sådan fordi, jeg tænker, at der er en af dem, du specifikt frygter, men fordi, jeg tror, de
fleste af os kan kende (Bosse: mmh) de her frygte, hvis vi virkelig skulle udfolde (Bosse: ja) sådan (...)
vores personlighed på en eller anden måde. Så vil jeg bare lige læse nogle af dem op, så kan du sige til
mig, om der er nogle af dem, der rammer dig (...)
33:52
Så ting der afskrækker mennesker fra at leve et kreativt liv er frygte som: Du er bange for, at du er
talentløs
Bosse: Mmh
Lauritsen: Er det noget, du kan genkende?
Bosse: Ahhh (...) Det lyder blæret at sige nej, men men (...)
Lauritsen: Det synes jeg ikke, altså det er jo bare (...)
Bosse: Nej, det tror jeg ikke
Lauritsen: Nej
Bosse: Der er jeg nok ikke
Lauritsen: Nej, der er du ikke. Øhm. Du er bange for at blive afvist, kritiseret, latterliggjort, misforstået
eller overset?
Bosse: Det kan jeg godt, altså særligt det der latterliggørelsen (Lauritsen: mmh) kan jeg godt. Ja, der er
nok et eller andet der, man godt kunne kigge på
Lauritsen: Okay, jeg læser lige et par flere for at se (Bosse: mmh) om der er nogle af de andre(...) Du
er bange for, at der ikke er noget markedet for din kreativitet (...) og derfor er der ingen idé i at forfølge
den?
Bosse: Nej (Lauritsen: nej) det kan jeg ikke genkende
Lauritsen: Du er bange for at en anden allerede har gjort det bedre?
Bosse: Nej
Lauritsen: Øhm. Du er bange for, at nogle vil stjæle dine idéer, så det er klogere at gemme dem langt
væk?
Bosse: Nej (griner)
Lauritsen: Du er bange for, at dit arbejde ikke er stærkt nok politisk, emotionelt eller kunstnerisk til at
forandre nogens liv?
Bosse: Nej
Lauritsen: Nej (...). Sidste her (...) Du er bange for, at dine drømme er pinlige?
Bosse: Nej (Lauritsen: nej) heller ik
Lauritsen: Så den, der ligesom ramte dig en lille smule (Bosse: mmh) det var denne her med at blive
latterliggjort?
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Bosse: Ja
Lauritsen: Okay
Bosse: Mmh, og den kan jeg godt genkende noget i
35:33
Lauritsen: Ja, og den er sådan på top 10 listen over universelle (Bosse: mmh) frygte, mennesker har
(Bosse: mmh), så så (...) Hvordan hænger den sammen med denne her (...) frygt, kalder jeg det jo (...)
Du har for måske at tage dig selv endnu mere alvorligt, sådan den personlige, indre Stine
Bosse: (Hhh) (...). Men det er jo fordi, eller sådan som jeg oversætter det, det du lige har læst, som jeg
godt kan genkende noget af, det er jo (...) det er jo den der følelse af, øh. Altså den indre sikkerhed
kontra den ydre
Lauritsen: Mmh
Bosse: Mange mennesker har jo givet mig det feedback i mange år: Jamen, du er jo simpelthen så sikker,
og du, jamen altså, puha, jeg kan blive helt svimmel af at være sammen med dig, fordi du er jo
fuldstændig 100% sikker, og hvor jeg siger: Der er ekstrem stor forskel på, hvordan det ser ud. Lige
præcis dét. Indefra og udefra
Lauritsen: Mmh
Bosse: Og det hænger sammen med noget af det, vi har talt om. Øh, indtil nu, ik. Og den der, det der
ønske om, at stemme de to ting mere overens (Lauritsen: mmh) og det handler selvfølgelig også om at
indrømme en usikkerhed - blandt andet som vi to sidder og taler om her (...). men så også at bruge nogle
flere kræfter på den interne (...) den indefra usikkerhedsfølelse
36:44
Lauritsen: Mmh. Men hvorfor er det så svært at indrømme usikkerhed? Jeg tænker, altså er det ikke
enormt vigtigt (Bosse: jo) når man har så meget
Bosse: Jo jo, men der er to lag i det (Lauritsen: okay). Altså det ene lag, det er at sidde i en eller anden
diskussion eller en eller anden beslutning og indrømme det: Jeg er simpelthen ikke særlig sikker på det
her
Lauritsen: Ja
Bosse: Det kan jo være en sikkerhed
Lauritsen: Mmh
Bosse: Forstår du, hvad jeg mener?
Lauritsen: Mmh. At man fagligt (afbrydes)
Bosse: At man fagligt indrømmer
Lauritsen: Ja (afbrydes)
Bosse: Men også at stå ved helt dybt dybt nede, at man også er ligesom alle andre, altså der er ikke
nogen forskel på det område, men på en eller anden måde at justere (...). (Lauritsen: mmh) perceptionen
og sige: Jeg er sgu da en gang imellem forbandet usikker, ik
Lauritsen: Ja, er det (afbrydes)
Bosse: Også i det nære, også i det nære, det er måske det allervigtigste
37:28
Lauritsen: Og er det noget, du sådan har sagt, når du har været leder, når du har følt denne her
usikkerhed. Har du så nogle gange sagt, at du godt kunne have denne her menneskelige usikkerhed?
Bosse: (Hhh), jeg har indrømmet det faglige (Lauritsen: ja) den faglige del af det, men jeg tror ikke, jeg
tror faktisk også, at det er næsten at forlange for meget, øh, hvis du skal kunne den, mens du (Bosse:
ja) fx er administrerende direktør, eller du er leder af et parti, eller hvordan vi nu har forskellige ledere,
at du dér også giver den, det tror jeg næsten er for meget at forlange
Lauritsen: Ja, og det kan også være, at det er det. Jeg er bare nysgerrig på denne her med: Går vi ikke,
går man ikke glip af noget menneskelighed?
Bosse: Jamen, det gør man da
Lauritsen: På arbejdspladsen (afbrydes)
Bosse: Jamen, altså se filmen Borgen, eller serien Borgen
Lauritsen: Ja
Bosse: Altså, og det var jo også derfor, jeg sagde, nu skal jeg ikke blive ved med at være administrerende
direktør, fordi mængden af mekanisme, der er brug for, er bare stor
Lauritsen: Ja
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Bosse: Og der er jeg så også så fagligt, så jeg er også nødt til at sige, at det er faktisk ikke sikker på, at
man kan lade være med
Lauritsen: Nej
Bosse: Man skal være sig enormt bevidst om det (Lauritsen: mmh) og man skal være (...) og det, der
var sådan en scene i Borgen, hvor hun vender sig om til sin særlige rådgiver eller spindokter eller hvad
det er han hedder, statsministeren ik (Lauritsen: mmh). Hun vender sig om, og så siger hun: Nu kan du
godt gå ud og finde mekanismen frem. Og det ramte mig. Altså, der var jo mange lag i min beslutning
dengang og lige præcis dét afsnit, det gav sådan et du ved, zsssup, ind i maven, hvor jeg tænkte, det er
jo sådan, det er. Og dérfor skal du ikke blive ved med at være i den slags job, fordi så ender man jo med
at blive det (Lauritsen: mmh) altså. Det er jo på en eller anden måde, ender med at blive en selv, ik.
Lauritsen: Ja (...). Men nu sidder du jo også her og har valgt denne her erfaring, du har (Bosse: mmh)
og så sidder du alligevel og blotter dig, kan man sige (Bosse: mmh) og åbner op (Bosse: mmh) for det
her. Hvordan er det for dig at sige det højt?
Bosse: (smiler), ej men det er da lidt grænseoverskridende (...). Jeg er jo på en træningsbane, kan vi
sige det?
Lauritsen: Ja
Bosse: Øhm, så det er da, det er da grænseoverskridende, men det er også meget befriende, og det er
også en del af den rejse, jeg ligesom tænker, den er jeg på, og den nyder jeg også at være på, hvor jeg
tør mere og mere af de her (Lauritsen: mmh), sådan hudløse ting, ikke
Lauritsen: Ja (...) Så hvis jeg lige skal vende tilbage til det, vi kom fra, hvor du havde den her længsel
(Bosse: mmh) om denne her grounding/indre ro (Bosse: mmh) (pause)
Bosse: Der er stadigvæk plads til mere
40.05
Lauritsen: Ja, og så havde du noget med, det der forhindrede dig i (Bosse: mmh) at blive grounded. Vi
snakkede lidt om sorgen over (Bosse: mmh) øh at miste din mor
Bosse: Ja, og andre ting
Lauritsen: Og andre ting
40:11
Lauritsen: Hvad er det Stine, der forhindrer dig i at få standset ordentligt op og prioritere dig selv udover
at du (...) at tanken om en uges fri (Bosse: mmh) uden noget, den skræmte dig (Bosse: mmh). Hvad er
ellers forhindrer dig?
Bosse: Ikke noget
Lauritsen: Ikke noget. (Lauritsen: (smiler)) Så det er det der (Begge griner)
Bosse: Mig selv (smiler)
Lauritsen: Så den frygt, der kommer op den uge uden noget, hvad er det for en frygt?
(pause)
Bosse: (...) Jamen, jeg tror, du kan sige, at det er sådan en angst for forladthed, ik
Lauritsen: Ja
Bosse: En angst for (...). Og jeg arbejder meget med det, for når man bor alene, og det er rigtig godt for
mig. Så arbejder man jo med den side, øhm (...)
Lauritsen: Så der ligger en eller anden angst for forladthed?
Bosse: Ja, absolut
Lauritsen: Og øh
Bosse: Og det at gøre sig fortrolig med at være alene, det (...) jeg mistede en veninde for, ja, det er snart
et år siden faktisk øh men (...)
Lauritsen: En tæt veninde?
Bosse: Ja, det kan man sige. Jeg har kendt hende, siden jeg var 7-8 år, og hun er sådan det tætteste, jeg
kommer på at have en storesøster nogensinde, ik. Og hun døde af brystkræft i tilbagefald, og (...) og det
hun (...) Vi delte jo, du kan sige, dét at skulle dø, hun var et meget generøst menneske, og hun delte
følelsen af, hvordan er det så at skulle dø(...) Det er det ultimative ensommeste punkt, ever(...) Og da
vi sidder og taler om det her, så pludselig så siger jeg til hende: Jamen, det mærkelige ved det er jo, at
det er det mest ensomme, vi kan forestille os, for vi har ingen med og samtidig er det det allerstørste
fællesskab, for det skal vi alle sammen (...). Og den tanke og den fortrolighed, der er også et eller andet
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i det, jeg tænker meget over nu, som mere og mere ikke handler om døden som sådan, men fortrolighed
med (...) tanken om (Bosse: mmh) at der er en slutning på en eller anden måde
42:23
Lauritsen: Så denne her, øh forladthedsfølelse, som du kunne frygte at komme i kontakt med, som jo
(...) jeg tror simpelthen, det er, som undersøgelser viser, nok den største frygt, vi mennesker har, fordi
vi jo er flokdyr (Lauritsen: mmh) så det der med at blive forladt, det har utroligt meget at gøre med
hvilken position, vi vælger at spille på den fodboldbane (Bosse: mmh) fordi det er forbundet med
frygten for at blive forladt (Bosse: ja) hvis vi gør noget andet
Bosse: Jaae
Lauritsen: Hvem ville du være i dine egne øjne, hvis du (...) blev forladt? Hvad er det for nogle
mennesker, der bliver forladt?
(pause)
Bosse: (Hhh) (...) Mmh (...) Jamen, så er det vel, hvis man bliver forladt, så er man også kasseret, så er
det fordi, man ikke er god nok (Lauritsen: mmh) så har man ikke præsteret det nogle forventede
(Lauritsen: mmh) eller så har man ikke (...) løst sin opgave (afbrydes) eller
Lauritsen: så har man været uansvarlig?
Bosse: Så har man måske været uansvarlig, ja (smiler)
Lauritsen: Ja
Bosse: Ja ja (smiler)
Lauritsen: Du kan godt se? (afbrydes)
Bosse: Ja, for det har jo været min måde ikke at blive forladt på. Jaja, (smiler), jeg forstår godt, hvad
du siger
Lauritsen: Ja. Og det, så det kunne i hvert fald være en mulighed, at der lå noget her (Bosse: mmh) en
frygt for at (Bosse: mmh) at uansvarlighed, det forbinder du med at blive forladt (Bosse: ja) måske?
Bosse: Ja
Lauritsen: Øhm, og så det jeg jo vender alt på hovedet i det her program, det er jo ved at sige, at fordi
du har trænet din ansvarlighed (Bosse: mmh) i så mange år (Bosse: mmh) altså at spille en bestemt
position på denne her bane (Bosse: mmh), så ville jeg jo (...) sige: Det kommer du aldrig til at holde op
med at være
Bosse: Nej
Lauritsen: Fordi det du for trænet til, men jeg vil prøve at lokke dig over i at gøre det modsatte (Bosse:
mmh) så det vil sige, dét der for dig opleves som uansvarligt.
Bosse: Ja
Lauritsen: Hvordan lyder det?
Bosse: Det lyder tillokkende (smiler) (afbrydes)
Lauritsen: Gør det? (afbrydes)
Bosse: Lad os sige det sådan, (smiler). Ja (...)
Lauritsen: Så - hvad kunne det give dig, tror du? Hvad for nogle styrker ligger der i at turde at være en
lille smule uansvarlig?
Bosse: (Hhh). Øhh. Jamen altså, at jeg slet og ret bliver kvit med noget af det, der binder noget energi
i mig. Jeg tror, det kan frigøre noget energi (Lauritsen: mmh) og sætte nogle nye ting, som bor i mig i
spil (Lauritsen: mmh) øhm (afbrydes)
Lauritsen: Det kan du se, hvis du turde være lidt uansvarlig? (Bosse: ja) at det faktisk kunne frigøre
noget?
Bosse: Ja
44:46
Lauritsen: Ja, fedt. Og hvad ellers ser du, at det kunne give dig?
Bosse: Sikkert også nogle nye forbindelser til andre mennesker, som jeg bare ikke har dyrket eller som
(...) har været lukket ned
Lauritsen: Mmh. Er det til en bestemt type mennesker, du tænker, eller? (pause) Eller er det (afbrydes)
(Bosse: nej) bare nogle bestemte mennesker, du har i dit hovede (afbrydes)
Bosse: Nej, det er både tætte relationer og andre typer relationer
Lauritsen: Ja, så i hvert fald nogle nye forbindelser?
Bosse: Ja, men det behøver ikke at være nye mennesker
Lauritsen: Nej
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Bosse: Det er mere, det er mere nye forbindelser med folk, jeg i forvejen holder af, eller kan noget
sammen med
Lauritsen: Okay, og hvad kunne være en sidste styrke ved at turde være en lille smule uansvarlig?
Bosse: Det kunne jo være, at der kunne tilføjes noget til den der tryghedsplatform, som jeg jo har hevet
fat i, ik.
Lauritsen: Jo
Bosse: Det kunne jo være, at den kunne komme til at se lidt anderledes ud
Lauritsen: Prøv og sig lidt mere om det - hvordan det?
Bosse: Jamen, hvis den altid har kun indeholdt det her med at tage ansvar, så (...) og for mig er det rigtig
vigtigt at være tryg. Jeg er tryghedsnarkoman, altså det er fuldt erkendt, men så kunne platformen jo
blive lidt større, det ville måske være meget godt
Lauritsen: Ja (...) så hvad er det for en ny måde at være på, du kunne tage med herfra i dag, som en
åbning, som en inspiration?
Bosse: Jamen, det kunne jo være at give slip på nogle af de der ting, altså bruge mit mod som jeg ved,
jeg har (Lauritsen: mmh) til også en gang imellem og sige: Så pyt med det ansvar, nu gør jeg det her
Lauritsen: Ja, okay, hvordan føles det at sige det?
Bosse: Grænseoverskridende fordi (griner), det har jeg ikke gjort så tit
Lauritsen: Nej, og det er også der, nu snakkede vi om den der indre kritiker eller grimling (Bosse: mmh)
det er der, hvor den lige kan komme løbende og fælde en (Bosse: mmh) på banen (Bosse: mmh). Man
prøver at sige pyt, men så åååh (Bosse: ja) men må du det? (Bosse: mmh)
46:57
Så hvad kunne være et mantra, der sådan kunne styrke dig i at turde at sige pyt lidt oftere?
(Pause)
Bosse: Ja, det skal jeg nok lidt udvikle lidt på
Lauritsen: Ja
Bosse: Det kan jeg ikke lige ryste ud af ærmet
Lauritsen: Men er det i overensstemmelse med dine værdier, når du lige sidder her og mærker efter, at
du kunne få lov at være lidt mere (Bosse: (hhh)) fri af ansvar?
Bosse: Ja (...) Men jeg bliver også nødt til at sige, hvis jeg skal lykkes med det, så ville den der: så pyt,
den bliver nødt til at have en tilføjelse, der hedder: Det må aldrig være noget, som går på kompromis
med andres (...). Altså, jeg kan ikke bare sige pyt på andres vegne, hvis du forstår, hvad jeg mener
Lauritsen: Mmh
Bosse: Nu gør jeg bare det, og så er jeg ligeglad med, om det går udover nogle andre. Det ville aldrig
nogensinde (Bosse: nej) Forstår du, hvad jeg mener?
Lauritsen: Men det er nok dét, der forhindrer dig, for hvis nu vi havde endnu længere tid (Bosse: ja) til
at dykke ned i det. Hvis du frygter at være ansvarsløs (Bosse: mmh) så øhm.
Bosse: Så mener du, at jeg skal trække pendulet helt ud?
Lauritsen: Jeg mener bare, at det fritager dig ikke fra at være det (Bosse: mmh) Du er det bare, hvor du
ikke selv har kontrol over det
Bosse: Mmh
Lauritsen: Så det er også det. Alle de folk, der lytter med, alt det vi ikke vil være, det er faktisk det, der
skaber størst lidelse i vores liv
Bosse: Mmh
Lauritsen: Så det er bare (...) Jeg giver dig muligheden for at tage den position bevidst (Bosse: mmh)
med handlekraft og med vågenhed (Bosse: mmh) men teorien inden for (...) for alt sådan noget
frygtearbejde, det er jo, at det bliver bare skubbet ned under gulvbrædderne i din underbevidsthed, så
du (...) du kan ikke være ansvarlig hele tiden (afbrydes)
Bosse: Nej (afbrydes)
Lauritsen: Det kan ingen mennesker (afbrydes)
Bosse: Nej nej nej (afbrydes)
Lauritsen: Men det betyder så bare, at du kommer til at være uansvarlig ufrivilligt (Bosse: ja)
indimellem (Bosse: mmh), så jeg prøver at trække det ind som et selvvalgt kvalitet (Bosse: mmh) og
sige: Nu skal jeg, nu skal det ikke være mig, der tager ansvaret, det skal være dig
Bosse: Mmh
Lauritsen: Og det kan jo godt føles for nogle andre til at begynde med, som (...) en sur tjans
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Bosse: Mmh
Lauritsen: Det er vel lige fra børn, der skal lære at tage opvasken til (...) virksomhedsledere (Bosse:
mmh), der skal tage et større ansvar (...) Så det kan jo godt komme i strid med noget (Bosse: det kan
jeg sagtens se) du siger (Bosse: joe). Og det kan jo godt føles ubehageligt
Bosse: Jo jo jo jo
Lauritsen: Men du oplærer dem jo (Bosse: mmh) i at nogle andre kan tage noget ansvar
Bosse: Mmh
Lauritsen: Så jeg tror, at der er nogle af de der sejlivede overbevisninger (Bosse: ja) der har brug for
(Bosse: ja) at blive løsnet lidt (Bosse: ja) op (Bosse: ja), hvis det giver mening (Bosse: ja). Så hvad
tænker du om det?
Bosse: Jamen, det kan jeg godt genkende. Jeg har været alt bedre til det professionelt (Lauritsen: ja)
fordi det jo en del af (Lauritsen: ja) på en eller anden måde at få ting til at fungere. Det er i det nære, at
jeg (...) at jeg suger det jo til mig (Lauritsen: ja) simpelthen udover alle grænser (...) og det (afbrydes)
Lauritsen: Ansvaret
Bosse: Ja, ansvaret
Lauritsen: (Smiler)
Bosse: (Smiler), jamen altså
Lauritsen: (Smiler), okay
Bosse: Altså jeg kan jo virkelig, når vi sidder her og taler om det, så kan jeg blive helt svimmel ved
tanken om (...) men der er noget at arbejde med, kan vi sige det sådan?
Lauritsen: Ja (...) Så hvad tager du med dig fra i dag, som (...) noget du kunne arbejde videre med?
Bosse: Jamen, det der du siger med faktisk at flytte det fra noget ubevidst til noget bevidst (...) Det er
helt klart noget, jeg tager med mig
Lauritsen: Mmh
Bosse: Øh, og den der pyt. Jeg kan ikke fortælle dig om det, men jeg har faktisk gang i nogle ting, som
er i det område (Lauritsen: mmh) og hvor jeg har besluttet mig for, at det her, det skal jeg bare
Lauritsen: Ja
Bosse: Øh (...) Og tage det med. Tage de her ting med ind i det
Lauritsen: Ja
Bosse: Og frigøre noget energi (Bosse: ja) fra den der sådan hele tiden: Det mit ansvar, det mit ansvar,
øh, det skal jeg have med mig
Lauritsen: Ja (...) Jeg tænker også som en sidste ting, så vil jeg foreslå dig at overveje, at når man nu er
sådan en, der er ret ansvarlig (Bosse: mmh) i sit mindset, så kunne der jo også ligge noget i at lære andre
at tage det ansvar (afbrydes)
Bosse: Ja, men det er jo (afbrydes)
Lauritsen: Og det er sådan et ansvar - folk gider ikke tage det, hvis det kun er sådan til halv låns, eller
hvis man snupper det tilbage (Bosse: nej, det forstår jeg godt) hvis de fejler (Bosse: mmh) så der kunne
jo også ligge noget i (Bosse: mmh) at det mest ansvarlige måske er at give ansvaret videre
Bosse: Mmh
Lauritsen: Det sagde jeg bare for at prikke lidt til den ansvarsfølelse, (smiler) (afbrydes)
Bosse: Jamen, det er helt i orden (griner)
(Begge griner)
Lauritsen: Fedt.
Bosse: Man må jo tage udgangspunkt i de ressourcer, vi har
Lauritsen: Det er jo lige præcis det
Bosse: Ja
Lauritsen: Såe Stine, jeg vil bare sige tusinde tak, fordi du har været med her i programmet (afbrydes)
Bosse: Det har været spændende - meget spændende
Lauritsen: Og øhm, så vil jeg jo rigtig gerne ringe dig op om en uge (Bosse: mmh) og høre dig ad, hvad
det har ført med sig
Bosse: Ja
51:00
Lauritsen: Og har du noget tid til at reflektere i denne her, i de næste par dage?
Bosse: Ja, det skal jeg nok skaffe mig
Lauritsen: Det skaffer du dig
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Bosse: Ja
Lauritsen: Okay, så vil jeg i hvert fald glæde mig rigtig meget til at høre både hvad du er kommet frem
til (Bosse: mmh) og også om det er lykkes dig måske at være lidt uansvarlig
Bosse: Øhm, ja.
Lauritsen: Hvad du definerer som uansvarlig (Bosse: ja) i de dage, der er gået
Bosse: Super
Lauritsen: Okay, tusinde tak
Bosse: I lige måde
*Telefonen ringer*
Bosse: Det er Stine
Lauritsen: Hej Stine, det er Pernille Lauritsen
Bosse: Hej Pernille
Lauritsen: Hej Stine. Stine, jeg ringer jo for at høre dig, hvad du har gjort dig af tanker, siden vi talte
sammen sidst
Bosse: Ja øh, og det har jeg. Det har særligt sat skub i nogle ting, som jeg allerede var godt igang med
Lauritsen: Okay
Bosse: Og jeg har været inde sådan helt konkret og kig på min kalender for næste år, og så har jeg lagt
noget tid ind som (...) både på ugentligt basis, men også i nogle længere perioder, hvor der står Stine
nu i min kalender (Bosse: okay) og det er fordi, at det gjorde faktisk indtryk på mig, og jeg tænkte, det
her må være kaldet til, at jeg simpelthen får gjort noget ved det. Der er jo ikke nogle andre, der gør det
(Bosse: nej) og det ved vi jo dybest set alle sammen godt.
Lauritsen: Okay. Og er du god til at overholde sådan nogle aftaler med dig selv?
Bosse: Ja (...) altså hvis jeg først jeg kommer hertil, så er jeg. Det kan godt være, at jeg kan gå og trække
den lidt, men øh. Men ellers er jeg ret god til det der selvledelse, det er dybest set også, synes jeg,
adgangen til at lede andre - det er, at man kan finde ud af at lede sig selv.
Lauritsen: Så det vil sige at for dig, der handler det meget om det her med at få, nå dertil, hvor du rent
faktisk putter det ind i din kalender (Bosse: mmh) øh at der i det kommende år, det er jo også et meget
godt tidspunkt her ved årets afslutning (Bosse: nemlig) at simpelthen få sat det ind i kalenderen.
Bosse: Ja, og det lyder måske lidt mærkeligt, fordi nogle vil sige: jamen, så kan du da bare flytte nogle
ting og fjerne nogle ting fra din kalender, men det er jo et (...) et udtryk for at have kendt sig selv nu
igennem snart 57 år. At hvis jeg ikke blokerer, så er det, at jeg begynder at tage det, der i virkeligheden
skulle være min egen tid, så det er belært af erfaring.
Lauritsen: Så Stine, hvad tror du, det var, der gjorde udslaget for, at du sagde: Nej, men nu er det nu, at
den tid skal bookes.
Bosse: Jamen, det var simpelthen fordi, og sådan er det jo nogle gange i mit liv, altså(...) Dagene op til
at vi skulle have den der samtale, og det var ikke bevidst noget jeg gik og tænkte over, men jeg kunne
bare mærke, at når jeg vågnede om morgenen og tænkte: nå nej, det er ikke helt godt det her. Der er
noget, du skal have kigget på. (Lauritsen: ja) Fordi jeg gider ikke have sådan en pseudo snak, det var
en ærlig snak (Lauritsen: mmh) og øhm. Og så var det en konklusion, den kom jo den der, det kan ikke
nytte noget, at du går rundt og tror, at det handler om hele tiden at skulle gøre noget for andre. Du skal
også mindes om, at du selv, jeg siger også altid til andre, at du skal huske at hjælpe dig selv, før du
hjælper andre, ligesom de siger i flyene
Lauritsen: Ja
Bosse: Og det er jo det, det handler om
Lauritsen: Er det en udfordring i erhvervslivet, at ledere generelt er for dårlige til at finde den her tid
med sig selv til at reflektere og fordybe sig
Bosse: Ja, det kunne man jo godt forestille sig. Der er i hvert fald nok brug for(...) Altså jeg tror, det
gælder alle mennesker, Pernille (Lauritsen: mmh) jeg tror ikke kun, det er erhvervsledere. Jeg tænker
så tit på den travle butiksassistent, der har to små børn og altså hvor i alverden finder man de der rum
til sig selv, jeg tror det er en udfordring for alle
Lauritsen: Ja
Bosse: Og i virkeligheden er jeg jo sindssygt privilegeret, at jeg bare kan gøre sådan, tænk på alle de
mennesker, der ikke bare kan rydde noget tid i deres hverdag (Lauritsen: mmh) så øhm, jeg tror også,
jeg siger til mig selv: ikke noget med at pive, du kan selv klare det. Og så siger jeg til alle andre: prøv
og se om man kan skaffe sig de rum, for de er rigtig vigtige
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Lauritsen: Mmh. Jamen, det lyder rigtig klogt
Bosse: Mmh
Lauritsen: En anden ting, jeg lige vil høre dig. Vi talte om det med uansvarlighed - hvad der kunne
uansvarligt for dig
Bosse: Ja (smiler)
Lauritsen: Er det noget, du har fået tænkt over? (afbrydes)
Bosse: Jamen, jeg er igang. Ja ja ja ja (smiler). Jeg har et projekt. Jeg kan ikke dele det med omverdenen
- det er mit eget projekt. Jeg kan ikke dele det med omverdenen, det er mit eget projekt
Lauritsen: Okay
Bosse: Man skal også have noget, der er ens meget private sfære (...) men det var på paletten, og nu har
jeg givet det lidt ekstra flyvehøjde, så jo(...) Også der
Lauritsen: Så det er noget, der godt kan føles lidt uansvarligt?
Bosse: (Hhh). Naah (...) Ja. Jo, det gør jeg. Det kommer an på, hvad vi måler det på. I forhold til en
Stine classic, så jo. I forhold til sådan rigtig uansvarligt, så nej
Lauritsen: Nej
Bosse: Men det tror jeg nu også, jeg vil holde mig fra
Lauritsen: Ja, men det er også bare det der med, at hvis man skal prioritere sig selv nogle gange, så vil
det jo komme til at føles, som om man så lader nogle andre i stikken
Bosse: Ja
Lauritsen: Så det er mere det der med at turde prioritere den der tid til fordybelse?
Bosse: Ja
Lauritsen: Øh og tro på, at det er investeringen værd. At man faktisk kan være der bedre for andre, hvis
man også er der for sig selv?
Bosse: Ja, helt afgjort.
Lauritsen: Såe, men ved du hvad, det lyder rigtig spændende, det du har gang i, Stine, og jeg vil takke
dig (Lauritsen: det er godt) fordi du sprang ud i det og virkelig var modig og ærlig i den samtale med
mig. Det satte jeg virkelig pris på.
Lauritsen: Tak, og i lige måde. Det var en god samtale.
Bosse: Fedt. Men pøj pøj med det hele så.
Lauritsen: Tak skal du have.
Bosse: Vi ses.
Lauritsen: Det gør vi. Hej
Bosse: Hej
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8.3 Lauritsen og Elbæk
Titel: Det du frygter - med Uffe Elbæk.[3]Sendt d. 4. dec. 2017 . Varighed 57:04.
Interviewer: Pernille W. Lauritsen
Interviewperson: Uffe Elbæk
*Telefonen ringer*
00:17
Elbæk: Ja, det Uffe
Lauritsen: Hej Uffe, det er Pernille Lauritsen
Elbæk: Hej
Lauritsen: Hej Uffe, jeg ringer til dig for at give dig en udfordring
Elbæk: Nå, okay
Lauritsen: Så udfordringen den er (...) jeg synes simpelthen, at der er for få succesfulde danskere og
ikke mindst politikere, som virkelig tør tale om, hvad der også er udfordrende, og hvad man sådan går
rundt med af drømme og længsler og frygt i det hele taget. Så jeg ville høre, om du ville være frontløber,
som du før har været og springe ud i sådan en samtale?
Elbæk: Jo (pause). Er det sådan noget med, at så skal jeg bare ud i et studie, og så sidder du og stiller
mig nogle følsomme spørgsmål, eller hvad?
Lauritsen: Ja (...) Det er sådan, det er
Elbæk: Okay, (griner). (Begge griner) Okay, det er en udfordring
Lauritsen: Okay
Elbæk: Men øhm. Jeg tager den
Lauritsen: Fedt, Uffe. Så ses vi.
Elbæk: Okay
Lauritsen: Det er godt
Elbæk: Ja, hej
Lauritsen: Hej
*Interview*
01:13
(Intromusik spiller)
Speaker: Pernille W. Lauritsen har som coach hjulpet tusinder af mennesker gennem livets sværeste
udfordringer. Hun har dykket med dem ned i deres mørkeste sider, hvor frygten er størst og hjulpet dem
tilbage i lyset, til håbet, drømmene og videre i deres liv. I 'Det, du frygter' coacher hun hver uge en ny
kendt person, der vover at tage imod udfordringen. Ugens gæst er Uffe Elbæk, der er politiker og
politisk leder af partiet Alternativet. Uffe Elbæk i 1954 på Ry Højskole. Han er egentlig uddannet
socialpædagog og har siden taget en journalistisk tillægsuddannelse. I 1991 stiftede han
Iværksætteruddannelsen Kaospiloterne i Århus, som han var rektor for frem til 2006. Uffe Elbæk er
tidligere medlem af byrådet i Århus for de Radikale. I 2011 blev han valgt ind i Folketinget og fra
oktober samme år og frem til december 2012 var han kulturminister. I 2013 meldt han sig ud af de
Radikale, blev løsgænger og stiftede derefter partiet Alternativet. Til Folketingsvalget i 2015 fik
Alternativet 9 mandater i Folketinget. Uffe Elbæk fik knap 19.000 personlige stemmer og lå derfor på
tiendepladsen over personlige stemmer ved dette valg. Uffe Elbæk har modtaget en række udmærkelser
og priser gennem årene, herunder Ridderkorset i 2001 og Folkemødets dialogpris i 2016. Han er gift og
har to voksne børn fra et tidligere ægteskab.
02:48
Lauritsen: Velkommen til dig, Uffe Elbæk
Elbæk: Tak skal du have
Lauritsen: Og tusinde tak fordi du vil være med i 'Det, du frygter'
Elbæk: Ja, (griner)
Lauritsen: Og øh. Mit første spørgsmål
Elbæk: Det er en heftig titel
Lauritsen: Ja, det er en heftig titel
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Elbæk: Ja
Lauritsen: Ja, jeg ved det godt
Elbæk: Protect me from what I want
Lauritsen: Ja, jeg ved det godt. Men det er jo alligevel også det, der er sådan lidt spændende, synes jeg.
Det er det her med, hvad er det egentlig, vi render rundt og frygter
Elbæk: Ja
Lauritsen: Så først og fremmest, hvad (pause) hvad er noget af det, der udfordrer dig i dit liv, som jeg
måske kunne hjælpe dig med at finde en løsning på, eller at vi i hvert fald kunne belyse det fra nogle
forskellige områder og så se om, du kunne se noget nyt omkring det?
Elbæk: Nå, men det er jo lidt specielt. Altså det her interview finder jo sted sådan fredag efter en uge
eller fire uger nærmest på sådan en kommunalvalgsturné rundt i landet, og vi havde kommunalvalg i
tirsdags
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Hvis det så bare var det, altså det bliver man jo sådan helt hudløs af, altså arbejde tolv timer
hver eneste dag ude i marken (Lauritsen: mmh) og møde vælgere og kandidater og (...) øh skal
repræsentere et parti og en bevægelse og skal snakke folk op og give god energi og alt det der. Det i sig
selv er fuldstændig udmattende, når man er ovre på den anden side, ik. Og så sker der så det, at så
eksploderer der nogle rigtig dårlige sager omkring Alternativet lige op til kommunalvalget
Lauritsen: Ja
Elbæk: Og det var en total mavepumper, fordi (...) at det skete på den måde, det skete. Og det var
personlige informationer, der blev lækket. Interne informationer (afbrydes)
Lauritsen: Og hvis du skulle bare beskrive det kort til de lyttere, der måske kort til de lyttere, der måske
ikke har fulgt med
Elbæk: Nåmen det var nogle sager, som (...) handlede om. Der var én alvorlig sag - det skal lige
understreges, at det jo er gamle problemstillinger, som der jo er blevet handlet på, men en sag, der
handlede om et overgreb, som der desværre foregår i alle organisationer og også i Alternativet
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Og det kom som sagt lige op til valget, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Og det betød, at jeg pludselig stod i sådan et (...) havde så ondt helt ind i sjælen over, at vores
kandidater derude pludselig skulle belemres med nogle problemer, som de overhovedet nogle aktier
havde i (Lauritsen: mmh) og samtidig bliver jeg som politisk leder af Alternativet lagret for alle folks
frustrationer, aggressioner på de her historier og på mig som person, så det blev også meget personligt,
og jeg modtog rigtig mange ubehagelige beskeder og SMS'er, blev råbt af på gaden (afbrydes)
Lauritsen: Så hvad gjorde det ved dig?
Elbæk: Jo, men så er det jo så, når man er helt hudløs (Lauritsen: ja) og man har arbejdet på noget, der
er rigtig rigtig godt, som så pludselig på nogle få timer bliver rigtig rigtig beskidt (Lauritsen: mmh) og,
eller man føler sig beskidt, og man mister sin egen stolthed, og man mister sin egen integritet, og man
mister sin egen personlige kraft. Alt det foregår jo inde i mig (Lauritsen: ja, så det er en form for) og
det er jo ikke noget, jeg viser i offentligheden, forhåbentligt ikke hvert fald. Altså, der er 24 timer til at
folk går ind i stemmeboksen og sætter kryds
Lauritsen: Og det er denne her sag med, at der skulle have været et overgreb for nogle år tilbage?
Elbæk: Jaja, sagen var jo egentlig, altså det var så den ene del, og så altså.. Og så kom der en historie
oven på det, men det tegnede bare pludselig et billede på noget, som ikke var i orden, øh, hvad det jo
så heller ikke var dengang, og der blev så også handlet på det (Lauritsen: mmh) men det ændrer ikke
ved, at altså hvis du spørger ind til det følelsesmæssige dilemma, ik (Lauritsen: ja) for én ting er de
konkrete historier, men det følelsesmæssige dilemma er, at du har arbejdet mod virkelig at komme i
mål på den meget meget smuk måde og så lige inden, du når målet, så bliver det rigtig rigtig grimt
Lauritsen: Ja
Elbæk: Og så er du selv dér, at du i den situation skal holde humøret oppe på alle dem, der er derude
og blive ved med at sige, at det her skal vi nok komme igennem. Lige dét der punkt, som er et enormt
krydspres, så er du lige ved at give op
Lauritsen: Ja, var det sådan du havde det lige der? (afbrydes)
Elbæk: Ja, fuldstændig. Altså mandag klokken et sad jeg nede på Meyers Deli på Gammel Kongevej
Lauritsen: Mmh
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Elbæk: Og havde det sådan: Jeg orker det ikke mere
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Det er (pause) det er for hårdt, det er for (pause) enormt tab af mening, dybest set
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Så det var (pause) heldigvis så gik det rigtig godt, (smiler). Altså (afbrydes)
Lauritsen: Var du alene, da du sad med de tanker, eller?
Elbæk: Nej, det mest paradoksale var, at jeg sad og skulle interviewes af en international journalist,
som var kommet til København, fordi han synes, at Alternativet var fantastisk, og han skulle skrive om
det her fantastiske valg, som skulle finde sted dagen efter. Så han havde glædet sig og forberedt sig,
han sad med lige så mange noter, som du sidder med dig lige nu og glædet sig til at interviewe en øh en
succes, og det gjorde han så ikke lige i det øjeblik. (Lauritsen: nej) Og det gjorde han absolut ikke.
08:46
Lauritsen: Så lige der, hvor du får de her tanker, for det tror jeg da også at andre, der lytter med kan
genkende i deres eget liv nogle gange. Det her med at have kæmpet så meget for noget og så blive ramt
af et eller andet lige før målstregen
Elbæk: Ja
Lauritsen: Denne her følelse af: giver det mening det her, eller skal jeg give op
Elbæk: Jamen altså, det løber man jo ind i igennem sit liv af flere omgange, ik. Der er øjeblikke, sådan
skæbneøjeblikke, hvor du er nede på et absolut nulpunkt, og hvor du tænker: Nu knækker jeg (Lauritsen:
ja) ik, altså.
Lauritsen: Men hvad skete der så fra du havde den tanke?
Elbæk: Jamen, det var ikke bare en tanke. Jeg sagde det til ham (afbrydes)
Lauritsen: Okay, så du sagde det højt? (afbrydes)
Elbæk: Jeg blev nødt til at sige til ham, at øh, jeg ved, du skal skrive en historie om det her fantastiske
valg (Lauritsen: mmh) som måske bliver et fantastisk valg, men måske bliver det overhovedet ikke. Og
jeg kan ikke sidde her og fake (Lauritsen: mmh), at jeg er super hopla-agtig, det var jeg jo ikke
(Lauritsen: mmh) altså jeg var jo fuldstændig tyndslidt, altså, øhm. Og hvor jeg jo også om aftenen, og
det var måske derfor, jeg havde overskud til alligevel at gøre det og skrive en meget vigtig besked på
min facebookside, hvor jeg sagde undskyld til alle de der kandidater derude, som pludselig var belemret
med noget støj, der overhovedet ikke havde noget med dem at gøre (Lauritsen: mmh) og at det var jeg
umådelig ked af. Og som den der har vagten, kan man sige på Alternativet, så tager jeg selvfølgelig det
ansvar, som man skal tage (Lauritsen: mmh) og samtidig vil jeg også sige, at (...) det overhovedet ikke
kendetegner Alternativet, det der pludselig blev eksponeret op, øhm. Og at heldigvis så er vi uperfekte
mennesker
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Og det er vi
10:45
Lauritsen: Og hvordan var det for dig at simpelthen lave det opslag og (pause) (afbrydes)
Elbæk: Det var helt afgørende. Det var helt afgørende
Lauritsen: Okay, hvorfor?
Elbæk: Jamen, fordi at øh.. At jeg selvfølgelig et eller andet sted havde oplevet, at jeg havde svigtet (...)
at den situation overhovedet kunne komme til at ske, øh.. Jeg havde oplevet, at jeg havde svigtet overfor
dem, ik
Lauritsen: Men det var afgørende, at du lavede det opslag der (afbrydes)
Elbæk: Jaja, så blev jeg bare nødt til for mig selv at være meget ærlig omkring, hvordan jeg havde det
og tage det på mig, som var mit og sige til andre folk: ja, vi laver sgu fejl. Vi laver (afbrydes)
Lauritsen: Var du i tvivl, om du skulle lave det oplæg?
Elbæk: Nej, jeg var i tvivl, om jeg kunne det, jeg var ikke i tvivl om, altså jeg skriver de opslag, jeg
beslutter mig for at skrive
Lauritsen: Ja
Elbæk: Men jeg var usikker på, om jeg kunne, altså få det formuleret ned i ord, der ramte den
følelsesmæssige tone, som var fuldstændig afgørende for mig, altså fordi som sagt, så var jeg jo, altså
jeg var jo helt hudløs på det her pågældende tidspunkt
11:55
Lauritsen: Hvad er det, det kræver at kunne lave sådan et opslag?
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Elbæk: Det er jo at være tro mod dig selv
Lauritsen: Okay
Elbæk: Synes jeg
Lauritsen: Ja, og det er jo også det, og nu sagde du jo også selv, at jeg havde udstyret mig selv med
nogle noter, men selvfølgelig har jeg lavet en lille smule research (Elbæk: (griner)) for dig inden, Uffe,
ikke, (smiler), men du har jo udtalt nogle forskellige bud på, hvad dine leveregler er (Elbæk: mmh) for
nyligt. Og råd nummer 1 hedder: Lyt til dit hjerte
Elbæk: Ja
Lauritsen: Var det det, du gjorde der?
Elbæk: Jae, det gjorde jeg da. Og det gør jeg hele tiden, ik (Lauritsen: mmh) men det betyder ikke, at
du som menneske.. og det har jeg i hvert fald oplevet.. at stå i nogle voldsomme dilemmaer, fordi at øh
verden er jo ikke enkel, den er kompleks i hvert fald mange gange (Lauritsen: mmh), at der kan være
modsatrettede ønsker og behov inde i én. Jeg har for eksempel to meget meget modsatrettede
dynamikker i mig. På den ene side så synes jeg, at det er så vigtigt, at vi laver det her samfund om til et
meget bedre samfund (Lauritsen: mmh) sådan så folk kan leve bedre liv (pause) og folde deres talenter
og livskræfter ud (Lauritsen: mmh) og det er en enorm fælles ambition at tage på sig sammen med dem,
man nu gør det sammen med. Og så på den anden side så har jeg helt vildt meget lyst til bare at være
sammen med min mand og bare få vores liv til at hænge sammen
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Og hvis man er en offentlig person, som jeg er, øh, så kollidere det to ting hele tiden, og det
gjorde det så i ekstrem grad i det her tilfælde i mandags og i dagene op til, og hvor man jo øhm..
13:56
Lauritsen: Så hvordan bliver din virkelighed, når sådan noget så (...) altså. Hvordan kolliderer det? Var
det på grund af artiklerne, eller var det simpelthen bare fordi, der var valg (afbrydes) at det kolliderede?
Elbæk: Nej nej nej, altså det er jo det der med, at tingene bliver så beskidte, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Øh. Og jeg vil gerne understrege, at det her handler ikke om, om sagerne var alvorlige eller ikke
alvorlige. Altså eller der var én sag, der var alvorlig, men som der også blev handlet på for lang tid
siden
Lauritsen: Ja
Elbæk: Nej, det er mere det der med, at det kommer lige på det tidspunkt, og man pludselig bliver (...)
hvad hedder det, usikker på (...) hvorfor kommer det lige (Lauritsen: ja) op til (pause) Altså man
begynder, altså hvis man er politiker på det niveau, jeg er på, så (...) altså så nogen gange, så føler man,
at man er skuespiller i House of Cards, ik altså.. Og jeg vil ikke ind i den følelse (Lauritsen: okay) jeg
vil ikke gå ind og blive konspiratorisk (Lauritsen: mmh) og øh.. Hvor det er tilfældigt (Lauritsen: mmh)
eller hvor det absolut ikke er tilfældigt og alle de der ting
15:02
Lauritsen: Så hvad er det for en frygt det der, som du ikke vil ind i House of Cards? Den TV-serie er jo
ret sådan en ondskabsfuld serie på en eller anden måde, hvor folk bruger (afbrydes)
Elbæk: Nej, men det jeg ikke vil tage ind i mit hjerte, det er, hvis der er nogle, der virkelig er (pause)
altså iskolde, at de vil opnå noget på trods af alt
15:31
Lauritsen: Altså prøv og sig noget mere om det, så hvad er din frygt her?
Elbæk: Ja, nå men det er politik generelt, ik. At vi er klar til at slå hinanden ihjel i magtkampe og
(afbrydes)
Lauritsen: Ja
Elbæk: Øh. Eller for at opnå noget ganske bestemt. Og det ser vi jo i politik igen og igen, ik (Lauritsen:
jo) og det er da klart, at den fornemmelse, den sneg sig ind på mig bagfra
Lauritsen: Ja
Elbæk: Når noget sker lige op til et valg
15:49
Lauritsen: Så hvad er det for en fornemmelse?
Elbæk: Ja, at der er nogle, som vil Alternativet det ondt
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Eller altså vil mig det ondt

61

Lauritsen: Ja
Elbæk: Eller (...) vil nogle mennesker det ondt, og så bliver man sådan, det er sådan en iskold følelse,
ik
Lauritsen: Mmh
Elbæk: (Hhh) men øh (pause)
Lauritsen: Men lige inden vi hopper videre derfra (Elbæk: ja) for det her tror jeg igen også (...) at vi alle
sammen kan genkende indimellem. Den frygt for, at nogle vil os det ondt. Så øh, jeg synes stadig, at
der er noget interessant i (Elbæk: mmh) at afmystificere (...) ondskab
Elbæk: Mmh
Lauritsen: Jeg så, du havde citeret Ghandi på et tidspunkt for at denne her berømte med, at først så
bliver man ignoreret, og så bliver man (Elbæk: latterliggjort) latterliggjort, og så (Elbæk: bekæmpet)
bliver man bekæmpet og så (Elbæk: så vinder man) vinder man (smiler)
Elbæk: (Griner) (afbrydes)
Lauritsen: Det kan jeg rigtig godt lide (smiler) og (afbrydes)
Elbæk: Og det kan man altså (afbrydes)
Lauritsen: Det jeg vil sige med det (afbrydes)
Elbæk: Grunden til, at jeg er lidt varsom med at gå længere ned af den gyde, ik. Det er fordi, at igen
(...) det er spekulationer (Lauritsen: mmh) og det gider jeg ikke (...) men øh. Altså det har vi jo alle
sammen oplevet, at man er jaloux (Lauritsen: mmh) og man har lyst til at skade den man elskede og det
(afbrydes)
Lauritsen: Præcis. Og det som Ghandi jo har sagt, at det jo ikke er ondskab, der er problemet (Elbæk:
mmh) Det er frygt, der er problemet
Elbæk: Ja
Lauritsen: Så det er lidt som om, han siger, at der findes egentlig ikke onde mennesker, men der findes
bange mennesker (Elbæk: ja) som jo så kan have nogle onde handlinger. Og personligt synes jeg, at der
er meget stor forskel (...) så jeg tænker, om det er okay for dig at kigge lidt på, hvad det er for noget, du
frygter her i det her område. Altså at hvis (afbrydes)
Elbæk: Ja, altså (pause). Det kan vi godt, altså ja det kan vi godt øhm.
Lauritsen: Altså min påstand er, at der er noget. At du ville kunne få noget positivt ud af det
Elbæk: Ja, jamen det er ikke fordi, jeg ikke vil gå med dig
Lauritsen: Nej
Elbæk: Altså bare (pause)
Lauritsen: Fedt
Elbæk: Ja
17:58
Lauritsen: Så altså denne her tanke, hvor du tænker, at du ikke vil gå ind i politik på en måde, hvor man
er klar til at slå hinanden ihjel, sagde du lige før og så kæmpe på sådan en måde, eller du kan få en frygt
for, at nogle ville os det ondt. Hvis det var tilfældet - hvad er det for en måde at være på, du forbinder
med det? (afbrydes)
Elbæk: Det ved jeg faktisk ikke (...). Du bliver nødt til at sige spørgsmålet igen
Lauritsen: Ja, så hvis det nu (...) Altså når du gik der, og du måske i nogle glimt nogle af dagene tænkte
sådan: Sig mig, er det planlagt det her (Elbæk: ja) eller er der nogle, der vil os det ondt. Hvad for en
væren ville du forbinde med det?
Elbæk: Ja, altså (...) (hhh) (afbrydes) uden lige at koble det op på det specifikke
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Fordi at så (...) er min følelse, at pludselig bliver det virkeligt, forstået på den måde, at så er det
sådan, så derfor har jeg ikke lyst til at koble op på den specifikke historie
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Øhm
Lauritsen: Så du frygter, hvis du siger det, så er det sådan?
Elbæk: Ja, nej, ja. Altså så bliver det pludselig overfortolket det, jeg siger.
Lauritsen: Mmh. Men (afbrydes)
Elbæk: Men men øh. Det der er interessant for mig, når du stiller spørgsmålet, ik, Fordi at (...) man kan
sige i politik er det jo fair nok, at man mener noget forskelligt, og man vil noget forskelligt (Lauritsen:
mmh) øh.. Men der hvor det prikker til et eller andet i mig, det er.. én ting er frygten, men det er også
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en oplevelse af (...) at der ikke er noget tillid. Altså (Lauritsen: mmh) at vi pludselig bliver mistænkelige
(Lauritsen: mmh) på hinanden, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Øhm. Og i det (...) manglen på tilliden, der ligger også det der, vil du mig egentlig godt
Lauritsen: Mmh ja
Elbæk: Eller eller vil vi det godt for helheden (Lauritsen: ja) ik. Det har jeg i hvert fald tænkt i løbet af
de sidste par dage, det der med, hvor vigtigt det er for mig selv (...) og forstå (...) at det her handler om,
at man måske vil noget forskelligt
Lauritsen: Så det (...) Så bare lige for at opsummere. Så det, du siger.. Vi startede ud med at tale om, at
noget af det, der udfordrer dig, det er at herop til valget lige sådan på falderebet, den (...) nogle af de
historier, der kom og en eller anden form for - kunne man kalde det sådan en mistænkeliggørelse, eller?
Elbæk: Ja, altså man begyndte at blive paranoid
Lauritsen: Og blive paranoid omkring (pause)
Elbæk: Hvorfor sker det, der sker lige nu
Lauritsen: Ja
Elbæk: Altså hvad er det for nogle kræfter, der er sat i spil (Lauritsen: ja) og hvem har sat dem i spil
Lauritsen: Og hvem har sat dem i spil
Elbæk: Ja, og det er jo ikke til at vide. Er det bare tilfældigt eller (pause)
Lauritsen: Er det tilfældigt (afbrydes)
Elbæk: Eller er det ikke (pause)
Lauritsen: Eller er det ikke (Elbæk: ja) tilfældigt
Elbæk: Ja, ikke (...) Og det.. Den fornemmelse der fornemmelse, den er jo super ubehagelig (Lauritsen:
ja) men det der faktisk var meget mere vigtig for mig, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Det var jo, at jeg havde den der fornemmelse: Åh nej, ikke igen, ik. I forhold til at jeg prøver
og få et meget respektfuldt forhold til at fungere med min mand (Lauritsen: mmh) som ikke vil den del
af verden, der hedder politik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Øh (pause) Og så skulle han så endnu engang opleve mig på forsiden af Jyllands Posten, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Og alle folk kigger mærkeligt på en på gaden (Lauritsen: mmh) og sådan noget, ik. Det var
faktisk endnu vigtigere (Lauritsen: ja) end det, vi lige har snakket om
Lauritsen: Ja
Elbæk: Altså det er det der med at få det offentlige liv til at hænge sammen med det private liv. Øhm
21:34
Lauritsen: Så er det i virkeligheden noget af det, der udfordrer dig mest?
Elbæk: Nej, men det er der, hvor jeg er allermest sårbar, altså. Jeg kunne sidde her i studiet og tude altså
over at få det til at fungere, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Og det er ikke (...) altså det er ikke, jeg synes, jeg skal sidde og snakke om her. Absolut. Det er
mit eget
Lauritsen: Ja, men det er jo immervæk stadig noget af det, jeg tror, mange godt kan genkende, at at (...)
at få det der til at hænge sammen. Det møder jeg i hvert fald mange mennesker (Elbæk: ja) som virkelig
kæmper for et eller andet. En sag eller (Elbæk: ja, eller omkostninger ikke) og så (...) ja, og så hele tiden
hvad er det omkostninger (afbrydes)
Elbæk: Ja og så det hele blev sat i relief med (...) at det (...) altså det har været en sindssyg uge, vil jeg
lige sige. Altså fordi det her sker mandag, tirsdag får vi et rigtig godt valg (Lauritsen: mmh) og jeg er
rigtig glad på vegne af alle kandidater derude, at det overgik vores bedste forventninger
Lauritsen: Ja
Elbæk: Så tak til universet, og tak til (...) alle jer, der har sat kryds ik. Onsdag, hvor jeg jo på gode
grunde er ude og kommentere på valget. Onsdag eftermiddag, der skal jeg til mindehøjtidelighed, fordi
en meget tæt ven døde meget lige pludseligt og en fuldstændig fantastisk mand, som var det helt rigtige
sted i sit liv med en fuldstændig fantastisk kvinde, øh (...) Og så dør han (Lauritsen: mmh) altså
fuldstændig overnight nærmest
Lauritsen: Altså uventet?
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Elbæk: Uventet, ik. Øh. Den mindereception, som fandt sted i Kødbyen, og jeg havde da været sammen
med min mand, og vi var gode vennepar, øh parvenner, og hvor man bare for det der spejl op på, hvad
der er vigtigt i livet, altså. Øh. Og det der var hjerteskærende ved ved altså over det hele, det var, at de
to mennesker, de spillede hinanden så umådeligt gode, ik.
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Altså de var en udgave gange ti af sig selv, fordi de var sammen. Altså tit kan man se par, hvor
det ikke lige er tilfældet, men øh.. Det var de altså. Der stod gnister omkring dem. Og de var lige der,
hvor de skulle være, ik. Og så dør han. Og det (pause) at sidde der og være igennem alt det de dage før.
Så.. Hvad er egentligt vigtigt i livet, ik (Lauritsen: mmh) og og (afbrydes)
Lauritsen: Og hvad er det? (afbrydes)
Elbæk: Og og og når vi overhovedet (...) at gribe det
24:35
Lauritsen: Mmh, men så prøv at sig mere om det. Hvad er det her, der er så vigtigt? Fordi (Elbæk: jo jo
men det der er vigtigt) altså hvordan griber man livet?
Elbæk: Ja, det er det jo. Altså bruger vi tiden på det rigtige? (Lauritsen: mmh) Ser vi hinanden i de
rigtige øjeblikke? (Lauritsen: og er det (...)) Passer vi godt nok på hinanden, altså jeg sidder jo også og
bliver rørt nu, ikke. Og det er jo det store (...) det er ikke sikkert, at det er det store livsdrama for andre,
men det er det, der er (...) mit drama. Det er på den ene side så er jeg jo Uffe, som folk jo har alle mulige
billeder på (Lauritsen: mmh) good and bad derude, ik, og så er det Uffe, der gerne vil leve et dejligt liv
(Lauritsen: mmh) med dem, man elsker, som er helt privat
Lauritsen: Ja
Elbæk: (pause) Og hvor jeg havde det sådan, ej, jeg skipper ankeret, ik
Lauritsen: Og gøre hvad?
Elbæk: Ja, bare tage væk.
Lauritsen: Og bare tage væk?
Elbæk: Ja
25:40
Lauritsen: Men øhm (afbrydes)
Elbæk: Og nu lyder det som øh altså den mest blå tone i hele verden det her, ik, fordi nu sidder jeg her
i studiet fredag eftermiddag lige landet fra Stockholm (Lauritsen: mmh) hvor vi har været med til at
starte et nyt parti eller inspirere til et nyt parti oppe i Sverige (Lauritsen: mmh) ik, som var i pressemødet
i går, ik. Så prøv lige at forestil dig sådan en uge, hvor man mandag, altså er så tyndslidt, hvor alt man
har lavet i 40-43 år bliver skudt i sænk (pause) og man ved slet ikke, om man står dagen efter
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Sådan et valg dagen efter, der går fantastisk, onsdag en begravelse af en meget meget nær ven
(Lauritsen: mmh) altså torsdag (pause) pressemøde i Stockholm, hvor man starter et nyt politisk parti,
der hedder Intiativet (Lauritsen: mmh) inspireret af Alternativet, og så nu sidder vi her, altså det er da
virkelig en roller coaster, der vil noget
26:41
Lauritsen: Mmh. Og hvad nu, hvis det skulle give mening?
Elbæk: Jamen altså (afbrydes)
Lauritsen: Hvad er så meningen?
Elbæk: Jamen, jeg tror, det jeg i hvert fald tænkte på på vej (...) da jeg sad i flyveren fra Stockholm og
tilbage til København, det var det med at prøve at se på det som, det her er ikke et personligt drama, det
er (...) det er øh fordi, vi vil noget forskelligt
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Og det skal vi prøve at finde ud af så og (pause)
Lauritsen: Hvad er det for en indsigt, du har fat i der? Det var også det, du prøvede at koble til tidligere,
hvor du så noget med parforholdet også
Elbæk: Jamen, det er jo noget med det der med ikke at blive fanget af vores (...) Øh ja, tilbage til dit
spørgsmål. Frygt (Lauritsen: ja) og bange for at blive draget ind i et emotionelt drama, der fuldstændig
tager fokus (Lauritsen: mmh) fra det, det måske burde fokusere på, og at vi (...) hvis vi ændrer fokus,
så ændrer vi også samtalen
Lauritsen: Mmh ja. Og det er jo lige præcis det, det her program også handler om. Det er jo at sige,
jamen, at I al frygt, der ligger også et potentiale, hvis vi tør studere, hvad vi frygter, fordi hvis vi nu
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antager, at vi systematisk undgår de væremåder, vi frygter (Elbæk: ja) for på en eller anden måde har
vi måske forbundet det der med (...) det, du blev udsat for eller den væremåde, du oplevede måske af
nogle måske var (pause) Jeg ved ikke helt, vi fandt ikke helt ud af, hvad du forbandt det med (Elbæk:
mmh), men at der faktisk kan være nogle gaver i at studere den væremåde nærmere og lære at bruge
den lidt.
Elbæk: Ja ja, og det er der ingen tvivl om. Og det synes jeg jo også, jeg har gjort gennem mit liv, ik
Lauritsen: Jo jo, men det er jo vedvarende ting (afbrydes)
Elbæk: Og det er en konstant vedvarende ting og (afbrydes)
Lauritsen: Og du har jo sagt, Uffe (Elbæk: ja) du har jo sagt her for nyligt, at verden står overfor en stor
udfordring (Elbæk: ja) og de næste generationer øhm. At det vil være, du har sagt noget med, at det vil
være vores civilisationschance for at kæmpe for muligheder (Elbæk: ja), der aldrig er set magen til før
Elbæk: Ja
Lauritsen: Så på den ene måde (afbrydes)
Elbæk: Det er håbet
Lauritsen: Ja (pause) Så ser du nogle kæmpe udfordringer (Elbæk: ja) men du ser så også en mulighed
for at man står sammen og faktisk skaber noget helt ekstraordinært
Elbæk: Ja ja. Det er jo det, det er jo igen et dilemma, fordi jeg går på to ben lige nu (Lauritsen: mmh)
også følelsesmæssigt (Lauritsen: mmh). Altså det ene ben, det er sådan et ben, hvor jeg virkelig kan
være dybt bekymret, om vi reelt står overfor et civilisationssammenbrud inden for 10-20 år, ik
Lauritsen: Mmh
Elbæk: På den anden side, så er der jo en enorm håbefuld del af mig, der siger, at vi som mennesker
(Lauritsen: mmh) har så (...) altså vi er så kreative og så opfindsomme, hvis øh det virkelig gælder
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Og jeg svinger hele tiden emotionelt mellem de der to positioner
Lauritsen: Ja
Elbæk: Øh. at øh, at (pause). Det er som om, at vi ser et hus brænde, og (...) altså der er et hus, der
brænder, og der er en, der har set det (Lauritsen: mmh) og han siger: Det brænder, det brænder. Nej nej,
det brænder ikke (Lauritsen: mmh) Jo jo, det brænder, kan I ikke se der står flammer ud af (afbrydes)
Lauritsen: Så du svinger imellem, at du ser, at vi ikke når det, og samtidig så ser du håbet, at alt
(afbrydes) muligt kan lykkes?
Elbæk: Ja ja, at vi kan (...) det skal nok gå, ik
Lauritsen: Ja, det kan jeg godt forstå (afbrydes)
Elbæk: Men jeg svinger (pause). Det må jeg indrømme. Det har jeg aldrig gjort før
Lauritsen: Men så det, er det noget af det, der udfordrer dig? Er det det dilemma der? (afbrydes)
Elbæk: Jeg synes, at det er et enormt personligt dilemma, men det er også et politisk dilemma
Lauritsen: Ja, så du ser det både i dig selv (Elbæk: ja) og du ser det (Elbæk: ja) også (Elbæk: ja) ude i
verden?
Elbæk: Ja
Lauritsen: Og det er jo sådan det, jeg tit oplever, at det vi oplever inde i os selv, det kan vi også se ude
i verden
Elbæk: Ja
30:46
Lauritsen: Så øhm. Mit forslag til dig, som kunne være spændende at arbejde med (Elbæk: ja) min
oplevelse er, at dilemmaer ikke findes
Elbæk: Ja
Lauritsen: Øh og at (pause) altså de kan opleves. Ting kan opleves som et dilemma, men at der findes
en tredje vej (Elbæk: ja) hvor man fusionere dem (Elbæk: ja) begge
Elbæk: Ja
Lauritsen: Hvad tænker du om det?
Elbæk: Jamen øhm. Bare kom med et godt råd (griner)
31:00
Lauritsen: Hvordan ville det være, hvis du skulle fusionere både.. For jeg ville jo kalde det lidt både din
frygt og din drøm. Det lyder lidt som om (Elbæk: ja), at det er dit dilemma, du møder. Altså frygten for,
at vi ikke når det, og drømmen om at bruge potentialet fuldt ud. Ville det være rigtigt (pause) forstået
(Elbæk: ja) i en meget kort (afbrydes)
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Elbæk: Ja ja, det kan det. Altså det kan man sige
31:31
Lauritsen: Eller man kan også spørge dig. Hvad er din drøm, Uffe? Hvad drømmer du om? (afbrydes)
Elbæk: Jamen, jeg drømmer da rigtig rigtig meget og på mange niveauer. Men det, der er kernen i det,
det er jo (pause) at vi er i stand til at lave et samfund, hvor folk kan leve gode liv (Lauritsen: mmh) og
øh, det kan man kun, hvis planeten også lever et godt liv.
Lauritsen: Ja
Elbæk: Så det store matcher det lille, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Øh, jeg havde en meget meget interessant samtale med en billedkunstner fra Argentina, som
(...) over en morgenmad. Og øh. Hun fortalte om et kunstprojekt, hun havde lavet i Buenos Aires, hvor
hun havde spurgt folk: hvornår føler du dig mest dig? Altså hvornår føler du, at du lever allermest? Og
det der spørgsmål havde hun først stillet en masse mennesker i Buenos Aires, hvor hun så begyndte at
se, at der var et mønster i de der spørgsmål eller svar, hun fik, og så tog hun ud af Buenos Aires for at
spørge mennesker i alle mulige andre hjørner, egne af Argentina, og det var de samme tre ting, der gik
igen, altså hvornår folk følte sig mest (...) (Lauritsen: sig selv) sig selv eller følte, at de mest levede
Lauritsen: Og hvornår var det så?
Elbæk: Det ene var, når de var ude i naturen (...) så mærkede de sig selv
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Og det andet var, når de udtrykte sig, øh jeg ved ikke, om man kan sige kreativt eller kunstnerisk
eller (...) men altså, hvis de spillede musik, hvis de sang (Lauritsen: mmh) eller hvis de tegnede eller
(...) satte ord på (Lauritsen: mmh) hvordan de havde det. Altså de udtrykte sig
Lauritsen: Ja
Elbæk: Og det sidste var, når de hjalp andre
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Og det synes jeg simpelthen var så smukt, altså. At (pause) Det burde være et politisk program,
ik (Lauritsen: mmh) altså det der med, hvordan sikre vi, at vi alle sammen oplever, at vi ikke er noget
andet end naturen, men vi er en del af naturen, ik (Lauritsen: mmh) hvordan er det, at vi mærker, at vi
kan udtrykke os, at vi har så meget mere end bare og gå hen på sit arbejde fra klokken ni til klokken
fire. Så heldigvis har mange af os gode arbejde (Lauritsen: mmh) og det er meningsfuldt det, vi arbejder
med (...) men burde vi arbejde mindre og kys noget mere (...) og danse noget mere og synge noget mere
og skrive noget mere
34:12
Lauritsen: Så hvad ville det give dig, Uffe at lykkes med denne her drøm eller se den (...) virkelighed
(afbrydes)
Elbæk: Nå, men da jeg sad henover morgenkaffen (Lauritsen: ja) og snakkede med hende ik (Lauritsen:
ja) altså så var jo et spejl på: hey uffe, det er det, der kalder på dig (Lauritsen: mmh) og de ting skal du
virkelig tage hånd om, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: og derfor har jeg også sagt jo, at der er en udløbsdato for mig som politiker på det niveau, jeg
er på i dag, fordi at jeg ved, at jeg skal noget mere tid til at være ude i naturen, jeg skal have noget mere
tid til at udtrykke mig på nogle andre måder (Lauritsen: mmh) end den måde, jeg gør på i dag. Og jeg
skal simpelthen ind og mærke nogle mere nære sammenhænge, ik.
Lauritsen: Jo
Elbæk: Øh, så det var en stor gave for mig (Lauritsen: ja) at møde hende, og så (...) så kan folk måske
tænke: gud, er han ved at træde af lige nu, ik, men det er slet ikke, for jeg er super ambitiøs på det, vi
har gang i i Alternativet (afbrydes)
35:04
Lauritsen: Men det der, når du sidder der med hende der og spejler dig selv (Elbæk: ja) og ser det der
(...) hendes projekt
Elbæk: Ja
35:11
Lauritsen: Hvad er det, det giver dig for en følelse?
Elbæk: Jamen, det er jo at komme hen til noget, der er rigtigt
Lauritsen: Okay
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Elbæk: Altså det mærkes fuldstændig rigtigt
Lauritsen: Ja. Hvordan mærker du det?
Elbæk: Jamen, det mærker jeg i et splitsekund, altså eller jeg vil ikke engang sige et splitsekund. Jeg
ved bare, det er rigtigt
Lauritsen: Og er det i hovedet, eller sådan i kroppen (afbrydes)
Elbæk: Ej, men jeg kan bare mærke det
Lauritsen: Du ved det bare?
Elbæk: Ja, jeg kan mærke det, når.. Jeg kan mærke det i øjeblikket (Lauritsen: mmh) om det føles rigtigt
Lauritsen: Ja og (...) det der så nogle gange kommer i vejen for denne her følelse, altså noget af det, vi
lige startede ud med (Elbæk: ja) at tale om (Elbæk: ja) altså forhindringerne, altså denne her (...) ja, jeg
ved ikke, om du følte, det var et angreb eller mistænksomheden eller noget af alt det her, der forhindrer
dig (...) i hvert fald i at være i den der følelse er rigtig i mandags (Elbæk: ja) hvor du så sidder og spørger
dig selv om (...) er det overhovedet det værd? (Elbæk: ja) eller giver det mening (Elbæk: ja) sagde du
også. Øhm den frygt, du kommer i kontakt med der - hvis du skulle sætte ord på den igen - hvad ville
du opsummere den som?
Elbæk: Altså der var noget konkret frygt, fordi jeg ikke vidste, hvor den endte henne. Men egentlig var
følelsen mere (pause) at føle sig beskidt eller gjort beskidt
Lauritsen: Okay, er det sådan i kontakt med at være forkert på en eller anden måde?
Elbæk: Nej, det synes jeg ik, altså det kan man godt sådan lidt lommefilosofisk (...) sige, ik. Altså det
er igen det der tilbage til at vi (afbrydes)
Lauritsen: Men det lyder da ubehageligt det der med at føle sig beskidt?
Elbæk: Nej, men jeg synes (...) hvis man føler sig (...) hvis der bliver dannet sådan et billede i
offentligheden af en bestemt person, det kan være mig (Lauritsen: ja) eller i det her tilfælde var det mig,
ikke, eller (...) jeg kan se det nogle gange med mine andre gode politiske kollegaer, der pludselig bliver
udstillet, og jeg godt ved (...) det er jo ikke rigtigt, det billede der bliver skabt
Lauritsen: Nej (afbrydes)
Elbæk: Altså, men det er sådan et mediebillede
Lauritsen: Hva, hvis det er ikke er rigtigt, hvad er det så?
Elbæk: Jamen, det er en (...) jeg oplever det som en projektion
Lauritsen: Ja
Elbæk: Eller at folk projicere (pause) fordomme (Lauritsen: ja) op på (afbrydes)
Lauritsen: Men så er det jo også en form for et forkert billede?
Elbæk: Ja ja ja
Lauritsen: Så der er noget, der er (...) så jeg lægger bare mærke til, at du (...) at det der med, at ting skal
være rigtige også er vigtige for dig. Eller jeg har i hvert fald set et sted - du har sagt i din bog, at det,
der udfordrer dig allermest, eller det er du i hvert fald citeret for at sige (Elbæk: mmh) Det er hvis nogle
sætter spørgsmålstegn ved din troværdighed? (afbrydes)
Elbæk: (Hhh) øh ja, det er jo klart, det er jo overhovedet ikke rart (Lauritsen: nej), også med det job jeg
har
Lauritsen: Ja
Elbæk: Øh, der står du og falder med din troværdighed
Lauritsen: Ja
Elbæk: Ik, altså øhm (...). Og det er sådan noget rent professionelt i den sammenhæng jo noget, som
man som politiker jo altså frygter, det er jo, at ens troværdighed pludselig forsvinder
Lauritsen: Mmh. Men er det, kunne det være noget af alt det, der også lå i alt det, at du frygtede, at din
troværdighed blev undergravet, eller? (afbrydes)
Elbæk: (Hhh) Jooe, altså den den tror jeg bare er en fast følgesvend
Lauritsen: Okay
Elbæk: Altså (smiler) at den (afbrydes)
Lauritsen: Så det er ikke sådan nogen speciel (afbrydes)
Elbæk: Altså det tror jeg er en fast følgesvend, der går ved siden af mig hele tiden
Lauritsen: Okay
Elbæk: Øhm
39:00
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Lauritsen: Men hvad giver det så? Der er to ting, jeg gerne vil spørge dig om. Der du lavede det der
opslag så, og du sagde undskyld, fordi du havde vagten (afbrydes) eller tjansen (afbrydes)
Elbæk: Nå jaja, altså jeg tog ansvaret på mig (afbrydes)
Lauritsen: Du tog ansvaret på dig. Hvad kræver det Uffe (Elbæk: hva) Hvad kræver det at gøre det midt
i sådan en mediestorm? Altså hvem skal man være, for det kan jo være let at dukke sig lige der. Hvad
kræver det? (afbrydes)
Elbæk: Nå, men det var da heller ik (pause). For det første så kræver det, at man konfronterer sin egen
stolthed, ik (Lauritsen: ja, er det svært) og uretfærdighed, ik (Lauritsen: er det svært?) og sige damn it
om jeg skal sige undskyld for noget, jeg egentlig ikke synes måske (...) det var det, jeg i alt offentlighed
skulle sige undskyld overfor
Lauritsen: Men havde du den kamp inde i dig selv?
Elbæk: Øhm, jeg synes, jeg har haft det sværere andre gange
Lauritsen: Ja okay
Elbæk: Øh, her havde jeg det helt rent med det, fordi jeg synes, at vores kandidater derude, hold kæft
mand, det skulle de sgu ikke belemres med (afbrydes)
Lauritsen: Så det var nemt nok for dig (afbrydes)
Elbæk: Det var nemmere (afbrydes)
40:06
Lauritsen: Det var nemmere. Okay, så det det krævede sådan inde i dig for en tilstand. Hvad kræver det
at skrive sådan noget? For jeg tænker, at der er mange, der godt kunne lære lidt af at lave sådan et
(smiler), altså jeg tænker, vi er da mange, der kunne lave sådan et opslag på en eller anden måde (...)
omkring noget (afbrydes)
Elbæk: Ja, et eller andet i sit liv (afbrydes)
Lauritsen: I sit liv, ik (afbrydes)
Elbæk: Man bør sige undskyld for
40:15
Lauritsen: Og hvordan føltes det så at sige undskyld?
Elbæk: Der er i mandags eller hvad?
Lauritsen: Ja
Elbæk: Jeg havde det enormt godt med det
Lauritsen: Ja
Elbæk: Og jeg tror også, at dem, der er læste det kunne mærke det
Lauritsen: Og hvordan blev det modtaget?
Elbæk: Utrolig godt
Lauritsen: Okay og du (afbrydes)
Elbæk: Jeg tror, den fik 1000 likes i løbet af ingen tid
Lauritsen: Men det der med, altså jeg ved ikke, jeg tænker, at ting sker af en grund, og nu har du været
igennem sådan en vild roller coaster (afbrydes)
Elbæk: Ja, på en uge, ik (pause) ja hold da op
40:47
Lauritsen: Det synes jeg også, men så tænker jeg, at (...) måske (...) at der også ligger en gave i det, og
at (...) hvad kunne være meningen med det?
Elbæk: Altså hvis (...) det første der kommer op i hovedet på mig, når du stiller spørgsmålet, det er det
der med at finde ind i sin egen ro
Lauritsen: Mmh (afbrydes)
Elbæk: Altså få afkoblet alt dramaet. Øh. Få det placeret et andet sted
Lauritsen: Ja, prøv at sig noget mere om det
Elbæk: Altså jeg var helt nede, der hvor jeg kunne (...) altså jeg kunne have brudt sammen. ik (Lauritsen:
ja), da jeg sad der overfor den der pågældende journalist (Lauritsen: ja) der på Gammel Kongevej, hvor
det hele var så skrøbeligt som det skrøbeligste på sit kinesiske porcelæn, ik (Lauritsen: ja) altså så
skrøbeligt og koppen sad helt for langt ud over kanten (Lauritsen: ja) og der skulle bare et øh (pause)
en der kom fra gaden (Lauritsen: mmh) og døren gik op og et vindpust ville få koppen til at tippe, ik
(Lauritsen: ja) altså lige det der øjeblik, ik. Øhm. Og nogle gange, så tænker jeg, at ting sker fordi de
skal ske, ik (pause). Og på en eller anden måde var det så vildt, at jeg skulle sidde og snakke med ham
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om, hvor fantastisk Alternativet var, når jeg selv var (Lauritsen: mmh) ved at bryde sammen nærmest,
ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Men det var jo nok meningen, at jeg skulle møde ham (Lauritsen: mmh) fordi der blev jeg nødt
til at sige til ham: Inden vi går igang med at snakke, altså du skal bare vide, hvor jeg er følelsesmæssigt
(afbrydes)
Lauritsen: Men hvad er det for en (pause) (afbrydes)
Elbæk: Og og ved at være fuldstændig til stede i det, der også var så skrøbeligt, så skete der jo en
forandring, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Som eksempel var at sige: Nu går jeg hjem og skriver denne her tekst, eller nu (...) nu (Lauritsen:
ja) nu skal jeg stå derude
Lauritsen: Ja, men hvad var det for en kvalitet jeres samvær så havde, dig og den journalist?
Elbæk: Jamen for det første var han en meget meget ordentlig person (Lauritsen: ja) kunne jeg mærke
ik og så var det, fordi det også var (pause). Hvis jeg var ham, så ville jeg tænke, hold kæft hvor er det
her en god historie, (griner). Hvis jeg skulle skrive det her kapitel her. Han var i gang med at skrive en
bog om politiske bevægelser (Lauritsen: mmh) og så sidder han foran en politisk leder for et politisk
parti (Lauritsen: ja) som er midt i valgkampen, og så sidder den der politiske leder og siger: Jeg står
helt ude på kanten, og jeg ved ikke, om vi er købt eller solgt. Og fordi, jeg var så transparent, eller jeg
var så gennemsigtig, eller.. Jeg sagde det, som det var, så blev det på en eller anden, så flyttede energien
sig et andet sted hen
Lauritsen: Men hvor flyttede den sig hen?
Elbæk: Jamen til at gøre noget, handle på det
43:37
Lauritsen: Det er det, altså jeg synes, det lyder som om, fordi jeg føler også sådan, at jeg kan mærke det
lidt på dig nu
Elbæk: Ja
Lauritsen: Øh denne her åbenhed. Øhm. Hvor jeg tænker: Gad vide, om du ville have været så åben nu,
hvis du ikke havde fået så mange tæsk
Elbæk: Ja
Lauritsen: Fordi det genkender jeg jo også, at nogle gange skal livet tvinge os helt ned i knæ, for at vi
virkelig vælger en sårbarhed (afbrydes)
Elbæk: Jaja, det er ikke første gang i mit liv, jeg (griner) (afbrydes)
Lauritsen: Nej, så hvis du skulle (pause). Så du har jo allerede fået indsigten her i løbet af ugen, men
den tilstand du er i lige nu, som hvor du er, du er jo stadig lidt midt i det hele, ik
Elbæk: Jaja
Lauritsen: Hvad kunne være et ord, der bare sådan kendetegnede den tilstand, du har været i, i løbet af
ugen?
Elbæk: Jeg tror, det der er (...) grundtonen inde i mig lige nu, det er sådan en (pause) en hudløs
sårbarhed, som går hånd og hånd med ærlighed og nærvær. Det er nogle gode fætre og kusiner
Lauritsen: Ja, så det vil sige på trods af, altså både en begravelse og et valg og et kæmpe angreb i
medierne, så er du i kontakt med nærvær? Ærlighed? (afbrydes)
Elbæk: Og og det er noget, som jeg er rigtig rigtig glad for og som i øvrigt hænger sammen med en
masse andre ting, men det har ikke ramt mit hjerte (...) altså mit hjerte er der (Lauritsen: mmh) jeg kan
mærke igennem alt det her, har mit hjerte været der
Lauritsen: Ja, jeg synes jo, det er ret fantastisk at kunne mærke dig så meget
Elbæk: Okay
Lauritsen: Når jeg tænker, og du har været ude (pause). Jeg vidste ikke, at du har lavet det opslag, det
synes jeg da også er ret stærkt (...) på Facebook. Og (pause) hvordan kunne du tage det med dig
fremadrettet, altså ikke at du skal sige en færdig opskrift lige nu, men hvordan tror du, at du kunne
bevare hudløse ærlighed en lille smule
Elbæk: Ej, det kan jeg heller ikke. Ej, jeg synes jo, at jeg er et ærligt menneske (afbrydes)
Lauritsen: Men Uffe, jeg mener, at man også kan mærke dine følelser
Elbæk: Ja
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Lauritsen: Der er jo forskel på at være ærlig og så være mærkbar?
Elbæk: Jo, men jeg tror da også, at folk også godt kan mærke mig
Lauritsen: Mmh
Elbæk: Jeg tror faktisk folk. Jeg tror, jeg er ret let at mærke øh. Er min egen oplevelse (afbrydes)
Lauritsen: Måske dem, der kender dig, men politikere er jo generelt bare vildt svære at mærke synes
jeg (afbrydes)
Elbæk: Nu vil jeg ikke (Lauritsen: (smiler)) anmelde mig selv, vel (smiler). Hvor god jeg er til at være
mig, der hvor jeg nu engang er som politiker, men det er i hvert fald noget, jeg øver mig på at være
(Lauritsen: mmh) Man får den udgave af Uffe, man får (pause)
46:43
Lauritsen: Øhm, så du ved ikke lige nu, hvad du vil tage med dig frem?
Elbæk: Jo, men jeg kan bare mærke, at det bliver lidt for privat
Lauritsen: Nå okay. Men det behøver du heller ikke at sige højt, men så der er noget, du godt (afbrydes)
Elbæk: Ja ja, jeg ved godt (pause). Altså jeg har en fornemmelse af, hvad jeg tager med, og jeg er også
(...) Der er også flyttet nogle ting rundt i mig, jeg er igang med at finde ud af, hvad var det for nogle
ting, der flyttede sig rundt inde i mig (smiler)
Lauritsen: Godt, men øhm, men det var sådan nogenlunde, hvad vi kunne nå herinde, Uffe. Jeg vil jo
gerne ringe til dig om en uges tid og høre. Det bliver jo rigtig spændende, for du har haft en så intens
uge her, og så slutter du ugen af med det her (smiler) (afbrydes) program
Elbæk: (Griner) ja
Lauritsen: Så kunne det være sjovt at ringe til dig om en uges tid og høre øh.. hvad du har fået af indsigt
siden
Elbæk: Ja
Lauritsen: Ville du være åben for det?
Elbæk: Jeg er åben for det, jeg ved ikke, om jeg kan sige noget begavet
Lauritsen: Næh, det er jo ikke til at vide, det er jo en chance
Elbæk: Fordi det er også det vilde liv som politiker, ik, altså, der er så meget tryk på mand (Lauritsen:
ja) og der er også super meget tryk på i næste uge
Lauritsen: Ja, men øhm. Jeg giver det et shot i hvert fald, og så ser vi
Elbæk: Ja, gør det. Giv mig et opkald, og så ser vi
Lauritsen: Og så vil jeg takke dig, fordi der er jo mange, der har (...) har kaldt dig modig utallige gange,
og jeg tænker mod, det er jo altid, hvis man tør gå imod noget af det, man frygter
Elbæk: Ja
Lauritsen: Og det følte jeg lidt, at du måske gjorde her. Jeg synes i hvert fald, at det var utrolig modigt
at turde være så ærlig og åben
Elbæk: Tak skal du have, og tak for dine spørgsmål
Lauritsen: Så, fedt.
Elbæk: (Smiler)
Lauritsen: Vi tales ved om en uges tid
Elbæk: Det gør vi nemlig
Lauritsen: Okay, du. Tak.
*Telefonen ringer*
48:02
Elbæk: Ja, det Uffe.
Lauritsen: Hej Uffe, det er Pernille Lauritsen
Elbæk: Ja, tak for sidst (smiler), havde jeg nær sagt
Lauritsen: Ja, Uffe, jeg ringer jo for at høre, hvordan du har haft det siden øhm.. Og vi snakkede lidt
om, at du har super travlt som politiker, så det ved jeg også godt, at du har, men (...) hvordan har du så
alligevel haft det med den uge og de indsigter, du måske fik i løbet af ugen?
Elbæk: Jamen, det var jo et meget personligt (...) interview, vi havde sammen (Lauritsen: ja) for en uge
siden, og øh (...) Det var kulminationen på en rimelig heftig uge, ik
Lauritsen: Jo
Elbæk: Men hvis jeg skal sådan hive to ting ud fra det, som (...) som jeg synes for mig har været vigtige
efterfølgende, det er det der med, at der ikke er onde mennesker, men (...) der er bange mennesker, der
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gør onde ting eller kan opleves som onde ting. Den (...) synes jeg klistrede sig fast inde i mit hovede
(Lauritsen: ja) altså det perspektiv, ik
Lauritsen: Ja
Elbæk: Og så. Øh.. Har der også været nogle andre tanker, hvor det selvfølgelig også er gældende for
mit liv i øvrigt; man skal altid huske at vælge den vej i livet, som har et godt hjerte (Lauritsen: mmh)
så man skal hele tiden huske at lytte til, hvor der er et hjerte, der hvor man er. Om der er hjerteenergi
eller der ikke er
Lauritsen: Ja
Elbæk: Så det var sådan en husker for mig: Hey, husk nu lige at kig på - er du på vej ned af den rigtige
gyde, ik (Lauritsen: jo) både i det professionelle liv, men det personlige liv. Hvordan husker vi hele
tiden at få hjertet med i det, vi gør
Lauritsen: Mmh, ja.. Og den der indsigt med det onde, som vi talte om, altså hvad er det, du har tænkt
over ved det?
Elbæk: For det første så skaber det et andet blik på konflikter (Lauritsen: ja) og konkrete handlinger. At
man ikke laver fjendebilleder på hinanden, men man ser bag om, hvorfor det er, at folk handler som de
gør
Lauritsen: Ja
Elbæk: Øh. Og når man bliver udsat for ting, man synes er ubehagelige, så kan man lynhurtigt projicere
sin frustration eller vrede over på nogle eller noget og sige, det er også fordi de er sådan og sådan som
mennesker (Lauritsen: mmh) og det tror jeg bare giver en bedre tilgang til det, hvis man kigger på, at
folk måske handler uhensigtsmæssigt, fordi de er bange
Lauritsen: Og hvad kunne de være bange for, tænker du?
Elbæk: Nå, men det er da klart, at (...) alle har brug for tryghed, ikke (Lauritsen: jo) det har jeg da også.
Jeg har da brug for, at mit liv hænger sammen, og at jeg ved, at jeg kan betale mine regninger, og at
den jeg er sammen med ikke er på vej væk fra mig (Lauritsen: mmh) (smiler) og at jeg ikke behøver at
bekymre mig for mine børn og børnebørns ve og vel
Lauritsen: Ja
Elbæk: Altså, vi har da alle sammen brug for tryghed, og tryghed er vigtig. Og hvis tryghed af en eller
anden grund bliver udfordret, så reagerer man også derefter, og så kan man nogle gange handle på et
ikke så hensigtsmæssigt niveau, sådan akuthandling i stedet for at finde ud af, altså (Lauritsen: mmh)
behøves jeg overhovedet at være bange. Altså er min tryghed truet (Lauritsen: mmh) eller er den ikke
(Lauritsen: mmh). Og hvis den er der, hvordan kan vi så sikre, at den kommer tilbage i ens liv, ik
Lauritsen: Jo, det lyder rigtig vigtigt
Elbæk: Og jeg tror, at i rigtig meget politik, der er frygtdreven i dag ´i stedet for at politik er drevet af
håb, og at det nok skal lykkes
Lauritsen: Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. Uffe, der var noget, vi også talte om, et dilemma du følte;
dilemmaet mellem at du så et potentiale eller håb for verden, du så mange muligheder og så samtidig
snakkede vi om, at der er ild i huset, og at ingen gør noget, altså denne her (Elbæk: ja) følelse af, hvorfor
vågner et civilisationssammenbrud (Elbæk: ja) kunne vi måske også stå overfor.. Og så fik lyst til at
spørge dig. Jeg tænker, om ikke det her sammenbrud er nødvendigt måske for at håbet og drømmen kan
lykkes (...) for jeg har lagt mærke til, at smerte får os til at mærke og vågne op, så spørgsmålet er, om
det ene kan lade sig gøre uden det andet, hvad tænker du om det?
Elbæk: Jamen, det tror jeg egentlig, at du har fuldstændig ret i, men omvendt synes jeg også, det er lidt,
altså det er ærgerligt, at vi skal helt derud, hvor systemerne bryder sammen, eller at vi bryder sammen
som mennesker for at vi handler og kommer på rette kurs igen (Lauritsen: mmh) altså der er noget
defaitistisk over det (Lauritsen: mmh) øh. At det skal først gå grueligt galt, før at det skal blive godt
Lauritsen: Ja, og det er selvfølgelig også det her globale og politiske syn på tingene, hvor jeg også ser
det lidt mere personligt plan (Elbæk: ja) så ser jeg det med, at hvis vi ikke frygter krisen så meget, så
kan vi også nogle gange være mere konstruktive, når den opstår
Elbæk: Ja
Lauritsen: Og det hørte jeg bare i samtalen med dig, at (pause) at (afbrydes)
Elbæk: Jamen krisen kan igen fremkalde det bedste og det værste, ik
Lauritsen: Jo
Elbæk: Og det er et nyt dilemma, ik
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Lauritsen: Jo (afbrydes)
Elbæk: Altså fordi det kan gå begge veje, ik (afbrydes)
Lauritsen: Men hvis man nu lærte at bruge dem, altså til sidst i programmet, så siger du, at det handler
om at finde ind til en dyb, indre ro (pause)
Elbæk: Ja
Lauritsen: Og så siger du, at det handler om at få en forståelse af sig selv og det, der er vigtigt?
Elbæk: Ja
Lauritsen: Og jeg tænker så, at hvis måske man så øhm (pause) går op i det, så kan man bedre bruge
kriser til noget konstruktivt?
Elbæk: Ja, det tror jeg helt sikkert, ja ja det tror jeg da helt sikkert øhm.
55:28
Lauritsen: okay, så tror du, at du kan finde noget konstruktivt at bruge sidste uges roller coaster til?
Elbæk: Jaja, helt sikkert. Det er jeg ikke i tvivl om.
Lauritsen: Er du sådan, hvor du allerede (...) kan se, at du var på sådan en roller coaster, eller er det for
tidligt?
Elbæk: Nå nej, men jeg (...) altså det er jo kun en uge siden (Lauritsen: ja) (smiler) og jeg synes allerede,
at det er tre verdenskrige siden, ik (Lauritsen: ja) (griner) (Lauritsen: ja) tiden går dobbelt så hurtigt i
politik (Lauritsen: ja) end i normalt hverdagsliv, og der er ingen tvivl om, at øh.. jeg er et fint sted i
dag, og tak for den samtale, vi havde
Lauritsen: Ja
Elbæk: Det har garanteret også været med til at give mig nogle tanker, refleksioner og overvejelser, der
har været rigtig gode for mig, men forhåbentligt er der også noget mere principielt i det (Lauritsen:
mmh) hvordan er det, at vi lige håndtere de udfordringer, der er i vores liv, og hvor vi bor ik (Lauritsen:
jo) og hvordan bliver vi klogere på os selv og hinanden
Lauritsen: Det er det. Jeg vil takke dig for at tage den chance at gå forrest og være sårbar, som også
meget ligger i tiden, at vi har brug for nogle (Elbæk: ja) mere sårbare ledere. Det er der i hvert fald
mange, der siger rundt omkring, så tusinde tak fordi at (afbrydes)
Elbæk: Okay, tak for det, og tak fordi du stillede nogle gode spørgsmål.
Lauritsen: Ja, velbekommen.
Elbæk: Fedt
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9. Min lille Hassan – Interviewer Hassan Preisler Transskriptioner
9.1. Preisler og Hermansen
Titel: Anne Sophia Hermansen: ”Jeg synes, det er udtryk for en enorm flad sjæl, hele tiden at
skulle gå rundt og spille med musklerne.”[4]. Sendt d. 30. juli 2017. Varighed 55:00.
Interviewer: Hassan Preisler
Interviewperson: Anne Sophia Hermansen
Speaker: Velkommen til Min lille Hassan med Hassan Preisler.
00:14
Preisler: Hadet er kærligheden der er mislykkedes. Sådan skrev Søren Kierkegaard i kærlighedens
gerninger. Og jeg har opdaget noget skelsættende. Jeg hader kvinder. Mit had er kærligheden der
mislykkedes fordi jeg ikke viser hvad jeg i virkeligheden føler. Hvem jeg i virkeligheden er. For den
der ikke kan åbenbare sig kan ikke elske. Det ene kan ikke eksistere uden det andet. Men kan vi
overhovedet åbne os overfor hinanden vi mænd og kvinder? Tør vi? For alvor? Det er de store
spørgsmål. Og dette er min lille Hassan. Altså min sag, der ligger mig på sinde, og som jeg er tilbøjelig
til at fremføre i enhver sammenhæng. Mit navn er Hassan Preisler og min gæst i denne uge er Anne
Sofie Hermansen:. Anne Sophia Hermansen: er kultur- og debatredaktør på Berlingske, hun er magister
i litteraturhistorie og har en fortid som pressechef i den financielle sektor. Hun har tidligere været vært
her på Radio24syv og på DRTV. Anne Sophia Hermansen:, der af flere magasiner er blevet beskrevet
som en af de mest magtfulde debattører i Danmark er også fraskilt mor til en dreng på tolv år.
Velkommen til dig Anne Sophia Hermansen
Hermansen: Tak skal du have
Preisler: Anne Sophia (...) hvorfor hader du mænd?
(Pause)
Hermansen: Jeg (...) jeg (...) jeg hader ikke mænd. Hvis din præmis er Kierkegaard-citatet, så tror jeg,
at du tolker det lidt for hårdt øhm. Det som Kierkegaard taler ud fra, det er det enkelte tilfælde; at man
kan hade et enkelt menneske, som man har elsket intenst. Men jeg elsker altså ikke alle mænd intenst.
Så jeg hader heller ikke alle mænd intenst. Men jeg har faktisk enkelte, som jeg virkelig ikke bryder
mig om.
Preisler: Hvem hader du allermest?
Hermansen: Jamen der er, det er da helt klart øhm mennesker, der har såret mig. Øhm. Det kommer vi
ud for i livet. Vi er allesammen kærlighedskrigere. Jeg har haft forhold siden jeg har været seksten år.
Jeg har været seriel monogam og ind og ud af en del forhold. Og jeg har i høj grad sat mig selv på spil.
Og jeg har også i høj grad vist hvem jeg er. Og der hvor øh kærligheden for mig er blevet til had. Det
er lidt det omvendte, tror jeg, af din erfaring. Fordi indledningsvist så taler du jo om at holde sig selv
skjult. Jeg synes at mit had opstår når jeg ikke må være den jeg er; når jeg viser den jeg er, og så ikke
bliver modtaget. Det synes jeg faktisk også er det største kærlighedssvigt du kan udsætte et andet
menneske for. At det viser sig selv, og det åbenbarer sig som det fjols vi jo alle sammen er. Og så ikke
bliver modtaget. Fordi (...) vi jo så bliver vurderet til at skulle have været nogle andre eller anderledes
eller (...) have nogle andre egenskaber. Jeg synes det et tarveligt kærlighedsforræderi det er ikke at
anerkende et andet menneske for det det er.
03:38
Preisler: Hvad er det for nogle sider af dig selv du har vist (...) som du er blevet afvist på?
Hermansen: Jamen det er jo for eksempelt at jeg er meget mere indadvendt end folk sædvanligvis tror.
Jeg har jo (afbrydes)
Preisler: Er du det?
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Hermansen: Jeg (...) jamen (...) jeg har jo et meget udadvendt arbejde. Og jeg taler med mennesker i
løbet af dagen. Og jeg engagerer mig også meget i de mennesker jeg taler med. Og jeg giver også noget
af mig selv. Jeg bliver nødt til at lade op et sted. Og det gør jeg så derhjemme. Og det vil så sige. At jeg
er ikke særligt spændende rent privat (smiler). Jeg er faktisk ret uspændende. For jeg har brug for at
trække mig tilbage. Der er mange mennesker, de lader (...) de bliver ladt op af andre mennesker. De
bliver fyldt af energi på grund af vitale og spændende samtaler. Jeg bliver drænet (...) fordi jeg af natur
er mere indadvendt. Og det vil så sige at når jeg kommer hjem, så har jeg brug for at sidde at kigge ind
i flammerne. Det kan være for eksempel at kigge ind i Facebook (smiler). Eller at læse en bog. Jeg har
simpelthen brug for at øhm (...) ja (...) her (...) rekonvalescent. Det lyder som om at det sådan er noget
der gør mig syg at tale med andre mennesker. Men jeg kan simpelthen, jeg kan opleve, at når jeg
engagerer mig meget samtaler, at jeg bliver nødt til også at ligge mig ned at sove lidt. Fordi jeg giver
så meget af mig selv. Og fordi jeg også lever mig så meget in i andre mennesker, hvis det er en virkelig
intens samtale. Så bliver jeg helt udmattet, så (afbrydes)
04:54
Preisler: Så når du kommer hjem fra dit udadvendte, aktive job hvor du har talt med mange mennesker.
Så kommer du hjem til din kæreste (...) og lægger du dig til at sove?
Hermansen: Ja det kan jeg godt finde på. Altså lige at skulle slappe af lidt. Og det vil så sige at hvis jeg
så har en kæreste (...) (hhh) (...) hvilket øhm (afbrydes)
Preisler: Har du det?
Hermansen: Ikke i øjeblikket. Det har jeg ikke. Men jeg har oplevet både at have haft kærester som
forstod den her side og som lige lod mig være lidt. For så vidste de godt, at så kom jeg også tilbage efter
en halv times tid. Eller en time. Og var en (...) meget bedre udgave af mig selv. Men jeg har også
oplevet; og det er der hvor kærligheden for alvor er gået galt, at have kærester som ikke lod mig være.
Måske fordi de selv har haft lidt kedeligere arbejde (smiler). Altså de har haft et et kedeligt job. Og så
havde de glædet sig til at komme hjem. For så skulle vi sidde at snakke om alle mulige ting. Og det
betød (...) i længden for mig. At jeg havde to ude-tilstande. Jeg var både ud på arbejdet og ude når jeg
var hjemme. Og jeg oplevede begge steder at jeg skulle give og performe og være sjov og sexet og
inspirerende og hælde ud af alle mulige oplevelser. Og det endte i enkelte tilfælde med at jeg sad nede
i vores kælder og faktisk gemte mig lidt for den anden øhm. For jeg oplevede ikke at jeg kunne få lov
at være alene. Eller at jeg begyndte at løbe helt manisk. For også at have lidt alene-tid. Så en ting mange
mænd misforstår ved mig det er hvor stort et behov jeg har for at være alene. Og det handler ikke om
at jeg ikke interesserer mig for det eventyr de her mænd også er, (smiler). Men for at kunne give bliver
jeg nødt til også at have noget. Og det får jeg altså ved (...) mig selv. Ved at have lidt alene-tid.
06:30
Preisler: Hvis nu jeg var din kæreste. Og (...) du kom hjem fra øhm dit aktive arbejde og jeg kunne følge
dig i løbet af dagen på de sociale medier platforme. Og du så kom hjem. Og du sagde "Hej Hassan" og
så gik ind i dig selv. Så ville jeg sidde og føle at du gav af dig selv til alle andre mennesker end mig.
Hermansen: Det forstår jeg godt. Og jeg forstår inderligt godt at der er mænd der kan have oplevet det
på den måde (...) Jeg har forsøgt at sige: Bare giv mig en time hvor jeg er mig selv. Så er jeg der for
dig. Men jeg bliver nødt til lige at få lov at sidde lidt selv og blive samlet lidt sammen. Ellers så kan jeg
ikke være noget for nogle andre. Og når jeg er fremkommet med det ønske er det af og til ikke blevet
respekteret. Så jeg har simpelthen følt mig som et jaget dyr. Og det betyder jo så, og jeg forstår bestemt
indvendingen; "Du giver til alle mulige andre. Og du er på i alle mulige sammenhænge. Og så kommer
du hjem og klasker sammen. Og sidder der og er røvkedelig". Det kan jeg da godt forstå at mænd de
tænker. Naturligvis. Men vi bliver nødt til at onde os af og til at være os selv. Jeg kan ikke abonnere på
den her kærlighedsopfattelse; at vi nærmest skal være i symbiose. Jeg skal være der for dig. Og du skal
være der for mig. Jeg kan ikke være der for andre hvis jeg ikke også er der for mig selv.
07:52
Preisler: Jamen jeg (...) jeg tror ikke at det handler om en holdning til parforholdet når jeg siger det jeg
siger. Jeg tror simpelthen at det handler om at du vil (...) med alt din aktivitet og alt det du er (...) hvis
du kom hjem og blev det her stille isolerede menneske. Så tror jeg simpelthen at du ville aktivere al min
angst. Jeg ville blive bange for at jeg ikke have betydning nok for dig
Hermansen: Hvad nu hvis jeg sagde til dig, "Giv mig lige en time. Jeg går en tur. Jeg sidder på en bænk.
Jeg har haft en super stresset dag. Så laver jeg mad. Så snakker vi sammen. Jeg vil også meget gerne
høre om din dag. Men giv mig lige et frikvarter først". Ville det så også aktivere din angst?
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Preisler: hhh altså når du fremstiller det. Så lyder det jo rimeligt. Altså hundrede procent rimeligt. Og
jeg ville jo ønske at jeg bare kunne sige "Ja, Anne Sophia", selvfølgelig vil jeg det. Men hvis jeg er
ærlig. Så må jeg jo også sige at når jeg bliver overmandet af mit behov. Som jo kan være det modsatte
af dit. Så kan jeg ikke altid helt se klart. Og så kommer jeg til at reagere (...) øh (...) følelsesmæssigt på
min angst for eksempel.
09:12
Hermansen: Men så må man jo være operativ og så sige (...) Hvis vi nu siger det; det er vores
eksperiment. At vi er kærester. Jeg kom hjem, jeg er dødtræt. Så ville jeg sige til dig. Så skal du vente
på mig nøgen i sengen. Og så knalder vi. Og så bagefter så lader du mig lige sidde lidt. Hvad siger du
til det?
Preisler: (Griner) (afbrydes)
Hermansen: Jamen det er jo det der sker i forhold (Preisler: helt helt klart bedre) at så laver man (...) så
laver man jo forhandlinger, ikke? Du kan ikke få det sådan som du gerne vil have det sådan som du
gerne vil. Og det kan jeg heller ikke altid selv hele tiden. Så kunne man forsøge at lave nogle
kompromisser, hvor der kommer lidt ro på din angst. Og hvordan møder du så mig så jeg ikke føler mig
sådan fuldstændig udplyndret inden dagen er omme (pause) Det er kompromisser. Og sådan er forhold
også. Men der hvor problemet opstår det er jo hvor der er en uvilje til kompromiset. At man ikke har
lyst til at anerkende den andens angst. Eller den andens behov for at være alene. Og hvor man jo
begynder så at sidde at gnave meget af hinanden i stedet for. Og hvor kærligheden jo så fra at være
rummelig øhm går hen og bliver destruktiv. Jeg ved at det her jo så er din akilleshæl. Og hvis jeg føler
mig trængt. Så kan jeg bruge det strategisk at jeg har den viden om dig. Og så er det måske ikke bare
en time jeg skal bruge på at samle mig selv sammen. Så er det så måske to. For så ved jeg når jeg
kommer tilbage så er du helt ude af flippen (Preisler: mmh). Det er jo der hvor kærligheden bliver
dæmonisk og hvor den ret hurtigt kan udvikle sig til had. Og der bliver man nødt til at kunne finde en
måde hvor begge giver og begge tager. Og begge også holder lidt af hinanden (...) i hånden og forsøger
at passe lidt på hinanden. Og der ville jeg sige; altså var det dig og mig så ville vi lave sådan en aftale.
Så skulle du knalde mig og så skulle du lade mig være i fred bagefter.
(Pause)
10:52
Preisler: (Smiler)
Hermansen: Nu smiler du helt glad (Preisler: (smiler)). Og også lidt forlegent.
Preisler: Ja helt klart (smiler) øhm hvad hvilke kompromisser er allersværest for dig at hænge på?
(Pause)
Hermansen: Årh, det er et godt spørgsmål.
(Pause)
Hermansen: Mmh (...) jamen jeg tror for eksempel (...) øhm (...) jeg ville ikke kunne indgå altså sådan
et kompromis der kun at kunne blive set delvist. Eller kun blive anerkendt delvist (afbrydes)
Preisler: Hvad betyder det?
Hermansen: Jamen er det der med at der er sider af dig at jeg ikke kan lide og som jeg nægter at acceptere
for eksempel. Jeg tænker for tiden en del over det med forhold. Det burde jeg måske have gjort før.
Men sådan er det jo i perioder hvor man ikke ser en fast kæreste. Jeg har ikke en fast kæreste i øjeblikket.
Så jeg reflekterer lidt over mine forhold. Også for at se frem. Det er ligesom Willumsens maleri:
Bjergbestigersken. (Preisler: mmh). For at hun kan gå videre bliver hun nødt til at se tilbage. Så i
øjeblikket så sidder jeg og tænker over; "Hvor gik det galt henne?. Hvad er det for en type mand, der
ikke er god for mig? Og som jeg bestemt heller ikke er god for?". Og jeg har så fundet ud af at (...) her
de senere år, hvor jeg er en slags offentlig person, har jeg jævnligt mødt mænd som også havde et
offentligt billede af mig. Og øhm. Det er ikke den, jeg er. Jeg er ikke kun den der sidder i P1 Debat eller
i Deadline og diskuterer burkaforbud og kommer med 250 km/timen. Jeg har også andre sider. Og ift
områder man ikke vil gå på kompromis med (...) jeg ville også (...) jeg vil ikke gå på kompromis med
at jeg er mere en bare at være en debattør badass. Jeg har oplevet at der er mænd der synes det er
mærkeligt at se en følsom eller en svag side f.eks. øhm (Preisler: hvordan har du det? (...) ) og det synes
jeg er et ufuldstændigt billede af et andet menneske. Alt insisterer på at du skal kun være halvt. For du
skal være (...) det billede jeg har af dig øhm i højere grad end du skal være dig selv.
12:57
Preisler: Hvordan har du det selv med din følsomhed og din sårbarhed?
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Hermansen: Jeg har fået det bedre. Jeg har haft det rigtig rigtig svært ved det? (afbrydes)
Preisler: Hvorfor?
Hermansen: Jamen fordi jeg synes det var svagt. Og det var komplet latterligt. Det har været lidt sådan
noget med at sidde i skjul og læse Kieths, Yates og Morten Nielsen og andre digte. Fordi jeg har syntes
at det var et svaghedstegn at have så stor en følsomhed som jeg er i besiddelse af.
13:28
Preisler: Er du meget følsom?
Hermansen: Ja det er jeg øhm (...) og det har taget mig mange år at forsone mig med det. Og komme
frem til, som en af mine veninder meget sødt sagde "Jamen du er jo bare spindelvæv og jern. Du kan jo
godt være håndfast. Og samtidig have en ret stor grad af følsomhed. Og de to ting behøver ikke udelukke
hinanden. Du bliver ikke et svagere menneske af en stor følsomhed. Du bliver heller ikke et stærkere
menneske af at være f.eks. en debattør som går ud og lægger arm med alle mulige. De to sider bliver
nødt til at komplimentere hinanden. Og det var især da jeg for nogle år siden fik stress og blev sygemeldt
i en periode at jeg (...) begyndte det her forsoningsarbejde. Jamen altså øhm med (...) at have en
anerkendelse og en forståelse af at have behov for at læse digte. At være svag. At gøre op med at jeg
har haft et for hård billede af "lad være med at klynke. Bid tænderne sammen. Fortsæt". En gang
imellem så man man godt lægge sig i græsset og have ondt af sig selv. Men har jeg have store problemer
med at komme overens med. For jeg syntes at det var et svaghedstegn. I dag synes jeg at det er en
styrke. Jeg synes det er udtryk for en enormt flad sjæl hele tiden at skulle gå rundt at spille med
musklerne og være sej.
14:42
Preisler: Det er jo ret vildt, Anne Sophia, fordi (...) jeg har mødt dig en del gange. Jeg har været gæst i
dit program. OG vi (...) jeg skriver for den samme avis. Du arbejder (...) du er på en måde måske i
virkeligheden min chef
(Pause)
Hermansen: Naaarj, det tror jeg ikke jeg sådan er
Preisler: Nej
Hermansen: Men det kan være jeg bliver det en dag
(Begge griner)
Hermansen: (...) Siger jeg og kigger dæmonisk på dig
(Begge griner)
Preisler: Og så har jeg jo fulgt dig i offentligheden (...) Jeg vil ikke have gættet på at du er så (...) sårbar
som du siger du er. Er det ikke vildt?
Hermansen: Nej det er det desværre ikke. Det er ikke en side jeg viser særligt ofte (afbrydes)
Preisler: Hvorfor ikke?
Hermansen: Fordi jeg har et øhm et virke hvor jeg ikke synes det passer så godt ind. Som chef for en
masse mennesker øhm. Jeg viser også i høj grad den person frem jeg er som chef. Men den sårbare side
den holder jeg mere privat. Og det er en side jeg viser mine venner. Min kæreste. Og selvfølgelig også
mit barn. Men det er en side jeg ikke viser frem særligt ofte rent offentlig. Jeg beundrer folk som dig
selv. Du er jo også i stand til at lægge din sårbarhed frem. Og man kan jo sige at du har (...) gjort
nærmest karriere på også at kunne være en mand der viste den side af dig selv. Og det er heroisk, for
det er heller ikke klassisk maskulint. Det kræver stort mod, det som du foretager dig. Og det er jeg
sikker på at du også selv ved. Det håber jeg du hører for og får ros for. Men ligesom det at kunne lægge
sit mindreværd frem og sin ufuldstændighed frem (...) det er meget vanskeligt for mange mennesker.
Det er vanskeligt for mig. Men jeg ved at det også er vanskeligt for mange mænd. Men det er jo noget
du især er i stand til. Og der er du jo forbilledlig.
Preisler: Jamen tak for det (...) øhm (...) jeg øhm (...) jeg (...) altså det der er sjovt i din betragtning er at
du siger heroisk. Og så bliver det igen maskulint, ikke?
Hermansen: Hvorfor synes du heroisk er maskulint?
Preisler: Det er jo ligesom noget jeg per automatik ville forbinde med (...) det ideelle som mand. At
være heroisk er ideelt som mand. Det tror jeg at de fleste mænd gerne ville blive betegnet som. Så det
at du siger at det kræver mod osv. bliver for mig lidt en maskulin betegnelse af det jeg gør. Og det er
også i orden fordi (afbrydes)
Hermansen: Jeg synes både kan være kvinde mænd. Altså jeg synes det er noget vrøvl at sige at det kun
er mænd der kan være heroiske (afbrydes)
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17:22
Preisler: Det siger jeg ikke. Slet ikke. Jeg siger bare at det er en maskulin betegnelse for mig. Det gør
ligesom at jeg tænker; "Jamen så er det RIGTIGT det jeg gør fordi" (afbrydes)
Hermansen: Ej jeg synes det er modigt. Altså og mod har ikke noget køn. Altså og mod det er ikke bare
at gå ud at lægge arm med hele verden. Mod det er også at kunne stå ved sin egen fejlbarlighed. Mod
er jo også en indre kamp. Det er ikke kun en ydre. Og en indre kamp er jo også en kamp med sine egne
svagheder, mindreværdskomplekser. Også med sine indre styrker. At vise dem frem. Såsom empati og
følsomhed f.eks. Men jeg må jo bare sige at personligt er det ikke noget jeg har anerkendt som en styrke
tidligere. Og det er jo en fejl.
18:05
(Pause)
Preisler: Hvad er så din største fejl, Anne Sophia Hermansen?
Hermansen: Hm (...) Jeg tit at de der største fejl samtidig også kan være en styrkeposition. Jeg har f.eks.
en enorm grad af selvlede. Jeg sad og talte med en i går der også har været i den her branche i mange
år. Han er også tidligere været tv-vært. Vi var enige om en ting som vi ikke havde mødt hos særligt
mange andre; vi kunne virkelig ikke lide at se os selv i tv. Altså vi kunne faktisk heller ikke lide at høre
os selv i radioprogrammer. Vi kunne godt, til nøds, acceptere at læse gamle tekster. Men der irriterede
det os hvis der var en dobbeltbrug af et ord som pragtfuldt f.eks (...) Så var det sådan en sproglig
fattigdom. "Kunne jeg ikke have varieret det noget mere?". Men jeg vil nok sige at den største fejl er
en grad af selvlede. Men samtidig skal man huske på at de fejl vi alle sammen er i besiddelse af er jo
også er drivkræfter til at komme videre. Og til at komme ud over det. Og for mig er det jo at så være
flagellant. At være sådan en slags indpisker. Jeg driver altid mig selv videre. Så snart jeg har opnået et
eller andet. Så lægger jeg mig ikke ned og tænker "hvor er jeg god". Jeg tænker; "Hvad er det nu jeg
gerne vil? Hvad er den næste ledestjerne?".Og så kan man jo sige at den her selvlede, det er drivkraften
til hele tiden at blive bedre. Til at komme videre. Parret sikkert også med lidt dødsangst; "Livet er så
kort". I forsøget på at opleve mere. Jeg har generelt en stor livsappetit - hvilket jeg tror skyldes at jeg
mistede min far tidligt. Så jeg har en meget stor bevidsthed om hvor kort livet kan være. Jeg ved ikke
hvor lang den tråd der er spundet af skæbnegudinderne er. Men jeg har i l fald tænkt mig at få det bedste
ud af det.
Preisler: (Henvendt til lytterne): Til dig der er kommet til derude vil jeg gerne byde velkommen og sige
at du lytter til Min Lille Hassan; et mandemagasin hvor kvinder taler om mænd og følelser. Mit navn
er Hassan Preisler og min gæst i dag er Anne Sophia Hermansen: Kultur-, navne- og debatredaktør på
Berlingske.
(Pause)
20:25
Preisler: Anne Sophia. Nu sidder jeg her over for dig. Og der er gået tyve minutter af programmet. Og
(...) øhm (...) det er en fornøjelse at lytte til dig tale. Fordi du er så velformuleret. Men jeg synes på en
måde at jeg er startet et lidt uærligt sted i forhold til dig. Og det handler om at jeg i virkeligheden er ret
nervøs når jeg er sammen med dig.
Hermansen: Nå, hvorfor er du det?
Preisler: Øhm (...) ja (...). jamen det skyldes flere ting. Øhm. Jeg øhm. Jeg synes du virker meget stærk.
Men synes også at du virker hård. Så håndfast og fordømmende (pause). Jeg kan f.eks. huske da jeg var
gæst i dit program for lang tid siden. At jeg nævnte for dig at jeg skulle starte på det her program, som
dengang var et mandemagasin hvor mænd talte om følelser. Og du havde i radioen en ret kraftig reaktion
på det. Du sagde sådan noget med "Åh nej skal vi nu høre på mere omkring mænd og deres følelser"
(afbrydes)
Hermansen: Sagde jeg virkelig det?
Preisler: Ja. Øhm.
22:00
Hermansen: Fordi vi hører da ikke så meget om mænd og deres følelser. SÅ det overrasker mig lidt at
jeg skulle have sagt det.
Preisler: Ja
Hermansen: Tror du måske at du skulle lytte til det igen. Og så at det var noget andet, jeg sagde?
Preisler: Hvad (...) så (...). Du kunne ikke have sagt det?
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Hermansen: Jeg kan ikke afvise at der kunne være røget en finke af panden. Men jeg tror at jeg har
tænkt meget på (...). Altså (...) Jeg tror godt jeg ville kunne, også dengang, kunne forstå formålet; at det
er en rejse. Også ind i et ikke helt kortlagt område. Som mænds følelser er rent offentligt. Mænd taler
ikke særligt meget om følelser. Jeg tror øhm. At jeg har. Altså. Det er svært at (...) Altså, hvad fanden
har jeg siddet, ud fra hvordan du har oplevet det (...) Jeg vil i al fald sige at sådan som jeg ser på det i
dag, der synes jeg at det er interessant at høre programmer som i høj grad også forsøger at åbenbare
andre mennesker (Preisler: mmh). Hvad du oplever at jeg har sagt dengang, øhm. Jeg synes at det er
lidt svært at henvise til, når det er sådan at jeg ikke rigtigt kan huske den udlægning. Men jeg kan godt
forstå at du siger til mig "Jeg oplever dig som stærk. Som hård. Og som fordømmende". Helt klart.
Preisler: Er det noget du har hørt før?
Hermansen: Det er det. Øhh. Det er især noget jeg hører fra mænd. Og jeg tror at årsagen til, at det er
noget der kommer fra mænd, er at jeg ikke er en klassisk feminin kvinde; at jeg har nogle egenskaber
man som er, hvad man ellers vil sige, er klassisk maskuline. Ligesom du jo selv har en stribe feminine
egenskaber. For eksempel det at være lyttende; at være følelsesmæssigt afsøgende; at være meget
kontaktsøgende. Du sidder også og kigger mig meget i øjnene. Altså der er meget øjenkontakt når vi
taler sammen. Du aflæser meget kropssprog. Du mærker efter, hvordan du har det. Og du giver også en
situationsbedømmelse videre til mig. Altså "Hvordan har du det nu, med de ting, jeg siger?". Og du
bliver overrasket over at jeg fortæller at jeg er introvert (...) Eller den slags. Det er det man klassisk
siger at kvinder gør i en samtale. Så der kan man sige at du og jeg, ikke er traditionel mand og kvinde.
Og jeg tror måske, at det er derfor at du, når du så møder en som mig, så møder du noget ANDET, end
det du sædvanligvis forventer af kvinder (...) Og det kan også være, at det er fordi du mangler at se den
sårbarhed, som jeg jo lægger ud med at fortælle om. At det kan være årsagen til at du oplever mig som
meget hård. Fordi vi plejer jo bedst at synes om folk når de viser bare en lille smule (...) øhm (...) af
deres egen ’quirkiness’. Eller. Der hvor vi også bliver nogle fjolser. Eller der hvor vi ikke er perfekte.
Eller der hvor vi fucker lidt op. Eller der hvor makeuppen sejler lidt ned ad kinden. Eller (...) Den slags
ting er jo tit det der gør at vi holder af hinanden. Møder vi folk der simpelthen er for polerede. For
kontrollerede. Og disciplinerede Så kan de også godt frastøde os. Jeg tror at det er den oplevelse du kan
have haft med mig. Og jeg har da også haft dig lidt mistænkt for det, hvilket jeg egentlig, da du
inviterede mig ind i dit program, tænkte at det var noget, du ville konfrontere mig med. Og (afbrydes)
Preisler: Er det rigtigt?
Hermansen: Og det var jo så sandt (pause)
25:17
Preisler: Jeg, jeg bliver ikke frastødt. Jeg bliver bange. Altså jeg må sige at jeg (...) Jeg er helt klart
tiltrukket af kvinder som træffer valgt i livet, baseret på hvad de har lyst til. Og hvad de synes er rigtigt
osv. Og jeg er meget tiltrukket af kvinder, der har karriere som høj prioritet. Og jeg er tiltrukket af
kvinder, der tør være stærke. Øhm. Så jeg bliver ikke frastødt. Men jeg bliver bange (afbrydes)
Hermansen: Men prøv at fortæl; hvorfor bliver du bange?
Preisler: Jamen det (...) det (...) vil jeg gerne fortælle dig. Jeg kan (...) det er ikke statistik det her. Det
er ren oplevelse. Jeg kan have en oplevelse af at de samme kvinder, som (...) altså ligesom hvad kan
man sige (...) har bevæget sig ud af det fængsel, som det var at være kvinde rent historisk (...) faktisk
(...) ikke er interesserede i at jeg bevæger mig ud af det fængsel det har været at være mand rent
historisk. Fordi jeg ønsker jo også mere for mig selv. Ligesom du gør - end det der står skrevet i kortene
for os som henholdsvis mand og kvinde. Altså jeg ønsker også at udleve mit fulde potentiale (afbrydes)
26:52
Hermansen: Hvad er det for eksempel, du drømmer om?
Preisler: Jeg drømmer om at når jeg lukker mig op (...) åbner mig overfor en kvinde (...) viser hende de
sider af mig selv som er allersværest at vise frem; altså min skam. Min sårbarhed.
Hermansen: Hvad føler du skam over?
(Pause)
Preisler: Øhm. Min sårbarhed især.
Hermansen: Okay
Preisler: Så ønsker jeg at hun ser på mig med (...) kærlighed. Og ikke med foragt. Altså den der foragt,
jeg oplever, når jeg ligger mig selv frem, i blikket hos mange kvinder. Og som jeg siger; det er ikke
statistik. Det er en følelsesmæssig oplevelse, som kan være voldsomt påvirket af min paranoia.
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Hermansen: Men prøv at høre her (Preisler: øhm); det er cool nok. Det er jo din oplevelse. (Preisler:
Ja). Altså det er jo subjektivt. Men synes du (Preisler: Foragter du (...)) jeg møder dig med foragt?
(afbrydes)
Preisler: Foragter du svaghed hos mænd (...) hvis du er helt ærlig?
Hermansen: Jamen, jeg er ærlig (...) Og ja, jeg kan godt have problemer med svaghed hos mænd. Altså
for eksempel hvis mænd er syge. Og øhm (...) og det er også en ting jeg skammer mig over (...) men du
bad mig om et ærligt svar. Og det får du så også. Jeg har oplevet at af og til når mænd havde, ikke
engang influenza (...) altså (...) allerede der så kommer dommen ind. Men hvor jeg faktisk har syntes;
det der, herregud, så syg er du altså heller ikke. Men hvor de har ligget i fosterstilling. Og nærmest talt
et babysprog. Jeg synes at det er meget usexet. Og (...) og (...) og det er noget mange mænd har stort
problem med at kvinder siger. Og der kan man så sige at mænd går meget mere ind i en beskytterposition, når de oplever kvinder være svage. Kvinder øhm (...) som jeg selv desværre kan en have
tendens til - at når mænd er svage, så lader vi jer i stikken. Og det er ikke en side af mig selv, jeg er
særligt stolt af. Men jeg kan finde på at gøre det. Med mindre der virkelig er tale om et alvorligt
anliggende. Altså jeg passede mig far da han var syg og døende. Jeg ved godt hvad det kræver for en
årelang indsats for et sygt menneske. Men men, når det bare er lidt småforkølelse. Så synes jeg faktisk
at det er lidt latterligt at der mænd, der ligger og vrider sig. Og nærmest tigger om morfin. Jeg synes
det er åndssvagt.
29:24
Preisler: Hvis nu man tager udgangspunkt i det jeg talte om; hvor svært det er for mænd at vise vores
sårbarhed; hvor meget vi skammer os over den. Så tror jeg (...) det med sygdommen er et sted vi bruger
som (...) ikke kun som ventil. Men også som test (Hermansen: ja): "Hvordan reagerer hun, når jeg ligger
her" (afbrydes)
Hermansen: Ja men der vil jeg bare sige; lad være med det. Lad være med at teste den anden på sådan
en eller anden fake-agtig måde. Jeg synes at det er dybt uhensigtsmæssigt, når man laver sådanne
prøveballoner, tests og kontroller. "Nu ser jeg lige hvordan du reagerer". Sådan nogle små eksaminer
undervejs i parforholdet. Måske er det også det nogle kvinder kan stejle over. At man har fornemmelsen
af at der er en hensigt bag. At der bliver spillet lidt mere på tangenterne (...). altså (...). hvordan ville du
selv have det hvis du oplevede at kvinden fakede meget for at prøve dig og teste dig; det tror jeg heller
ikke du ville bryde dig om. For du er meget intuitiv og fornemmer ret godt om andre mennesker er
ærligt. Og hvis du oplever den her uoprigtighed, så tror jeg altså også at det kiler sig ind i dine følelser
og dit syn på kvinden.
30:33
Preisler: Jamen hvis, hvis, hvis, hvis jeg ser at en kvinde tester mig på et område. Så ved jeg at lige nu
er vi i nærheden af noget hun er bange for. Rigtig bange for. Og derfor (...) hvis jeg tager mig selv i at
gennemskue at hun er i gang med at teste mig. Så ved jeg (...) at her skal jeg virkelig koncentere mig.
Fordi der er noget på spil.
Hermansen: Det synes jeg er en intelligent refleksion. Og også fordi kender det fra dig selv. Altså jeg
(...) (afbrydes)
Preisler: Tester du ikke i kærligheden?
Hermansen: Ikke rigtigt. Nej ikke på den måde. Men jeg kan godt forstå hvad du siger. Altså. Og jeg
forstår bestemt også ræsonnementet. Men for mig er der også et eller andet uærligt i den der test (...)
Altså jeg forstå det der med at man har en angst. Og a man gerne vil have den anden til at lægge en
dæmper på den. Fordi det er jo også det vi oplever i parforhold; at vi kan komme med vores traumer,
fuckups og fejlbarlighed, og så håbe på at bagagen i mødet med det andet menneske kan blive pakke
ud. At du kan blive mødt og få af vide at du er okay. Du er præcis som du skal være. Og du er elsket
under alle omstændigheder. Det er jo også den kærlighed vi møder vores børn med. Vores børn er jo
også dybt irriterende fra tid til anden. Og særligt oplever andre dem som irriterende. Men der er så stor
rummelighed i vores hjerter overfor de her børn, at vi forstår, lever os ind i deres angst, i deres
barnagtighed og deres infantile stormagtsdrømme. Jeg har lige været syv dage afsted med min søn, og
har fået et kæmpe indblik i en tolvårigs forestilling om hvad han vil gøre, hvis han bliver konge. Og om
hvad der sker med hans kæreste, når han får sådan en. Jeg forstår godt behovet for test og at afprøve
den anden. Men jeg gør det ikke selv. Jeg går ikke og tester andre mennesker. Ikke bevidst i al fald.
32:29
(Pause)
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Preisler: Og heller ikke i bakspejlet?
(Pause)
Hermansen: Jamen jeg har givetvis gjort det på tidspunkter i mit liv (...) Men på nuværende tidspunkt i
mit liv vil jeg hellere spørge dem direkte. Jeg synes at det er nemmere. Jeg er nok også, efter flere
forhold - og så mange års kærlighedserfaring, kommet frem til at ligge tingene ret straight up på bordet
(...)
Preisler: Øhm (...) hvis nu vi går tilbage til det du talte om lige før; om at, at ønske at være sig selv og
blive elsket for det. Eller ihvertfald at det bliver accepteret og tolereret. Jeg ved som mand, at det ønske
øhm er meget stort inde i mig. Men jeg er også godt klar over at der er rigtig langt hjem, når det handler
om min sårbarhed i forhold til kvinder. Jeg er godt klar over at det ikke er noget, jeg kan kræve. Det er
noget jeg kan håbe på; at det vil blive indfriet i en afgrænset mængde. jeg håber måske at de næste
generationer af mænd vil få bedre mulighed for at udleve sig selv. Men jeg kan godt se at det i min tid
er voldsomt problematisk.
Hermansen: Må jeg spørge dig om noget? Hvordan har du det med din egen sårbarhed? Hvordan har
du det selv? Du taler så meget om hvordan det er i mødet med andre. Men hvordan har du det selv med
det?
Preisler: Øhh. Jamen altså (...) (lang pause) (...) jeg slås med den. Altså det det det er inde i mig selv,
jeg slås allervoldsomst med (...) jeg har lige været på ferie med min kæreste. Og øhm (...) der er sådan
flere gange i løbet af en dag hvor mig sårbarhed kommer i spil. Det kunne f.eks. være at jeg er ved at
fortælle et eller andet, der betyder meget for mig. Og at jeg oplever at hun ikke koncentrerer sig om det.
Så kan jeg få aktiveret min sårbarhed. Og min automat-reaktion er at blive vred. Og det er sådan set
uafhængigt af om hun øhm virkelig gjorde det, jeg mistænker hende for eller ikke. Altså, jeg bliver
vred, ikke (...)
Hermansen: Tror du hun er ligeglad med dig, altså (afbrydes)
Preisler: Ja. Ja. Så tænker jeg at det ikke har betydning. Eller at hun synes at det er latterligt (...) Og det
viser jo noget om (...) hvad jeg i virkeligheden selv synes om det
Hermansen: Ja det gør det. Fordi sådan tror jeg altså ikke at hun har det med dig
Preisler: Men da vi talte om det før; hvordan du har det med mænds sårbarhed. Da nævnte du også at
den er svær for dig (Hermansen: ja) at forholde dig til?
35:39
Hermansen: Jeg tror at vi sammen i forhold gør os selv og hinanden en stor tjeneste som består i først
og fremmest også at slutte fred med de ting sted. Altså vi har en formodning om at den anden kan
forløse os. Altså at den anden kan forløse alle vores svagheder, traumer, dårlige sider, længsler, angst
og alle mulige andre ting. Jeg tror at dét du skitserer (...) ikke. Det der med at du går ind i din egen
sårbarhed. Men i stedet for at blive vred, når du oplever at hun ikke lytter. Så sig til hende; "Må jeg ikke
få din opmærksomhed. For jeg fortæller dig noget nu, som er vigtigt for mig" (Preisler: mm). Hun ville
modtage det 100% anderledes end hvis du farer op som trold af en æske. Jeg forstå godt at du farer op
sådan. Jeg har også selv et kolerisk temperament. Hvis jeg siger noget, der er vigtigt; så skal der fandme
også lyttes mand. Og jeg kan også finde på at sige til mine veninder, hvis de stiller mig et spørgsmål og
så bare går og rydder op derefter, at hvis de vil høre et ærligt svar, hvor jeg også giver noget af mig
selv, så bliver de også nødt til at sætte sig ned og se mig i øjnene. Ellers så svarer jeg bare lige så
overfladisk som de opfører sig lige nu.
Preisler: Men det er jo præcis den reaktion du siger til mig, jeg ikke skal komme med; vrede (afbrydes)
Hermansen: Man kan godt sige det på en sød måde. Man kan godt sige det på en ordentlig måde.
Preisler: Hvad er det for en følelse, der kommer før din reaktion, hvis du oplever at (afbrydes)
Hermansen: Jeg synes at det er uhøfligt. Jeg stiller dem et spørgsmål. Og jeg ved at det drejer som om
noget vigtigt for dem. Og så har de også min opmærksomhed. Jeg bliver lidt fornærmet. Altså hvis folk
stiller mig et spørgsmål, hvor de må vide at det er væsentligt; og at de så ikke gider høre svaret. Det
bliver jeg faktisk lidt fornærmet over. Jeg synes det er uhøfligt. Dårlig opdragelse. Så man kan godt
sige at jeg bliver sur. Men jeg siger det på en stille og rolig måde. Jeg går ikke amok eller trækker det
ind i mig selv. Jeg siger det straight up. Jeg siger: "Vil du ikke sætte dig ned. Jeg vil meget gerne svare
på dit spørgsmål, men du bliver nødt til at være koncentreret om at høre svaret.
37:34
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Preisler: Så hvis jeg stillede dig (...) hvis du stillede mig et spørgsmål hvor jeg begyndte at åbne mig op
- og din koncentration blev stjålet af noget andet; så ville du synes at det var fuldt ud rimeligt at jeg
blev vred på dig?
Hermansen: Nej (...) Det er jo ikke at blive vred at bede om folks opmærksomhed (Preisler: jaae). Det
er det jo ikke. Altså det er jo også selv at være opmærksom på - og kræve respekt for samtalen. Hvis
jeg stiller dig et spørgsmål, og du begynder at åbne dig op og fortælle noget, der er væsentligt. Og
oplever at "Nu går hun snart ud og henter en kop kaffe eller sådan noget". Så ville jeg godt forstå, når
jeg kom tilbage, at du syntes at det var uhøfligt og sagde "Nu skal du høre efter, for jeg fortæller dig
noget der er vigtigt lige nu". Men det kan man jo godt sige på en ordentlig måde.
Preisler: Føler du dig krænket, når der ikke bliver lyttet til dig?
Hermansen: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg kan synes at det er uhøfligt. Og hvis det er sådan at jeg
henstiller til opmærksomhed; det væsentligste, vi kan give hinanden. Så tænker jeg "Jamen OK, så
svarer jeg bare lidt i øst". Hvis det er folk, jeg ikke kender så godt; bekendtskaber - eller venner. Men
hvis det er en kæreste (...) nej så bliver jeg ked af det. Jeg bliver ikke krænket. Men ked af det. Fordi
jeg synes at jeg får en oplevelse af at være værdiløs. Det er også en fornedrelse, vi kan udsætte hinanden
for. "Det du siger har ingen værdi for mig. Så uvigtig er du. Men der har jeg nok så stærk en selvfølelse
at jeg synes at jeg er vigtig. Og at det, jeg har at sige er væsentligt. Så jeg kræver også at der bliver
lyttet. Et af mine mange fejl i forhold er, at jeg kan stille for høje krav. Samtidig med at jeg betinger
mig respekten for at være introvert, kræver jeg også at blive anerkendt og føle mig væsentlig. Men er
det ikke sådan vi alle sammen skal føle os i et forhold? For hvad ellers? (Preisler: (hhh)).
Hermansen: Det er jo et rædselsfuldt, sadistisk forhold, vi bevæger os ind i; Det der sker når
kærligheden degenerer; vi meddeler den anden at de er uvigtige. At deres menneskelige værdighed er
dem frataget. Det er jo der, kærligheden bliver til had. Og der deler vi jo et eller andet sted den samme
præmis; den du stiller op allerførst i programmet. Ikke at blive mødt, anerkendt, set og oplevet som
værdifuld. Og det er altså en kærestes fremmeste udgave af dig selv; at gøre dig til den bedste udgave
af dig. Med dine fejl og mangler. Med din sårbarhed. Med også at du gerne vil kravle ind i folk og have
dybe samtaler. For jeg kan forestille mig at dét at være i en relation til dig indebærer meget kontakt.
Meget tæt kontakt. Og fordi du har et højt angstniveau er det vigtigt for dig at have oplevelsen af at du
er tryg. Og du reagerer med vrede, når du bliver utryg. Der er forskellige strategier - det er ligesom hvis
du føler dig angrebet. Så kan du selv angribe, flygte eller fryse. Og du angriber så (...). Og der er du en
kærlighedskriger. Du kræver jo også den andens kærlighed. Og det skal en kvinde kunne aflæse hos dig
(hhh).
(Pause)
Hermansen: For jeg forestiller mig at du også selv må have et stort problem med din vrede. Fordi du
har så stort et kærlighedsbehov. Jeg tror du kan rumme, som Dan Turell engang sagde; uanede mængder
kærlighed. Jeg tror du har brug for virkelig at blive fyldt op med kærlighed hver dag. Og at du måske
kan opleve at proppen ikke er i. SÅ meget kan løbe ud i løbet af natten. Så om morgenen så starter man
som kvinde med at give dig kærlighed. Er det ikke rigtigt? (Preisler: hhh) (...)
Preisler: Jooe (...) måske. Jeg vil ihvertfald lige starte med at sige til dig, der er kommet til derude at du
lytter til min lille hassan; et mandemagasin hvor kvinder taler om mænd og følelser. Mit navn er Hassan
Preisler. Og min gæst i dag er Anne Sophia Hermansen:, Kultur- og debatredaktør på Berlingske og
medieanalytiker, synes jeg, det virker som (Hermansen: prøver). Eller Hassan-analytiker (Hermansen:
Prøver at være Hassan-analytiker)
Preisler: Anne Sophia. Du er præcis den type kvinde, jeg ville blive tiltrukket af. Øhm. Præcis. Og det
er du, fordi du er smuk og øhm charmerende og intelligent og velformuleret. Men også fordi du er hård.
Kan du gå i seerne og som jeg sagde før, i min oplevelse af dig, fordømmende. Og det handler om at
jeg jo nok i min søgen efter kærlighed leder dér hvor jeg tror, den findes. Altså i en eller anden for for
genkendelse fra barndommen måske (afbrydes). En smerte som er forbundet med det det skulle være at
blive elsket.
Hermansen: Jo men det kunne måske også virke som om at du leder efter kærligheden, der hvor du kan
slå dig på den?
Preisler: Helt sikkert, ja. Det er der ingen tvivl om. Altså jeg leder præcis der, hvor den gør ondt.
Hermansen: Hvorfor gør du det?
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Preisler: Fordi det (...) er sådan at jeg bliver aktiveret. Det er sådan at jeg overhovedet kan mærke
kærlighed. Hvis jeg støder på en kvinde der er blød og blid og rummelig og står der får mig alene. Så
keder jeg mig ihjel.
Hermansen: Okay så det har du prøvet?
Preisler: Ja. Jeg blev slet ikke aktiveret. Altså der er intet spændstigt i det. Jeg er nødt til at opleve
kærligheden forbundet med den smerte, der er det oprindelige i mit kærlighedsbillede. Og det gør vi
måske alle sammen. Det er der nogen, der siger at vi gør. At vi ikke leder det rigtige sted i forhold til at
blive lykkelige. Men at vi leder det rigtige sted i forhold til at opleve noget, der er genkendeligt.
44:00
Hermansen: Jo, det er jo sådan en retraumatisering, det der med at gå tilbage til hvor det gjorde ondt.
Forhåbentligt for at få det løst. Altså det giver jo meget god mening.
Preisler: Og (...) og (...) når jeg sidder overfor dig her, nu her. Så er det den oplevelse, jeg har igen af at
øhm (...) jeg vil gerne frem med mig selv. Jeg har lyst til at vise dig mig. Men jeg oplever en
mistænksomhed og en kategorisk og lidt fordømmende holdning til det. Tager jeg fejl?
Hermansen: (...) øhm (...) jamen det er jo din oplevelse. Altså nu har du (...) Prøv at fortælle mig; hvori
består det fordømmende?
Preisler: Øhm (...) jamen det er skide svært for mig at finde ud af. Men jeg må sige at den samtale
(smiler), vi har lige nu. Minder rigtig meget om de samtaler jeg har haft med mange af de kvinder, jeg
har været sammen med. Altså hvor vi ikke rigtig mødes. Hvor der er en barriere mellem os.
Hermansen: Men forventer du et møde med alle kvinder?
Preisler: (Smiler)
Hermansen: Det virker jo som om at det så er præmissen. Måske er det bare sådan at det kun er engang
imellem i dét vi kalder stjernestunder, at vi mødes med et andet menneske. At vi har de samme
oplevelser. Og hvor vi har oplevelsen af harmoni. Måske er det det some Shakespeare kalder The seldom
pleasure. Men det er jo netop det. The seldom pleasure. Det er sjældent. Men det er som om at du har
det som præmis. At mødet er det almindelige. Og ikke at mødes er det ualmindelige. Jeg tror det er lige
omvendt. Jeg tror at det, og vi skal huske på, at det er, når man ser hinanden i øjnene i særlige stunder,
at mødet finder sted. Ellers er der bare tale om en samtale mellem to mennesker.
Preisler: (Hhh) Altså jeg synes jo (...) eller jeg oplever at den ensomhed som jeg og rigtig mange
mennesker går rundt med ude i livet, skyldes at vi er øhm to personer. Én når vi er udenfor hjemme. Og
en anden, når vi er hjemme. Og dén person, der er udenfor hjemmet er jo ofte langt mere konstrueret
end dén derhjemme. Og dé der konstruktioner synes jeg måske er noget af det der gør os (afbrydes)
Hermansen: Er du meget en anden person ude end du er hjemme?
Preisler: Jeg forsøger jo, jeg kæmper for at forsøge at bygge bro mellem de side af mig selv. Altså at
bringe min skrøbelighed med ud i verden (pause). Og det er jo også derfor jeg ønsker de her møder. Jeg
ønsker jo den dybe, personlige genkendelse i mødet med andre.
Hermansen: Det kan jeg godt forstå, at du længes efter. Det tror jeg vi alle sammen længes efter. For
mig at se er ensomheden en iboende følelse i os alle sammen. Den kan ophæves for en stund i mødet
med det særlige andet menneske. Men den kan ikke ophæves for evigt. Og det er heller ikke alle, der
kan ophæve den. Så hvis din præmis for de kvinder du møder er, at det skal være noget helt særligt, tror
jeg at du ender med at blive meget skuffet. Jeg oplever sjældent et virkeligt særligt møde med en mand.
Men jeg ved at når jeg oplever det her særlige møde; så er der noget, jeg skal holde fast i. For så er det
usædvanligt. Og så er det et menneske, der er sjældent. Dét som Kiplinger og talte om med den tusinde
mand. Eller den tusinde kvinde. At det ikke er os forundt at blive mødt og læst fuldt ud af alle
mennesker. Jeg tror bare at det er en forkert præmis. Det ville jeg i al fald tænke. Og jeg ville også blive
meget skuffet, hvis jeg havde den præmis at alle de mennesker jeg mødte skulle være et særligt møde.
Jeg synes kun det opstår meget meget sjældent. Og der ved jeg også (...) og jeg mødte for nyligt en
mand, der gav mig den oplevelse. Hvor jeg kan sige med sikkerhed: Det her det sker nok engang hvert
tyvende år for mig (Preisler: (hhh)). Så det var usædvanligt for mig. Og det var et møde.
48:28
Preisler: Leder du efter det møde, ligesom jeg gør?
Hermansen: Nej. Det underlige i det var, at netop som jeg var holdt op med at lede efter det møde så
fandt jeg det. Jeg var begyndt at messe for mig selv, at der sgu nok ikke var en til mig. At jeg tror at vi
alle har en drøm om at møde dette ene menneske, selvfølgelig. Men jeg tror også at vi kan blive så
desillusioneret på et tidspunkt, at vi måske kan få oplevelsen af at det bare er en drøm. Da jeg var nået
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til det punkt, øhm, og havde gået rundt tilstrækkeligt længe og sagt det til mine omgivelser. Og kedet
dem lidt med det. Så sker der det en dag, at jeg møder den mand, som er lige præcis alt dét jeg har gået
og sagt, ikke findes. Og det var (...) øhm (...) jeg får sådan helt gåsehud (...) Det var meget overvældende.
Men det er sjældent. Det sker for mig hvert tyvende år. Så det er ikke min præmis. Det er noget meget
meget sjældent.
Preisler: Har du været meget desillusioneret?
Hermansen: Jeg har været afklaret desillusioneret. Jeg har ikke været desillusioneret på depressionsmåden, du ved. Hvor man ligger og synes at det hele er håbløst. Men jeg har tænkt; "Okay jeg er
femogfyrre, jeg skal ikke have flere børn. Jeg har et ganske udmærket liv. Jeg har en stor omgangskreds.
Jeg er omgivet af mange kærlige og meget dejlige mennesker. Måske er det ikke sådan at jeg kommer
til at leve sammen med en mand. Ja, den oplevelse var jeg kommet frem til. Jeg har haft nogle samtaler
med den præst, der hedder Helene Dam. Og hvor hun har forsøgt at sige til mig: Husk nu at holde dit
hjerte åbent. For hvis du lukker det i, så er håb altså ude. Og det sagde hun til mig på en meget vis og
kærlig måde. Og jeg må desværre tilstå at efter hun sagde det til mig, så gik jeg altså hjem og smækkede
døren i. Og så åbnede den dør sig altså først, da jeg mødte ham her.
Preisler: Hvorfor holder du dit hjerte lukket?
Hermansen: Jeg tror ikke at det har været sådan en bevidst "Nu smækker jeg bare døren i og farvel
mænd". Men at det har været, dels en desillusion efter at jeg blev skilt. At selvfølgelig indgår vi alle
sammen i ægteskab i det håb om at det er for evigt. Så det er en voldsom oplevelse at blive skilt. Så det
giver også anledning til en krise. Og så til så at begynde at forsøge at reorientere sig. "Hvad er det så
for et menneske, jeg er i dag? Og hvad er det, jeg ønsker af et forhold?" Der er jo stor forskel på
kærligheden i tyverne, trediverne og fyrrerne. Der er jo forskel på om vi leder efter en, vi kan (...) i
starten af tyverne er det jo sådan meget forelskelsespræget. Vi leder også efter en, vi også kan erobre
verden med. Og have det sjovt med. Og i trediverne kommer drømmene om familien og om børn. Og
hvad der ville være en god mand at blive forælder sammen med. Og i fyrrerne, der er det måske sådan
noget med: "Jamen jeg kan godt stå selv. Jeg har etableret et liv på egen hånd. Måske var det ikke den
her villa på Æblestien og kernefamilien, der var mig forundt. Hvad er det så, der er der til mig. Hvad er
det for en type forhold, der passer til det menneske, jeg er? Øhm. Jeg får ikke kernefamilien igen. Det
gør jeg jo ikke eftersom jeg ikke er sammen med min søns far. Jeg ønsker faktisk heller ikke at indgå i
en sammenbragt familie. Jeg er indgået i flere af dem. Og jeg synes at det er et regulært mareridt. Jeg
synes det er ganske ganske rædsomt. Og det handler ikke om at den anden har børn. Men det handler
måske om at selvom man går ind i den sammenbragte familie, så har man stadig drømmen om
kernefamilien. Og det fucker altså meget op for én. Jeg tror, at man skal besinde sig på at det er et
bofællesskab. Det er ikke en kernefamilie. Det er et kollektiv, du så indgår i. Hvor du har dine børn,
han sine. OG hvor der gælder nogle andre regler for hinanden. Jeg var nået derhen, hvor jeg tænkte at
det ikke var familien, jeg ønskede længere. Jeg ønsker en mage. Jeg ønsker en person, jeg kan mødes
med. Have et fællesskab med. Få en oplevelse af en slags sjælemøde med. Og i dag forstår jeg, hvor
jeg er femogfyrre år, og jeg har haft kærester siden jeg var seksten. Jeg forstår hvor sjældent det er.
Preisler: Men hvorfor holdt du dit hjerte lukket, sådan at din præst måtte sige til dig, at du skulle huske
at holde det åbent?
53:06
Hermansen: Jeg tror ikke jeg, jeg sådan decideret (...) jo, jo (...) jeg har (...) hvor jeg begyndte sådan at
se lidt mere kritisk på; hvad er forelskelse. Og hvad er mere varigt. Hvad er en jeg møder, som jeg kan
blive fascineret af. Og hvad er noget, som har et større potentiale end det. Vi møder alle sammen
spændende mennesker hele tiden. Vi har også allesammen brug for sex. VI har alle brug for
kropskontakt for at blive mødt etc. Det har ville allesammen brug for. Men tænk engang imellem at
holde sig en periode hvor man så siger; "Jamen det er ikke bare sex og kropskontakt og møde - på en
mere overfladisk måde. Måske handler det også om af og til at sige; Som det menneske, jeg er, hvad er
det så, jeg virkelig ønsker af en mand?". Og der ønsker jeg noget andet i dag, hvor jeg er femogfyrre.
Og det er måske også at holde lidt igen. Og så sige "Jamen i stedet for at jeg sådan afprøver alle mulige,
kunne det så være at forelskelsen er slut?" Så sige "Jamen jeg ønsker jo ikke bare forelskelsen. Jeg
ønsker faktisk også noget dybere. Så det der med at lukke sit hjerte i, er måske også at sige, at af de
mange muligheder, der vælger jeg kun den ene (Preisler: hhh). Er det svar nok? Fordi du stillede
spørgsmålet flere gange. Og det var jo ikke for at undvige det; at jeg ikke ville se dig i øjnene og være
ærlig. Men jeg tror at jeg er blevet mere (...) og selektiv kan hurtigt lyde så forkælet og åndsbollet (...)
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Men jeg vil hellere det virkeligt væsentlige møde end de mange uvæsentlige forhold. Og hvis ikke jeg
kan få det meget, meget væsentlige, dybe forhold. Så har jeg det ganske fint alene.

9.2. Preisler og Jokeren
Titel: Jokeren: ”Er der en lille, bange dreng inde i dig?” [5] Sendt d. 19. marts 2017.
Varighed 55:00.
Interviewer: Hassan Preisler
Interviewperson: Jokeren
Speaker: Velkommen til Min lille Hassan med Hassan Preisler.
00:14
Preisler: Det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv. Sådan skrev Søren Kierkegaard
i enten-eller, og jeg har opdaget sådan skelsættende. Min evne til at elske og forbinde mig til andre
mennesker er direkte forbundet med mit mod til at være sårbar, til at være lille, til at turde være mig
selv. Det ene kan ikke eksistere uden det andet. Men (...) kan en mand tillade sig at være lille? Tør han?
Det er de store spørgsmål. Og dette er Min lille Hassan, min sag, der ligger mig på sinde, og som jeg er
tilbøjelig til at fremføre i enhver sammenhæng. Mit navn er Hassan Preisler, og min gæst i dag er
Jokeren. Jokeren er rapper, producer, skuespiller og TV-vært. Han har blandt andet produceret musik
for Ice Cube, Rakim, Mack 10 og Eazy-E. Med succesgruppen Den gale pose udgav Jokeren tre albums,
der i alt solgte godt 100.000 eksemplarer. Jokeren gik siden solo og hittede med sit første album, der
blev fremragende anmeldt og hædret med en Danish Music Award. Samme år udkom hans raptekster i
bogform, og Jokeren startede sit eget pladeselskab. Her udkom han med sine to næste soloalbums, der
begge solgte til platin. Han debuterede siden i spillefilmen Fidibus og har i øvrigt været dommer i DRs
store talentshow, indspillet tre spoken-word plader og udgivet yderligere to bøger. Det seneste fra
Jokerens hånd var albummet 'Dansker', som udkom for tre år siden. Jokeren lægger for tiden sidste hånd
på en ny single. Jokeren er far til en datter på ni, og hans borgerlige navn er Jesper Dahl. Jokeren er
dette og hint, men kan han også være sig selv? Det skal vi finde ud af i dag. Velkommen til dig, Jesper
Dahl.
Jokeren: Tak skal du have, Hassan.
02:42
Preisler: Hvem er Jesper?
Jokeren: Det er mig
Preisler: Hvad vil det sige?
Jokeren: Ja øhm.. Jeg tror egentlig altid, jeg er Jesper. Og (...) der er mange, der spørger, hvem er Jesper,
som er inde i Jokeren, og hvor går grænsen mellem Jokeren og Jesper og (...) Ærligt talt så ved jeg det
ikke. Jeg ved, at Jokeren er mit kunstneriske udtryk, hvor jeg skruer op for knapperne. Jeg kan godt lide
at fortælle historier, det har jeg altid kunne, siden jeg var lille
Preisler: Mmh
Jokeren: Øhm.. Og hvad hedder det, jeg kan også godt lide at fortælle underholdende historier, og det
er jo ikke fordi, det er løgnhistorier, men ligesom røverhistorier, så skruer man op for det, der er
interessant. Øhm, og så også lidt ligesom min mor kan det godt stikke ud af nogle sideveje, hvor der
kan være langt tilbage til pointen og den røde tråd. Det er heller ikke altid, man ender der, men øh.
Preisler: Ligesom din mor, siger du?
Jokeren: Jamen, jeg ved i hvert fald, at jeg har arvet nogle måder at være på fra mine forældre og min
familie i det hele taget. Jeg har også en datter, som du sagde, og hende kan jeg også kende meget af mig
selv i og måder at være på øh.
Preisler: Hvor gammel er din datter?
Jokeren: Hun er ni
Preisler: Mmh
Jokeren: Hvad hedder det, så jeg tror egentlig ret meget på genetik i forhold til, da jeg voksede op i
70'erne, da altid var meget socialistisk og Maos lille røde bog og hippi og derudaf, og det hele var
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samfundets skyld, og det kun handlede om, hvor man voksede op eller hvad for et miljø, man var i (...)
men jeg tror egentlig, at genetik har ret meget at sige, også for ens humør måske
Preisler: Mm. Hvordan er dit humør?
Jokeren: Jeg er glad lige nu. Nu (afbrydes)
Preisler: Hvorfor? (afbrydes)
Jokeren: Nu er det jo et mandemagasin om følelser, og jeg tænker, at følelser er jo bare indikatorlamper
på, hvad man oplever i virkeligheden, og hvordan man har det
Preisler: Mmh
Jokeren: Jeg synes også tit vil folk prøve at finde en bange lille dreng, der græder inde i Jokeren
(Preisler: mmh) det er sådan manges våde drøm, men heldigvis er jeg både drengen og teenageren og
den unge mand og sådan en voksen mand nu, og det (...) jeg tror, man rummer det hele på en måde.
Men jeg vil også sige, at (...) psykosocial arv er da også en faktor i, hvordan man er, og jeg kommer
fra.. mine forældre er i hvert fald meget følsomme og har også tit set min far tackle sin følsomhed og
blev meget vred, hvis folk gik over hans grænser. Øhm
Preisler: Mmh
Jokeren: Og ikke at jeg siger, at han er en klassisk træmand, men han er sådan en efterkrigsgeneration,
hvor nu har jeg givet dig mad og tag overhovedet, flueben, flueben, tak for mig, du ved, ik (smiler)
Preisler: Mmh (smiler)
Jokeren: Men sådan er han jo ikke i virkeligheden. Han er et fantastisk menneske, som har lært mig alt
lige fra at spille skak til at værdsætte jazzmusik og digte
06:11
Preisler: Bliver du selv vred, ligesom din far?
Jokeren: Jeg kan love dig for, at jeg selv har temperament derudaf, altså, men det tror jeg også(...)det
tror jeg også, min far har, min søster har, min niece, min datter har også, jeg har. Det tror jeg ligger til
familien at have noget temperament. Min kæreste har også (smiler). Så (...) jeg tror, det vigtigste er, at
hvis man har temperament. Jeg tror ikke, man skal lægge bånd på det, jeg tror, det er vigtigt at kunne
råbe af hinanden og kunne komme videre i livet. For jeg tror ikke, man skal lægge bånd om sine følelser
(Preisler: mmh) jeg tror også det er vigtigt at komme ud med det, som man er sur eller ked af eller glad
for og så ligesom (...) eller synes er morsomt
Preisler: Mmh
Jokeren: Forestil dig, hvis man skal undertrykke et grin, fordi det er upassende at grine på et eller andet
tidspunkt, altså så brænder man også inde med det. Jeg tror, det er godt at have de der ventiler åbne, så
man kan komme ud med tingene
07:06
Preisler: Du sagde lige før, at du har oplevet, at det er manges våde drøm at finde ind (Jokeren: ja
(smiler)) til den lille bange dreng inde i Jokeren
Jokeren: Men jeg tror, det ville passe dem så godt, hvis ham der den lille (...) lille bange dreng fra det
pæne akademikerhjem i Hillerød, som jo er (...) sådan en kliché på, som ikke nødvendigvis har noget
med min familie at gøre, eller hvor de kommer fra (afbrydes)
Preisler: Altså det er faktisk også min våde drøm at finde ind til den lille bange dreng inde i Jokeren,
men det er der en grund til. Øh (...) (afbrydes)
Jokeren: Er det fordi, er der en lille bange dreng inde i dig?
Preisler: Ja, nemlig
Jokeren: Ja, skal vi ikke sige hej til ham
Preisler: Jo (...) Hvordan?
Jokeren: Det ved jeg ik. Fordi det der med, at folk kunne tænke sig at lave et slags kejsersnit på en
voksen mand og hive et lille bange barn ud af maven på dem, det kunne jeg godt se hvordan fungerer.
Og du er jo en voksen, velfungerende mand, som påstår, at du har et lille barn inde i maven, som er helt
bange og ked af det
Preisler: Ja (afbrydes) (hhh)
Jokeren: Det kunne jeg godt tænke mig at se
Preisler: Ja. Jamen jeg kan fortælle dig om, hvordan jeg har det, når jeg sidder overfor dig (Jokeren: ja)
for eksempel. Øhm, nu har jeg jo set dig i alle mulige sammenhænge på TV osv. og også mødt dig her
inden programmet, og så har jeg læst om dig. Og en af de ting, der slår mig ved dig, det er, at du i hvert
fald virker som om, at du har et meget højt selvværd (...) og det har jeg ikke
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Jokeren: Øh (...) Jamen, så er du lodret uenig med samtlige terapeuter, jeg (smiler) nogensinde har haft
(smiler)
Preisler: Hvordan det?
Jokeren: Det ved jeg ikke sgu ikke, jeg har været meget i terapi i mit liv og prøvet op og ned med stoffer,
men terapi er jo heller ikke en beskyttet titel som sådan eller terapeut tror jeg alle kan kalde sig (smiler),
men der har i hvert fald været mange situationer, hvor der ligesom var en kasse med snotklude, og så
kom spørgsmålet: Hvordan har du indeni lige nu
Preisler: Ja
Jokeren: Hvad føler du lige nu?
Preisler: Ja
Jokeren: Og så er det meningen, at man skal græde og blive helt vildt ked af det. Der var en gang, hvor
jeg så. Der var en, der sagde til mig, og det var nummer 500 terapeut, jeg var hos, og så skulle jeg til at
starte forfra med den hele lange historie (Preisler: (griner)) som man efterhånden har øvet sig på, du
ved (afbrydes)
Preisler: Ja, man kan blive god til at gå til terapeut også ik (afbrydes)
Jokeren: Så tænkte jeg lidt, hvad jeg føler? Jeg føler, du røver mig for 1000 kr. din fucking so, det sagde
jeg også til hende (smiler), altså det var så den ene gang, jeg var hos hende, ik, men altså hun fik da
sine 1000 kr, men jeg tænker lidt du ved, jeg synes ikke (...) (Preisler: men har du) jeg synes ikke, man
skal svælge i nogle ting, som ikke nødvendigvis er der. Hvis man har brug for at behandle nogle ting
(Preisler: mmh) så tror jeg, det kan være godt at gøre det også i et forum med nogle udefrastående, som
er professionelle øhm, altså som er uddannet til det (Preisler: mmh) og ikke bare nogle, der har skrevet
terapeut på døren og købt nogle snotklude
Preisler: Mmh
Jokeren: Øhm, men så samtidig også apropos min far - han er også en klassisk træmand, du ved. Sådan
man skulle ikke larme, når man sad på hans kontor. Så hans far sad på sit kontor, og jeg har så ikke haft
noget kontor, men hvad hedder det(...)Jeg tror også bare lidt, som man også kommer omkring som ung:
åh, det var også mine forældres skyld, og det var også den barndom og ih og åh, men så lige pludselig
er man selv voksen, og så har man også børn selv, og så lige pludselig kan man godt se, at nu er den
lige ved at være fem minutter i, at man selv skal til at betale en terapeut til dem og (smiler) (Preisler:
mm (smiler)) og være skurken. Og så (afbrydes)
Preisler: Altså til ens børn?
Jokeren: Ja, ik (Preisler: ja) og så tænker man selv skal til at være skurken, og så tænker man: nå ja, så
slemt var det måske heller ikke og egentlig var det nogle dejlige mennesker, som elsker mig, og min
mor og far elsker mig derudaf, og jeg elsker dem, og de har givet mig en masse ting, og kritisk sans og
analytisk sans, interesse for politik (Preisler: ja) verden og(...)litteratur og alt muligt og masse kærlighed
og nærhed og gode oplevelser. Når man fortæller nogle historier kan man skrue op for nogle ting, og
du kan også skrue op for den ene gang, far blev sur og smadrede fjernsynet (Preisler: mmh) og så var
det bare en lorte barndom, ik, men det er ikke nødvendigvis sandheden om hele barndommen, og jeg
tror, når man så selv har børn, og man kan se, hvad der gør ens børn på, og man så tænker, okay, er det
dét, du hiver ud af den store sammenhæng (Preisler: mmh) altså forstår du, for ligesom alle andre
forældre gør sit bedste, og jeg tænker også bare nogle gange - ved du hvad? Træmand fungerer meget
godt for mig (smiler), altså det er også det der med at sige, at man ikke behøver svælge rundt i noget,
som man måske har været igennem
Preisler: Mmh
Jokeren: For man kan også sige, det der med at være i kontakt med sine følelser, så kan man tage det
lille barn ud og trøste det og putte det glad ind igen (Preisler: mmh) og så kan barnet være glad
Preisler: Men skal vi så ikke tage mit lille barn ud (Jokeren: Jo) ud af min mave og trøste det? (afbrydes)
Jokeren: Fra maven
Preisler: Fordi han sidder her overfor dig og(...)føler sig intimideret, fordi du faktisk virker som om, du
har et meget højt selvværd. Altså du er ikke bange for at kigge mig ind i øjnene, du har et, hvad kan
man sige, et selvsikkert udtryk i dine øjne (afbrydes)
Jokeren: Men det har du også jo
Preisler: Har jeg?
Jokeren: Ja, du kigger mig da også lige i øjnene (Preisler: ja) og smiler til mig
Preisler: Ja, men det er mere en taktik (smiler)
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Jokeren: Er du sikker? Er det sådan noget(...)Jeg ved sgu ikke. Føler du dig intimideret af mig?
Preisler: Ja
Jokeren: Jeg sidder her på en høj stol med hænderne nede mellem knæene og kryber lidt sammen, altså
Preisler: (Smiler)
Jokeren: (Smiler) det kan da ikke være intimiderende
13:02
Preisler: Men det er måske et image (afbrydes) jeg føler mig intimideret af, altså du er i dit image meget
en macho-mand, er det ikke rigtigt?
Jokeren: Jo, men jeg tror (...) vi kan godt lige fikse lige fikse en lidt usikker teenager på 14 op (Preisler:
mmh) Jesper
Preisler: Ja
Jokeren: Som gik op imod blokkene, hvor Ralf boede og skulle finde på et rappernavn, og det skulle
være noget med Keris One eller Steady Bee, det hed vores helte, og så havde jeg lige set Batman 3
måske tror jeg, og så kaldte jeg mig for Joker-J. Og det blev sådan en slags supermandsrustning, jeg
kunne tage på og være sej, men jeg tror også, det er længe siden, at jeg har fyldt den ud, og den også er
faldet af på en eller anden måde
Preisler: Mmh
Jokeren: Øhm.. Så(...)Jeg kan da godt se det der med. Det tror jeg ikke, altså.. Der er ikke noget galt
med en mand for at være mand, altså. Eller hvad?
Preisler: Øh (...) Jeg kunne jo godt tænke mig at være mere som dig
Jokeren: (Griner)
Preisler: I mange sammenhænge
Jokeren: Hvorfor?
Preisler: Øhm (...) (afbrydes)
Jokeren: Og i øvrigt ved du overhovedet, hvem jeg er, fordi hvem er jeg? Hvem er Jesper? For så ser
man: uuuh Jokerens pladeselskab er gået konkurs og uuuh, så kørte han fuld rundt og fik taget sit
kørekort og iiih, det er for galt og åååh du ved, og nu gjorde han sådan og dit og dat, og det er jo bare
sladderblade; det er jo bare underholdning
Preisler: Mmh
Jokeren: Og det er jo lige så meget en fremlægning af en(...)lige så meget et kunstnerisk udtryk, tror jeg
godt, man kan kalde sladderblade. Det er jo også et kunstnerisk udtryk for deres side
14:35
Preisler: Er din rolle som Jokeren også et kunstnerisk udtryk?
Jokeren: Jokeren er et kunstnerisk udtryk, som ja det er et rapudtryk
Preisler: Mmh
Jokeren: Jeg tror, når jeg laver spoken-word med grafisk musik eller live on vammel, som jeg er begyndt
på for nyligt, så reciterer jeg digte, og her for første gang på Pumpehuset for en lille uges tid siden, der
slog det mig også, hvordan vi sådan i den vestlige digtertradition fokuserer på hjerte og smerte og uuh
livets grusomme maskine, der knuser os og(...)hvor(...)og det hele er sort og mørkt og blinker i neon
og(...)hvor jeg savner ligesom nogle som Pablo Neruda, som er en latinamerikansk digter, der laver
hyldester(...)til ting (Preisler: mmh) som jeg synes er fantastiske. Så prøvede jeg faktisk med en svensk
digterinde, der hedder Julie Werup og hendes far Jacques Werup, der er en af Sveriges største digtere
eller var, han er lige gået bort. Han har lavet et digt, som hun læste op, som handler om, at navnet på
dit ansigt er sorg, navnet på dit ansigt ekstase, navnet på dit ansigt er(...)og så greb jeg den der navneting,
mens Michala Petri stod og pryglede løs på en blokfløjte sammen med en trompetist, der hedder Rats,
sådan freefunk, dejligt syreunivers
Preisler: Mmh
Jokeren: Og så fik jeg publikum til at hjælpe mig med at sætte navn på ting og interagere med (...) lad
os da hylde (...) fordi kattekillinger og solopgange, det tænker folk, ej det er en kliché, og det er plat,
men de er jo dejlige. Jeg elsker kattekillinger, jeg elsker solopgange, jeg elsker (...) hvem bliver ikke
glad, når solen skinner? Og det kan være super svært at sige noget lyrisk omkring (...) og i vores vestlige
verden, at så er det ikke, hvis ikke det er fint nok, så bliver det brugskunst lige pludselig, ik (Preisler:
mmh) hvis man er glad, og der improviserede jeg for første gang en form for (...) ja digt på scenen, og
det var jo befriende, for det har jeg heller aldrig prøvet før, for jeg har også måske (...) øh i hvert fald
selv som Jesper Dahl som jo er tættere på Jesper end det er på Jokeren, Jokerens nye Jesper Dahl
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(Preisler: mmh) er tættere på Jesper, men selv der har jeg altid holdt mig til en tekst, jeg havde skrevet
før, men her var jeg egentlig, gjorde det, bare freestylede, og det var en fed oplevelse, og (...) der står
man også meget nøgen, og så er det jo også godt, at man er lidt ekshibitionist af natur, men lige præcis
den del af det med at blotte sin sjæl og sine følelser og tanker tror jeg kræver en eller anden form for
voksenhed, som jeg måske er ved at komme i kontakt med. Jeg tror voksen ikke er noget, man beslutter
sig for, men er noget, der kommer snigende, når man lige pludselig ikke gider morgenfester mere og
ikke orker besvær osv.
Preisler: Mmh. Altså (afbrydes)
Jokeren: Og så har jeg sådan en nyfunden(...)også fordi det er lykkedes mig at lægge mit sindssygt høje
forbrug af vodka og kokain bag mig, og så har jeg en eller anden form for, ja, jeg er bare glad
Preisler: Mmh
Jokeren: Glad og lettet. Ja, og det er sådan en længere historie
18:08
Preisler: Men øhm (...) Du talte lidt om, eller vi talte lidt om denne her persona eller rolle, som Jokeren
(...) altså jeg er begyndt at få en tanke om, at jeg i virkeligheden også har en rolle, som er Hassan
Preisler, som er den (...) sensitive mand (afbrydes) som sidder i radioen (afbrydes)
Jokeren: Ja, i virkeligheden er du bare et dumt svin, der bare vil kneppe nogle ludere og tage coke på
deres patter, mens du skyder en eller anden i hovedet, eller hvad?
Preisler: Ja måske (smiler)
Jokeren: (Smiler), inderst inde
Preisler: Ja (smiler)
Jokeren: (griner), tage det helt ubehagelige machosvin af en træmand frem i Hassan Preisler?
Preisler: Ja
Jokeren: Og lige kigge lidt på ham?
Preisler: Det kunne godt være, jeg skulle gøre det, altså(...)Jeg ved ikke, jeg taler jo ikke så meget om
følelser (...) derhjemme (...) i virkeligheden
Jokeren: Nej, jeg ved ikke, om det er fordi min kæreste er kvart italiener, men der er eddermandme
mange følelser udenpå hele tiden
Preisler: Ja
Jokeren: Øhm og følelser kan jo også(...)jeg tror, jeg er meget følsom, ligesom min far og min mor er
meget følsomme, og hvad hedder det(...)følelser kan godt fylde meget. Det kan godt være meget
anstrengende at skulle føle meget hele tiden, jeg tror også, der er nogle mennesker, fx træmanden, som
ligesom(...)eller glade mænd. Kender du ikke dem, som bare smiler og alting er godt, uanset hvad der
sker (Preisler: jo) selvom hele verden bare falder sammen om ørene på dem, så står de bare og smiler,
og "det heele er godt, og det skal nok gå og på med den positive vante"
Preisler: Mmh
Jokeren: Det kan også være en form for forsvarsmekanisme, og jeg tror i virkeligheden at kunsten er,
at man kan rumme det hele. Og så kan jeg godt være en lille ked af det dreng nogle gange eller en
teenager, der gerne vil spille sej eller være den sejeste teenager i skolegården, eller (...) være den søde
far, der køber is i Tivoli eller eller være den dumme far, der brænder en aftale af og have dårlig
samvittighed over det, og (...) kunsten er vel (...) følelser er vel ikke kun, at man skal være bange og
ked af det, følelser er jo også glæde, altså ligesom forelskelse er også sådan en psykotisk lykkefølelse,
som er helt (...) urimelig og tilsidesætter al form for fornuft, altså det er jo også en følelse (...) øh skræk,
frygt. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis det hæmmer folk altså (afbrydes)
Preisler: Ja, og det er interessant (Jokeren: ja) at du siger det med, at det hæmmer folk, for hvis jeg
kigger lidt på mig selv, så må jeg sige, at (...) hele mit misbrug; både det jeg havde tidligere, da jeg var
yngre - hash og kvinder, og det, jeg har i dag, som er et misbrug af facebook og succes (Jokeren: ja) og
anerkendelse, og jagten på det hele tiden øh (...) Det handler jo i virkeligheden om, at der er noget andet
nedenunder, som jeg ikke er så glad for at blive konfronteret med, altså utilstrækkelighedsfølelse øh en
idé om, at jeg i virkeligheden ikke er god nok.
20:59
Kender du det?
Jokeren: Mmmm (...) Nej, det tror jeg ikke (smiler) (Preisler: (smiler)) men jeg tror måske, jeg har kendt
det engang, og jeg (...) der var engang en psykiater, der sagde til mig, hvad hedder det: gør det, der gør
dig glad, så bliver du glad.

88

Preisler: Mmh
Jokeren: Og man kan også tænke, hvis du tænker, du har haft et misbrug af kvinder, så tænker jeg,
jamen jeg har også(...)savet derudaf og kendt utroligt mange smukke og fantastiske kvinder i mit liv,
men hvornår bliver det et misbrug?
Preisler: Jo, men det bliver jo et misbrug, når øh (afbrydes)
Jokeren: Jamen er det en dårlig ting?
Preisler: Nej, når tingene begynder at komme(...)altså jeg længes jo i virkeligheden efter lange, dybe
forhold, hvor vi lærer hinanden bedre og bedre at kende, ik (afbrydes)
Jokeren: Med alle kvinder i verden på én gang
Preisler: Ja helst, men (Jokeren: (griner)) det kan ikke lade sig gøre vel (smiler) (Jokeren: nej nej
(smiler)), så bare med den, jeg er sammen med ik (afbrydes)
Jokeren: Jo, men det er da dejligt
Preisler: Men det har jeg jo, hvad hedder det, hoppet ud af hele tiden, når det kom for tæt på, fordi jeg
var bange for det fordi jeg ikke kunne (afbrydes)
Jokeren: Fordi du var bange for at blive såret?
Preisler: Ja, bange for at blive såret, det er i hvert fald den fortælling, jeg oftes har fortalt, men jeg tror
i virkeligheden, det handlede om at jeg var (Jokeren: jamen det kan jeg godt kende) bange for ikke at
slå til, altså (...)
Jokeren: Altså jeg kan godt kende det på den måde, at hvis jeg har været i et forhold, så har jeg i hvert
fald lige skyndt mig, mens man lige var igang med at kneppe færdig på vej ind i forholdet, så øh så
mens man startede op, så også lige kneppe en 20-30 stykker, så man(...)hvis hun nogensinde kom og
sagde, hun havde været utro, så kunne man sige: Nå, kun med én
Preisler: Det har jeg også (afbrydes)
Jokeren: Ik, altså. Og det er jo usikkerhed, som man(...)men altså er det dejlige ved livet ikke også, at
man kan blive klogere og udvikle sig, og at man også kan se, at der er nogle fejl, man har begået. Det
er vel også derfor, man har følelser, så kan man sige: det var en fejl, og den skal man så prøve ikke at
begå igen og (afbrydes)
22:48
Preisler: Hvad er den største fejl, du har begået?
(Pause)
Jokeren: Mmmm (...) Det (hhh) ved jeg sgu ikke (smiler) (Preisler: (smiler)) der er nok en lang liste.
Jeg tror, den største fejl jeg har begået er at have mistet kontakten med min datter en lille smule i hvert
fald. Det kører ikke så godt lige nu. Hun er sur over, at jeg har skrevet 'Kun os to', som jeg har skrevet
til, som en hyldest til mig og hende og vores samvær
Preisler: Hvad er hun sur over?
Jokeren: Jamen, jeg tror, hun føler sig gået for nært, og at øh jeg har ikke været i stand til at forklare
hende, at som kunstner bruger man det, man har omkring sig og gør det til noget generelt, så alle kan
spejle sig i det. Jeg ved(...)der var engang en, der skrev til mig på facebook, han var på alder med mig
og havde en jævnaldrende datter, og så skrev han, jeg synes bare, du skulle vide, at din sang kørte i
radioen, og så sagde min datter: Det er os to, han taler om, far
Preisler: Mmh
Jokeren: Og det ville jeg ønske, jeg kunne få kommunikeret til min datter på en måde, så hun (afbrydes)
Preisler: Er der noget bestemt i sangen?
Jokeren: Nej, jeg tror egentlig bare, at det var hendes blufærdighed, der blev krænket øhm(...)men det
er også det(...)altså det hårdeste og sværeste rent følelsesmæssigt, som er noget som for mig også har
været hårdere for mig end venner, jeg har mistet, altså som er døde, familiemedlemmer(...)det har været
ikke at se min datter i en lang periode, og jeg ved, at når jeg taler med folk, fordi jeg har ikke så meget
filter på normalt, så.. jeg har mødt mange sådan ledelses eller hvad kan man sige, og vi står øhm nu er
kvindernes kampdag overstået, og vi står som mænd ikke så godt øh heller ikke i statsamtet, det har jeg
prøvet på eget initiativ også
Preisler: Mmh
Jokeren: Øhm, der synes jeg ikke, at jeg fik noget hjælp, men altså, jeg håber, jeg kan få sagt undskyld
for det på en god måde, for jeg kan ikke trække sangen tilbage, for den er ude
24:44
Preisler: Men hvad sagde du var det hårdeste, sværeste?
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Jokeren: Jamen det var det der med, at min datter er sur på mig
Preisler: Mmh
Jokeren: Og jeg ikke har så god kontakt med hende lige for tiden(...)Det er noget, der dagligt gør mig
ked af det
Preisler: Mmh
Jokeren: Men så samtidig vil jeg også sige, at når det samtidig har lykkes mig at smide mit misbrug af
vodka og kokain, så giver det mig også håb for, at jeg kan være en fed far i fremtiden og at (afbrydes)
Preisler: Tror du, det hænger sammen med med dit misbrug?
Jokeren: Det skal jeg ikke kunne sige, men det er ikke noget, der hjælper, når man skal tale med moren
i hvert fald, og øh(...)i hvert fald(...)Jeg vil godt bare være den bedste far for hende, som jeg nogensinde
kan være, og det har jeg nok desværre ikke været i stand til at være(...)og så tror jeg også, at når hun
bliver gammel nok til at have sine egne meninger, at hun også vil give sin far en chance igen
25:30
Preisler: (Henvendt til lytterne) Til dig, der er kommet til derude, vil jeg gerne byde velkommen og
sige, at du lytter til Min lille Hassan. Et mandemagasin hvor mænd taler om følelser og kun følelser.
Min gæst i dag er Jokeren - rapper, producer, skuespiller og TV-vært. Jokeren hedder også Jesper Dahl,
og vi taler lige nu, Jesper, om det største, sværeste, du har oplevet øh i forhold til din datter ikke at se
hende
Jokeren: Og det er især svært, for de minder jeg har sammen med hende, altså når jeg er sammen med
hende, så hygger vi os så sindssygt meget, og vi har sammen skæve, krøllede måde at tænke på, som
min mor også har. Der går en lige linje der, altså. Gode til at lege, gode til at finde på, gode til at lave
fis og ballade, og vi hygger os rigtig meget, når vi er sammen, så jeg savner hende helt vildt i
virkeligheden. Det er savn, det er en følelse af savn
Preisler: Mmh
(Pause)
Jokeren: Som er så voldsom, at det er en sorg øhm (pause) til gengæld kan jeg også bare tænke på ting,
vi har lavet og blive helt vildt glad
Preisler: Mmh
Jokeren: og få en følelse af håb indeni(...)også for fremtiden øh (...) Og (...)
Preisler: (Hhh) øh (afbrydes)
Jokeren: Men som sagt så er det også, det er jo et ømt punkt, som der faktisk er mange, der fraråder mig
at tale om. Altså lige fra min kæreste, når vi er nede i Netto og handle, og hun siger: Vent lige (...) filter
på, så ikke hele netto kan høre, hvad du tænker hele tiden, ik
Preisler: Mmh (griner)
Jokeren: (Smiler) om alt din private detaljer ik, og jeg har da også brillieret flere gange ved at stille mig
op i nationalt fjernsyn og sige, at jeg har taget stoffer og drukket og (afbrydes)
27:26
Preisler: Hvorfor gør du det?
Jokeren: Det gør jeg, fordi nogen har bildt mig ind, at ærlighed varer længst
Preisler: Ja
Jokeren: Og at (afbrydes)
Preisler: Altså jeg ved det ikke. Maleren Per Kirkeby (Jokeren: ja) han siger, om alt det, der ikke er
privat, bør man tie stille
(Pause)
Jokeren: Ja
Preisler: Så han mener, at det er det private (Jokeren: ja) der skaber relevans altså som (afbrydes)
Jokeren: Ja, det kan egentlig godt være. Det var måske et hold din kæft til øh sådan nogle intellektuelle,
som skal sidde og kloge sig, og som ikke rigtigt er til stede i deres egne følelser måske og meget oppe
i hovedet
Preisler: Mmh
Jokeren: Men jeg tænker, jeg synes da ikke ligefrem, at jeg har fået nogle karrieremæssige
førstepræmier for at stille mig frem og være ærlig om, at jeg desværre har haft et langvarigt
kokainmisbrug, som heldigvis er overstået. Det havde næsten været bedre, hvis jeg havde sagt, at jeg
var pædofil (smiler) eller et eller andet, altså det er ikke populært, som det var i 90'erne
28:23
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Preisler: Hvor meget betyder det for dig, hvad offentligheden synes om dig?
Jokeren: Det betyder overhovedet egentlig ingenting for mig og så på samme tid alt i forhold til, hvad
jeg har af indkomster. Og det er klart, jeg skal også kunne forsørge mig selv, og jeg har også en dejlig
datter hashtag to og knægte hashtag to som vi kalder pap
Preisler: (Smiler)
Jokeren: Paprelationer i vores familie. Og jeg skal jo kunne være der for dem og forsørge dem også, og
jeg er ikke kvalificeret til ret meget andet end at være Jokeren, så det er klart, hvis ikke jeg kan være
Jokeren, så øhm (...) så bliver det op ad bakke(...)Så øhm på den måde vil jeg sige, at øhm (pause) man
skal også (...) det der med, hvad der tilhører privatlivet, og hvad der tilhører det offentlige; det er også
lidt svært, når man laver kunst omkring sine følelser. Jeg har jo skrevet massere massere af sange lige
fra 'Hey smukke', som handler om at være forelsket til - på samme plade - 'Møgluder' (hhh) (Preisler:
mmh) til en anden pige øh og det er jo i begge ender af følelsesspektret og øhm jeg synes i hvert fald,
at jeg har brugt følelser til at få skrevet nogle gode sange
Preisler: Mmh
Jokeren: Øhm
29:33
Preisler: Men jeg kunne godt tænke mig at grave lidt mere i det der med det offentlige image med succes
og anerkendelse og sådan noget. Det er jo fordi, jeg et eller andet sted synes, at det fylder alt for meget
for mig selv, at jeg gerne vil tale med dig om det
Jokeren: Jaae
Preisler: Men du har det ikke sådan?
Jokeren: Jeg ved det ikke. Jeg kan også se det som forbruger. Jeg gad da ikke (...) Der er nogle offentlige
kendte, som ligesom siger: Jeg vil ikke tale om mit privatliv, nu skal vi holde os til kunsten hh og det
ville jeg ønske, at jeg også kunne gøre (Preisler: (smiler)) (smiler) men det kan man ikke få lov til at
gøre for det første øh (...) men for det andet, som forbruger kan du også se(...)der var engang på et
venteværelse, så sad der er en pige og læste et eller andet sladderblad, og så var jeg sådan sådan højt:
Hvorfor læser du sådan noget lort, og så kigget hun sådan forskrækket på mig, og så sagde jeg: Nå, nej,
det må du undskylde, for det er jo faktisk ret underholdende (Preisler: (smiler)) det er meget
underholdende, ik, hvis man bare tager det for hvad det er, at det er et kunstnerisk udtryk, som ikke har
noget med sandheden at gøre på samme måde som alt andet kunst
Preisler: Ja
Jokeren: Øhm men det er da klart, jeg kan da godt blive vred i hvert fald (afbrydes)
Preisler: Over hvad?
Jokeren: Vred og bitter, hvis det er, at mine muligheder for at forsørge mig selv og min familie bliver
taget fra mig, fordi at man(...)vælger at sige sandheden omkring nogle ting, hvor der måske hersker en
uenighed eller en dobbeltmorale eller whatever, der nu kan være aktuelt i den sammenhæng
31:00
Preisler: Du synes, det har haft konsekvenser for dig, at du har været ærlig omkring dit misbrug, eller
hvad?
Jokeren: Ja, meget. Fuldstændig. Prøv og hør. Før i tiden var jeg jo boosterboy for både Coca Cola og
Carlsberg og "Paradise Hotel er sponsoreret af Tuborg lime" du ved nok med Jokerens stemme lagt
under og Copenhagen Firm Mink pels og jeg ved ikke hvad(...)og det var jo bare ekstra bonus, hvis man
virkelig er inde i varmen, at man kan lave ekstra på sådan noget, ik(...)Men altså der er jo også massere
ved musikbranchen, der ikke vil røre mig med en ildtang. Jeg har oplevet folk, altså mine tidligere
korpiger MK som øh (smiler) går forbi mig på gaden og lader som om, de ikke har set mig, og hvor det
er sådan lidt(...)og det er ikke fordi, jeg har fobi for "åh nej, jeg tror ikke, de kan lide mig" nej, jeg ved
godt, hvad det er for en branche, jeg er inde i, men (...) jeg er i hvert fald glad for, at jeg så stadigvæk
kan sige sandheden, fordi jeg nu kan sige: Nu tager jeg ikke stoffer og drikker mere, heldigvis
Preisler: Mmh
Jokeren: Og hvad hedder det, så på den måde har jeg været heldig nok til at se, hvad sandheden kan
bringe på godt og ondt, men det er da klart, det er da også nogle måder, hvor jeg går og overvejer for
og imod
32:21
Preisler: Altså jeg må jo indrømme, at (afbrydes)
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Jokeren: Men bare lige for at vende tilbage til det, du sagde. Jeg er egentlig ligeglad, altså hvis jeg vandt
i lotto ik (Preisler: mmh) så ville jeg fucking skide på, hvad folk tænkte om mig, men det er klart, at
hvis ens arbejde også er, at man ligesom skal være en offentlig person, som folk skal tage stilling til,
og hvad folks meninger om én også påvirker ens løncheck, så er det klart, at så begynder det at
interessere en altså (...) især hvis det er en halv million om året, det drejer sig om måske altså (afbrydes)
32:49
Preisler: Men jeg troede egentlig, og det var det, jeg skulle til at sige, at du havde opbygget sådan et
image omkring dig selv, som faktisk gav dig succes, altså et image der indeholder, at du tager stoffer,
knalder med piger, er rapper, du er (afbrydes)
Jokeren: Jaja (afbrydes)
Preisler: Du hænger ud i ghettoen
Jokeren: Jaa med gadebander, og mine venner er blevet skudt osv. osv. men(...)der er to ting i det. Det
er jo ikke særligt sjovt overhovedet, når ens venner bliver skudt, og man ser også folk komme på den
lukkede afdeling og fængsel og derudaf og der er helt klart en bagside af den der gangsterdrøm, som
jeg har kunne se udvikle sig i den dårlige retning efterhånden som vi er blevet ældre hh øhm (pause) og
så kan man sige; tiden ændrer sig også. Engang var der noget, der hed rock n' roll (...) og du ved, det
var noget med at leve ung, tage en masse stoffer, bryde grænserne og gør hvad der passer dig, men det
er meget længe siden, der skal man i historiebøgerne for at finde sådan noget øhm og der kan man sige,
at der har jeg måske meget stædigt prøvet at være den sidste rock n' roller, der prøvede at insistere på,
at det var noget, der havde gavn på dansk jord i 2017
Preisler: Mmh
Jokeren: Øh (...) Det ved jeg sgu ikke. Jeg er bare glad for, at jeg har været ærlig gennem min karriere,
for jeg kan godt lide ikke at have noget filter på, og jeg har ikke noget specielt filter plus også, at jeg
siger alt, hvad jeg tænker hele tiden (smiler) og derfor (Preisler: kan du så ikke) på en anden måde er
det endt godt, og det er også derfor mit nye pladeselskab hedder Happy Ending
Preisler: (Smiler)
Jokeren: (Smiler), fordi (smiler) jeg er nok den danske kunstner, som har haft mest talent i forhold til,
hvor dårligt jeg har forvandlet det, så (afbrydes)
Preisler: Jeg troede, Happy Ending var noget andet
Jokeren: Jamen øh andet end hvad?
(Pause)
Preisler: Nej, ikke noget (smiler)
Jokeren: (Smiler)
Preisler: Men øh (afbrydes)
Jokeren: Nej, i virkeligheden så kunne jeg godt tænke mig, fordi min karriere har været en rutsjebanetur
på godt og ondt, og det tror jeg også har bidraget til at gøre mig stærkere som kunstner øh at jeg har
haft op- og nedture øh og jeg har været dømt ude så mange gange og er kommet tilbage så mange gange
og igen formået at fucke det hele op for hundredeogtyvende gang (smiler) og jeg tænker, at nu smider
jeg en single på gaden og jeg håber folk kan lide den øh her i starten af april og øh(...)og hvis det lykkes,
så tror jeg, at jeg gør tingene på en lidt mere fornuftig måde. Ikke fordi, jeg er faldet til patten og blevet
gammel, men egentlig bare fordi(...)det kan også være lidt meget, hvis hele verden står i flammer hele
tiden(...)Og det tror jeg også, det er det med at blive voksen, og man tænker, det er sjovt at sætte flammer
til det hele, men det er også bare hårdt at skulle bygge det hele op igen (...) Så jeg tror også det med at
blive voksen er noget, der bare kommer snigende ind på en
Preisler: Mmh
Jokeren: Og en af mine venner er finansmand, og han sagde: Jeg vil fandme hellere køre en fiat 127
end at gå og have hovedpine hele tiden med folk, der laver økonomi hele tiden, hvor han sagde: Jeg tror
sgu, jeg er blevet voksen, og så tænkte jeg, det tror jeg sgu også du er. Og på samme måde tror jeg også,
at (...) jeg har det godt ja (...) og egentlig også har det godt med (...) At du siger, jeg har et godt selvværd,
det har jeg egentlig aldrig tænkt over, for jeg har altid fået det modsatte at vide, men det kan jo egentlig
godt være, at jeg har fået det så godt med mig selv, at jeg tænker: Lad os nu bygge et eller andet stort
tårn op igen og så i stedet for at rive det ned, fordi man synes, man ikke fortjener det måske, så lader vi
det stå
(Pause)
36:46
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Preisler: Har du syntes, at du ikke fortjente det?
Jokeren: Øhm. Jeg tror (...) Jeg kender mange folk, som har succes og kunstnere, som siger det der med:
Åh, hvornår finder de ud af, at jeg i virkeligheden ikke kan noget osv. Sådan tror jeg i virkeligheden
aldrig, jeg rigtigt har haft det
Preisler: Mmh
Jokeren: Men jeg tror da (...) nej (...) Når jeg tænker tilbage på det, så er det så længe siden, at jeg
blander det lidt sammen med andre folks beskrivelser af, hvordan det er at have det sådan
37:12
Preisler: Kunne du ikke forklare mig øh det der med, du taler om det der med bål og brand og dine
venner, der blev skudt osv. Hvad er der med den ghetto - hvorfor skal kunstnere ud i den ghetto hele
tiden?
(Pause)
Jokeren: Altså lad mig svare i den anden ende(...)Jeg har engang øh flyttet i en lille lejlighed på Østerbro
med en lille bil og en lille hund og et lille barn og en lille pik og meget små ambitioner, og hvad hedder
det, så skrev jeg en plade, hvor mit pladeselskab bare sagde: Kan du ikke bare smide den i
skraldespanden og så gå på druk (smiler) og så skrive en ny, for det gider vi ikke høre på. Og jeg tror
også apropos enten-eller med Kierkegaard, så noget af det første, der står i den, det er også det der med,
at han vil hellere være svinehyrde på Amager end at (...) hvad fanden er det. Noget med at man som
kunstner, når ens sjæl martres tror jeg han siger, altså når ens sjæl bliver revet i stykker, så når man
åbner munden, så kommer det ud som smukke blomster, og det er det, det er det, der er kunst, der
kommer ud, ik. Som en smuk oplevelse for andre (...) men i virkeligheden tror jeg, man bliver nødt til
at leve et fucked op lorteliv og føle alt for meget hele tiden og være helt på (...) og måske også blive
nødt til(...)jeg tror også, det er derfor, der er så mange kunstnere, der drikker og tage stoffer, fordi de
simpelthen ikke kan holde ud at have så mange følelser øhm (...) men det tror jeg desværre er et must,
for man bliver nødt til at føle noget rigtig meget for at kunne beskrive det på en måde, så folk der føler
det (...) bare normalt kan identificere sig med det
38:48
Preisler: Men så kan vi kunstnere jo ikke leve et normalt liv med et parforhold og en lille bil og en lille
hund og en lille pik?
Jokeren: Lige præcis, og det har heller aldrig været meningen
Preisler: Men (...) det er da ikke så fede udsigter
Jokeren: Hvorfor? Hvorfor? Altså hvis du siger, at det der helt småborgerlige lille hund, lille pik, lille
barn (Preisler: (smiler)) lille bil. Hvis det er din drøm og dit ideal, så er det et stort problem at være
kunstner, men du får et stort problem som kunstner, hvis du prøver at mase dig selv ind i den lille bitte
kasse (...) så er det jo bedre at være lidt buddhistisk omkring det og sige: jamen, sådan er jeg, og det er
det, der er rigtigt(...)og så være glad for at være den, man er(...)Giver det ikke meget god mening?
Preisler: Jo, men man kan jo så sige (...) så bliver konsekvensen, at vi mister nogle af de ting, vi allerhelst
vil have i virkeligheden, ik. For mig er det jo selvfølgelig (...) Jeg har gennemgået en skilsmisse og har
min datter hver anden uge, og den skilsmisse skyldes da min besværlige personlighed og mit (...) mit
min (afbrydes) ekspressivitet (afbrydes)
Jokeren: Har konen sagt det eller hvad? (afbrydes) for det svarer til
Preisler: Nej, det siger jeg
Jokeren: Nå okay, for det svarer til, for så er alle mænd kunstnere eller hvad? Altså hele vores
generationen er jo en stor skilsmisse
Preisler: (Griner)
Jokeren: (Smiler) altså. Nå men (afbrydes)
Preisler: Og vores begrænsede kontakt med vores døtre. Din datter og min datter, ik
Jokeren: Ja, det er trist, men det er heller ikke med min egen gode vilje, men altså hvad hedder det
40:22
Preisler: Stofferne, misbruget, opmærksomhed og anerkendelse. Alle de ting, ik
Jokeren: Jeg tror, det er vigtigt i hvert fald at være i kontakt med den, man er, men så kan det også være,
at man lidt hurtigere skal finde ud af, hvem man er (...) For jeg kender godt det der med, at man ligesom
er præget af samfundet, der siger: Nu skal du gøre sådan, og når du går i 7. klasse skal du bestemme
dig for, hvad du vil resten af dit liv oppe hos en eller anden skolevejleder, og så skal du gå den vej og
gøre sådan og sådan, og hvad hedder det, det rigtige er en kernefamilie og 2,5 børn og villa, vovse og
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derudaf. Og det er jo en kasse, som rigtig mange mennesker kan passe ned i. Jeg synes i øvrigt, det var
brandhyggeligt den tid, jeg havde på Østerbro, men der kom bare ikke noget god kunst ud af det, og
man kan også sige, at jeg på det tidspunkt var 35, det var måske lidt sent at gå igang med, jeg har en
mellemsløj HF, ik, så er det lidt sent at gå igang med uddannelse, og hvad skal man så, ik, så jeg tænker,
at i øvrigt(...)jeg oplever stor tilfredsstillelse ved at være kunstner. Der var(...)der hed Soran, som var
flygtning fra Bosnien, som lærte at tale dansk ved at høre Den gale pose (Preisler: mmh) og rap med
(Preisler: mmh) og nu underviser han i at lære dansk med rap og også tysk med rap(...)Altså sådan nogle
ting varmer mit hjerte helt vildt og er meget mere værd end karriere og grammystatuetter og derudaf
øhm og penge også, selvom penge er rare, ik. Jeg oplever også som Københavner at kunne gå rundt i
min by og have det cool med alle, og folk kommer hen til en, og det havde gjort et eller andet indtryk
på dem, og når man har gjort en positiv forskel i verden - det gør mig utrolig glad
42:15
Preisler: Hvis nu du skulle gå 10 år tilbage i dit liv øhm(...)Jeg har set flere steder, at du (afbrydes)
Jokeren: Nej, det gør mig utrolig glad, for så må man jo ligesom lave det der hedder en kontrolleret
eksplosion (smiler)
Preisler: (Smiler)
Jokeren: Altså forstår du(...)Altså så sige, at(...)så må man fodre aben en gang imellem, men stadigvæk
få sit liv til at hænge sammen, fordi man skal passe ind i samfundet altså(...)ligesom
gennemsnittet(...)Men man skal også tage det en form for (...) Altså vi skal heller ikke tage det som en
martyrdom at være kunstner vel, ærligt, prøv og hør, jeg har super mange fantastiske glade (Preisler:
Jamen, det er jeg med på) positive oplevelser (afbrydes)
Preisler: Men det er jo som om, at de to livsveje ligesom øhm (...) virkelig trækker i hver sin retning, ik
(Jokeren: hm) og hvis du nu gik 10 år tilbage, og du stod, og du kunne vælge mellem at få den familie
og have den kontakt til din datter - fuldtidskontakt (Preisler: ja) eller være kunstner?
Jokeren: Jo, men kan jo godt sige, at I det øjeblik man skifter en familie, især hvis man gør det efter 27,
og man er overlevet klub 27 og ikke er død og kvalt i sit eget bræk i et badekar, fordi så er man heller
ikke nogen god forældre, så skal man også overveje, om rock n' roll er ens rigtige udtryk. Jeg
eksperimenterer da meget for tiden, jeg var i studiet med en fyr, der hedder Moses Malone i går, hvor
han laver sådan noget afrikansk rumba, som bare er glad musik, og sangen handler om, at jeg er glad i
dag
Preisler: Mmh
Jokeren: Ikke at jeg ønsker, at det kunne blive godt i morgen, eller at det var fedt dengang, men jeg er
glad lige nu
Preisler: Mmh
Jokeren: Og det synes jeg også er en meget god ting (...) at være til stede. Og så kunne man også lave
en sang med, at jeg er vred lige nu, men altså (...) som kunstner er det også vigtigt at føle efter, hvem
man vil være og det samme med Jokeren, jeg skal ikke lave det samme, som Den gale pose lavede i sin
tid. Jeg skal være Jesper
Preisler: Mmh
Jokeren: Voksen-Jesper-Jokeren. Joker J. Men en dreng i maven, som faktisk er glad lige nu.
44:27
Preisler: Øhm. Hvor gammel er du?
Jokeren: Jeg er 43. Hvor gammel er du?
Preisler: Jeg er 47. Øh (...)
Jokeren: Ja, det er ret fedt at være voksen, ik
Preisler: Øh (smiler), jo jeg vil sige, at jeg tror måske langsomt, jeg er ved at blive det, ik, sådan øh (...)
her for nyligt, måske i mit nye parforhold. Jeg har en fantastisk kæreste, og måske i forhold til mine
forældre også. For nogle uger siden var jeg i parterapi med min mor
Jokeren: Ja
Preisler: Øh (...) og da jeg sad der hos parterapeuten, der gik det op for mig (afbrydes)
Jokeren: Du var i parterapi med din mor? (smiler)
Preisler: Ja (smiler)
Jokeren: Det må jeg nok sige (griner)
(Begge griner)
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Preisler: Ja. Efter sådan halvanden time gik det op for mig, at jeg kan ikke sidde og være vred på min
mor længere - det går ikke
Jokeren: Nej, det er rigtigt, det har jeg prøvet at sige tidligere også, at uanset hvad man måske har følt
sig trådt over tæerne som et lille følsomt barn, så kan man jo også se, det fede ved at være voksen er og
selv at have børn, at man pludselig kan se det for ens forældres perspektiv også (...) og sige: det er ikke
altid nemt at få en hverdag til at hænge sammen eller sætte grænser, selvom det måske er det bedste og
(...) parterapi med din mor, det må jeg sgu nok sige (griner)
Preisler: (Griner). Jamen det var ligesom betingelsen for, at hun ville se mig, fordi hun synes, jeg er for
vred eller har syntes, at jeg var for vred
Jokeren: Vred som i indebrændt eller som i rasende vred eller
Preisler: Rasende vred
Jokeren: Ja
Preisler: Ja
Jokeren: Altså kender du faktisk godt det der med at have temperament også (...) (afbrydes)
Preisler: Ja, er du sindssyg (afbrydes)
Jokeren: Og vælt reolen og (afbrydes)
Preisler: Jaja
Jokeren: Ja (afbrydes)
Preisler: Ja, eller ikke så meget fysisk mere, altså jeg har engang(...)jeg har lavet mange vanvittige ting
i min vrede, men altså(...)de seneste år har det mere været sådan intellektuel vrede, ik, hvor jeg ligesom
sådan har brugt alle mine mentale redskaber til at jorde mine (...) dem jeg var op imod ik
Jokeren: Ja
Preisler: Min mor, min far, mine kærester, mine venner osv. (afbrydes)
Jokeren: Det kan næsten også være mere ubehageligt end at slå, ik (pause) altså
Preisler: Ja, det ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet at blive slået
Jokeren: Okay
(Pause)
Preisler: Har du?
Jokeren: Har du heller aldrig været op at slås?
Preisler: Jo jo (afbrydes)
Jokeren: Jo (afbrydes)
Preisler: Men det er noget andet (Jokeren: ja) er det ik
Jokeren: Ja
Preisler: Øhm
(Pause)
Jokeren: Nå, men anyway øhm (afbrydes)
Preisler: Nå, men altså (afbrydes)
Jokeren: Jeg synes, vi missede en vigtig pointe
Preisler: Ja
Jokeren: Som (pause) Du er kommet til et punkt i dit liv, hvor du ligesom er kommet til et punkt i dit
liv til ligesom at sige: Jeg kan sgu godt lide dig mor, og jeg gider ikke være sur på dig mere?
Preisler: Helt klart
Jokeren: Det er da dejligt, tillykke med det
Preisler: Tak
Jokeren: Det tror jeg også, jeg er samme sted med min dejlige små forældre, som egentlig også bare,
nu er de jo nogle gamle mennesker (Preisler: ja) og et eller andet sted, så er det jo mig, der er de voksne,
og udover det er fedt at være de voksne på en natklub, hvor man siger: fis lige af med dig lille pik, det
er de voksne her, ik (Preisler: (smiler)) jeg er ligeglad med, at du synes, det er fedt at have en hat på
eller ej, eller at kunne sidde og råbe af fjernsynet og have langskæg og synes altid var bedre i gamle
dage, det er jo fedt (...) men der er noget fedt i at være voksen på den måde ved at sige: Nu tager man
ansvaret. Man har ikke bare ansvaret for sine børn og sine kærestes børn og sine venner og deres børn
og hvem man er gudfar for osv. Man har også ansvaret for sine forældre (Preisler: ja) og sine børns
generationer og ansvaret for(...)hele samfundet, også. Og for hele verden og hjælpe folk i nød. Det er
os, der er de voksne, og det er fordi(...)Det er nu. Nu er vi færdige. Nu har vi tørret øjnene og trøstet
den lille dreng indeni (smiler), og så er vi klar på at stå fast og også have en mening, for det er også
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vigtigt at stå ved sine meninger og engagere sig politisk for eksempel og gøre en forskel. Man skal ikke
bare sidde og være sur på samfundet, så skal man gøre noget ved det
Preisler: (Henvendt til lytterne) Til dig, der er kommet til derude, vil jeg gerne byde velkommen og
sige, at du lytter til Min lille Hassan. Et mandemagasin hvor mænd taler om følelser og kun følelser.
Min gæst i dag er Jokeren - rapper, producer, skuespiller og TV-vært, og Jokeren hedder også Henrik
Dahl (afbrydes)
Jokeren: Ahh
Preisler: Jesper (Jokeren: Jesper) Dahl (smiler) undskyld
(Begge griner)
Preisler: Henrik Dahl er en helt anden person
Jokeren: (Smiler), det er ham, jeg booker hotelværelser under
Preisler: Gør du det?
Jokeren: Ej, det er en joke
Preisler: Ja
Jokeren: Nej, det gør jeg ikke
Preisler: Det er ham med det flotte hår
Jokeren: Nej, det er dig
(48:32)
Preisler: Mmh tak, men øhm det jeg ville (...) altså nu snakker vi om at være blevet voksen, ik, øh altså
du har jo på en eller anden måde levet i en krigszone kan man sige med stoffer, ghetto, dine venner der
blev skudt og hvad som helst, ik. Jeg har også befundet mig i en krigszone. Jeg har lagt mig ud med
alle mulige: institutioner, kulturledere, jeg har boet 6 år i mellemøsten og været der mens der blev
bombet og bilbomber sprang, præsidenter blev slået ihjel og sådan noget, jeg har ligesom (afbrydes)
Jokeren: Libanon
Preisler: I Libanon, ja. Og det er som om, jeg ligesom har skulle øh(...)udmatte mig selv i forhold til
det intense liv for at kunne nå hertil, hvor jeg er i dag, og det har selvfølgelig haft nogle omkostninger
(afbrydes)
Jokeren: Du har skulle udmatte dig selv?
Preisler: Udmatte mig selv, ja (...)
Jokeren: Altså ikke kun i seksuel betydning, men ligesom løbe hornene af dig selv måske
Preisler: Ja (...) ja (...) (afbrydes)
Jokeren: Altså hornene behøver jo ikke kun være the horny horn, det kan jo også være, at man ligesom
skal have brændt sin ungdomsenergi af (afbrydes) eller
Preisler: Ja måske, ja. Altså det har måske bare været lidt sent, ik, og jeg går stadig i konflikt med folk,
men det er som om, at det ligesom har skulle være sådan, for at jeg kunne øh (...)
Jokeren: Jeg synes, humor er et godt våben, altså hvis min kæreste står og er sur og er helt hidsig, så
lader jeg som om jeg er hende, så står jeg sådan og stamper i jorden "jeg er IK hidsig" og lader som om
jeg er hende ikke, og så kan hun godt se det, og så griner hun også, ik, og det det kan være en god måde
at afvæbne sådan en konflikt på, ikke
Preisler: Mmh
Jokeren: Det kræver selvfølgelig lidt overskud, men er det der, du er kommet til, også med at du skal
føre krig på en anden måde?
Preisler: Ja eller måske ikke rigtig gider og føre krig mere (...)
Jokeren: Nej, men øhm bare man heller ikke lader sig køre over, man skal heller ikke bare give op, eller
hvad?
Preisler: Nå, men (...) nej (afbrydes)
Jokeren: Hvis man er helt udmattet, så skal man også bare huske at tage sig en pause, så skal man bare
(Preisler: jamen) melde sig syg og sige man har roskildesyge, fordi det er der ikke nogle, der kan sige
ikke passer og så tror jeg, jeg har ikke haft så mange jobs, så skal man bare ligge sig i sengen og ryge
nogle smøger, indtil man er klar igen
51:07
Preisler: Ja (pause) Men kender du ikke det, at man bliver træt af sig selv? Ikke kan mere?
Jokeren: Træt af sig selv?
Preisler: Af det man har været?
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Jokeren: (Smiler), nej. Det gør jeg ikke. Jeg er den største narcissist i hele verden, nej jeg bliver ikke
træt af mig selv
Preisler: Mmh (pause) Øhm (pause)
Jokeren: ja, det ved jeg ikke om er særligt sympatisk, men hvad hedder det (smiler), jeg kan godt sige,
når andre mennesker bliver trætte af mig, men hvad hedder det (...) Det ved jeg ikke, jeg synes faktisk
altid, at jeg har gode intentioner (pause) Det tror jeg er vigtigt (...) Også når man gør noget, der er forkert
eller dårligt
51:53
Preisler: Hvad drømmer du om skal ske for dig nu her og frem efter?
Jokeren: Mmm (...) (pause) Jeg drømmer om at give mig selv noget helt ekstraordinært kunstnerisk
frihed via nogle moderne medier og (...) og nogle gamle helt gamle klassiske kunstneriske dyder. Jeg
drømmer om at være Jokeren og Jesper på mine egne præmisser og ikke skulle stille op i sådan noget,
jeg er den nye Robert Hansen fjernsyn eller et eller andet reality eller public service, hvor man ikke må
dit eller dat. Jeg vil gerne have frihed, jeg elsker frihed, og frihed har altid været mit mål. Grunden til
at jeg valgte den her retning i mit liv, det er fordi, jeg gerne vil have frihed til at skabe og være kreativ,
og det drømmer jeg om, at jeg kan opnå.
Preisler: Og hvad i forhold til (afbrydes)
Jokeren: Og blive ved med at opnå. Og så drømmer jeg om, at jeg kommer til at se min datter hele tiden
(...) for jeg elsker hende over alt på jorden. Hun er det bedste, jeg ved i hele verden (...) Og har det godt
med min kæreste og (...) Så drømmer jeg også om verdensfred og fred i Mellemøsten og (...) øhm alt
muligt. Jeg drømmer om mange ting.
Preisler: Hva (afbrydes) Hva (afbrydes)
Jokeren: Og så tror jeg, at det er godt at fokusere på det positive også og også huske sig på, at i stedet
for at sige: åh nej, er der et lille barn, der græder inde i maven på mig, så (...) så også tænke på det gode.
Lad os sige: Du har et arbejde, du arbejder her, og jeg har en del af mit arbejde er også at være her, og
det går sgu da meget godt, og solen skinnede tidligere i dag og ligesom du ved tælle sine velsignelser,
count your blessings, er det ikke det, det hedder. For jeg synes også, at den vestlige måde at digte på
som sur og mærkelig og hvad hedder det, hvor man også skal omfavne det positive og huske på, at vi
lever altså i et ret godt, trygt land, hvor det mest fjendtlige er os selv. Vi skal være glade og
taknemmelige og vise vores overskud og så selvfølgelig hvis man er i underskud en dag, så må man
også give sig selv tiden til at komme igen og lige (...) restituere (Preisler: (hhh)) så man kan stå op og
smile til verden og gøre den til et bedre sted
54:21
Preisler: (Henvendt til lytterne) Og med disse gode råd fra Jokeren vil jeg gerne sige, at du har lyttet til
Min lille Hassan - et mandemagasin, hvor mænd taler om følelser og kun følelser, og min gæst i dag
har altså være Jokeren - rapper, producer, skuespiller og TV-vært. Jokeren hedder også Jesper Dahl.
Jesper Dahl er dette og hint, men jeg synes, at han også har bevist, at han tør være sig selv. Så tak til
dig, Jesper
Jokeren: Tak fordi jeg måtte komme. Det har været en fornøjelse at snakke med dig.
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9.3. Preisler og Østergaard
Titel: Martin Østergaard.[6] Sendt d. 21. august. Varighed 55:00.
Interviewer: Hassan Preisler
Interviewperson: Martin Østergaard
Speaker: Velkommen til Min lille Hassan med Hassan Preisler.
00:14
Preisler: Det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv. Sådan skrev Søren Kierkegaard
i enten-eller, og jeg har opdaget noget skelsættende. Min evne til at elske og forbinde mig til andre
mennesker er direkte forbundet med mit mod til at være sårbar, til at være lille, og til at turde være mig
selv. Det ene kan ikke eksistere uden det andet. Men kan en mand tillade sig at være lille? Tør han? Det
er de store spørgsmål. Og dette er Min lille Hassan, min sag, der ligger mig på sinde, og som jeg er
tilbøjelig til at fremføre i enhver sammenhæng. Mit navn er Hassan Preisler, og min gæst i denne uge
er Martin Østergaard. Martin Østergaard er uddannet parterapeut og journalist samt forfatter. Han har
skrevet 8 bøger om mænd, kvinder, faderskab og kærlighed. Martin Østergaard rejser landet tyndt og
holder populære foredrag om selvudvikling, og han er en meget benyttet ekspert i medierne. Han har
optrådt på TV, i radio og på tryk et utal af gange gennem årene. Martin Østergaard er i øvrigt gift og
har tre børn. Martin Østergaard er dette og hint, men kan han også være sig selv. Det skal vi finde ud
af i dag. Velkommen til dig, Martin Østergaard.
Østergaard: Tak skal du have.
02:06
Martin Østergaard. Hvem er Martin?
02:12
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg sidder faktisk hver morgen og prøver og finde ud af det, øh. Jeg har
sådan en stor notesbog i øjeblikket, som jeg sidder og skriver i. Så sidder jeg sådan nærmest, det er
sådan meditativt, og skriver 20 minutters tid, hvor jeg bare sådan lader kuglepennen løbe.
Preisler: Hvad skriver du om?
Østergaard: Jamen, så skriver jeg, at jeg er ked af og i dag er jeg frustreret og sur på min kæreste, fordi
jeg synes, at dit og dat og dyt og alt muligt, ik, altså. Og så sidder jeg og skriver, det skal nok gå alt
sammen, og. Du er OK, du har styr på tingene. Du sidder her, og alt (...) æh, er grønt og blomstrer
omkring dig, og folk er glade. Det kan godt være, du har nogle udfordringer i dag, men nu skriver du
om det.
Preisler: Hvad synes du om dig selv, før du skriver, at du er OK, og at verden er grøn og blomstrer
omkring dig?
Østergaard: Jamen, der kan jeg godt synes, at jeg er helt vild råden, altså vågner op og er sådan
underskudsagtig, (griner).
(Preisler: (smiler))
Østergaard: (...) Og træt og føler mig (...) så har jeg haft sådan en eller anden drøm, der handler om, at
jeg ikke kan nå toget eller sådan noget, ik. Og tænker, nej det er sgu da mange år siden, jeg har haft de
der skide drømme, eller jeg bliver udelukket af en eller anden gruppe, der ikke gider at have mig med,
og jeg går og leder efter dem, og de vil bare ikke have mig med
Preisler: Hvad er det mest rådne ved Martin, ifølge Martin?
Østergaard: Det er nok at øhm (...) Det er sgu nok noget med at være bange for ikke at være god nok.
Øh.
Preisler: Er du bange for ikke at være god nok?
Østergaard: Øh ja. Men det værste er nok at blive nødt til at sige det hele tiden. Altså, og være bange
for, at folk bliver bange for at folk bliver trætte af at høre på det, ik
Preisler: (Smiler) mmh
Martin (grinende): (Smiler), hvis de hele tiden skal bekræfte mig i, at jeg er god nok.
Preisler: (Smiler) mmh
Martin (grinende): Så jeg prøver sådan at skjule det (smiler)
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Hassan (lidt mere alvorligt): Ja
Østergaard: Så jeg ikke skal lægge dem for meget til last
Preisler: Og hvem er de folk? Hvor er du allermest bange for ikke at være god nok?
Østergaard: Ej, det er sgu nok i forhold til min hustru. Men også i forhold til mine børn, altså øh. Er jeg
nu en god nok far, øh. Er jeg sjov nok? Er jeg nu nok sammen med dem? Spørger jeg dem om de rigtige
ting? Jeg kan godt sidde sådan ved et aftensmåltid, ik, og min hustru er ikke mor til mine børn, men så
kan hun sådan nogle gange snakke med dem på sådan en en en fri og afslappet måde, og de hygger sig
ved hendes spørgsmål og blomstrer sådan under hendes spørgsmål, og sådan, jeg sidder og tænker:
mmmiii (pivelyd), hvorfor snakker de ikke så frit, når de snakker med mig, og hvorfor jeg stiller jeg
ikke dem, så prøver jeg sådan at komme ind med nogle ekstra ting (smiler), eller sådan et eller andet,
for ligesom at sige, hey, jeg er her også (Preisler: mmh)
Østergaard: Jeg er også din far (Preisler: mmh (smiler))
Østergaard: Øh, jeg kan godt komme i tvivl om, altså om mig selv som menneske, sådan helt plat og
eksistentielt, altså. Og når man snakker om det, så lyder det jo altid som om, ah så slemt er det nok
heller ikke, men det er, altså det er virkelig slemt nogle gange
04:55
Preisler: Men det lyder også som om, at du selv vurdere det, når du kalder det plat?
Østergaard: Ja, jamen, det er jo en del af det. Det er jo en del af det der selvhad, eller øhm, selvforagt
eller sådan et eller andet. At man vil ikke rigtig være ved det, og så lægger man sådan en ironisk
distance. Man prøver at lave lidt fis med sig selv omkring det, ik (...) Øhm (...) Og altså, det bedste er
jo at mærke det, ik altså (...) Også når man sidder her (griner)
Preisler: Og hvorfor vil man ikke det, (smiler) (Østergaard: (griner)) hvorfor vil du ikke mærke det?
Østergaard: fordi så kommer jeg sgu til at græde
(Pause)
Østergaard: Altså det er jo det, der sker, ik. Altså så bliver man berørt. Det gør jeg også nu
05:40
Preisler: Hvad er der galt med at græde eller blive berørt, som du bliver lige nu?
Østergaard: Puha, ja, det, altså, det føles jo ydmygende et eller andet sted. Man ved jo godt, at det virker
helende, altså, men alligevel, så får man fornemmelsen af, at nu har jeg ikke styr på mig selv, og det vil
jeg helst gerne ha'. Og jeg har mest lyst til at vise andre mennesker, at jeg har styr på det, ik. At jeg er
stærk. Og at jeg godt kan finde ud af at bære mig selv og bære dem og sådan noget, ik. Så det her, det
har jeg ikke lyst til at vise nogle (smiler). (Preisler: (smiler)) Grinende: Hvorfor gør jeg det så alligevel?
(griner). (Preisler: (smiler))
Østergaard: Og det er jo også det, for fanden, mit arbejde består i. Det er jo at sidde og hjælpe folk, der
ender i denne her situation, hvor de er kede af det og har brug for, at nogle er deres vidner, ik. Altså når
de bliver kede af det og berørte.
Preisler: Mmh
Østergaard: Og der kan jeg jo også godt nogle gange sidde at tænke, ja det kan også godt være svært at
sidde at deale med, at folk er kede af det, men gudskelov har jeg ikke så meget imod at blive berørt, når
andre bliver berørt. Så har jeg det sådan, nå men, det kender jeg rigtig godt det der
Preisler: Mmh
Østergaard: når du bliver berørt, så føler jeg med dig, ik altså
Preisler: Mmh
Østergaard: og det er muligvis også derfor jeg gør, det jeg gør. Når folk kommer til mig og er i smerte
og er kede af det og vrede og sådan noget, så slipper jeg lidt for at mærke, at jeg selv er ked af det og
vred og tvivler på mig selv og sådan noget
Preisler: Mmh
Østergaard: og så kan jeg i det der korte øjeblik, sådan ligesom fortabe mig ind i deres smerte og mærke
min egen og mærke, at jeg er sgu ikke bange for det, fordi øhm, det har jeg jo så også lært mig selv hen
ad vejen, ikke at være bange for min egen og så kunne hjælpe andre med at være i det, ik
Preisler: Men øh
Østergaard: Men desværre, det er meget sværere for mig at modtage hjælp end det er at give hjælp
(griner)
Preisler: (Smiler), kunne det være, at det her behov for kontrol, du taler om i forhold til dine følelser er
lige præcis det, der distancerer dig i forhold til dine børn?
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Østergaard: Ja (...) i det hele taget, til hvad som helst, ik, altså også til min hustru og min kæreste, altså.
Det er jo som regel, når jeg er bange for at være den, jeg er, at jeg kommer til. Så kommer man til at
være en lille smule hård eller virke sådan som en sur, gammel mand. Altså jeg er tit en sur, gammel
mand om morgenen.
Preisler: Mmh
Østergaard: Altså nu er jeg så også ved at blive halvgammel ik, 53, ik. Så er man også sådan, så øhm.
og det altså, og sidde der og vide med sig selv, at man er en sur gammel mand, og det er man i
virkeligheden, fordi man er bange. Bange for at miste eller bange for at være uinteressant eller gammel
og usexet eller hvad fanden man nu kan have, alle mulige frustrationer, ik. Øh, og så ikke rigtig være
ved det og ikke rigtig give slip på det i situationen, ik. Og så bliver man bare muggen og på tværs og
sådan noget. (griner), svær at være sammen med, ik. Og det klart, så trækker de sig lidt, ik.
Preisler: mmh (pause) øhm, jeg mødte dig i gaden på nørrebro i, for et par uger siden, (Østergaard:
mmh) og der fortalte du mig, at du er i et ægteskab nu med en kvinde, som du føler, du har et jævnbyrdigt
kærlighedsforhold til (Østergaard: mmh), og så sagde du til mig, at det er det, du har længtes allermest
(Østergaard: mmh) efter hele dit liv. Og nu står du så i det (Østergaard: ja), men du sagde også til mig,
at du aldrig har været så bange før, som du er nu? (Østergaard: mmh)
Østergaard: Ja, jeg har trods alt været i det i 10 år (smiler), så jeg har fandme været bange i mange år,
ik.
Preisler: Ja
Østergaard: Jamen, det er korrekt. Katrine, min hustru, min store kærlighed, altså, øh, altså jeg tror, at
det der med at møde en stor kærlighed og så øh, altså det kan jeg jo se gang på gang også med de folk,
der kommer, men altså, for nu at holde mig til mig selv, så øhm, i hvert fald det der sker for mit
vedkommende, det er, at det hele rasler fra hinanden. Altså hele maskineret, alle skruerne, øhm, ryster
ud og triller fra hinanden, og det hele rasler fra hinanden, ik
Preisler: Kan du forklare, hvordan det føles?
Østergaard: Øh, i starten bliver det vel sådan noget med, at man er helt vildt bange for, om hun nu har
en anden, eller om der er andre, hvem hun har været sammen med tidligere og sådan noget vil man helst
ikke vide, og samtidig vil man gerne vide det og så (...)
Preisler: Martin, jeg griber lige ind her
Østergaard: Ja, (griner)
Preisler: (Smiler), du sidder som parterapeut, som ekspert (Østergaard: jaja) på følelseskommunikation
(Østergaard: mmh) og du bruger primært ordet man fremfor jeg.
Østergaard: Ja, det må man jo ikke, når man er i terapi, så skal man jo sige jeg, (smiler). (Preisler:
(smiler)). Så du siger, at jeg skal sige jeg, så vil jeg komme bedre i kontakt med mine følelser, (smiler)?
Preisler: Jeg ved det ikke. (Østergaard: nej). Ville man ikke sige det?
Østergaard: Jeg tror, jeg er holdt op med det, altså. Jeg tror, jeg har lavet terapi i så mange år eller lyttet
på folk, bare det der med at sige, at jeg har lavet terapi i så mange, det virker også, det skuer også sådan
lidt i mine ører. Altså jeg tror, jeg har (afbrydes)
Preisler: altså jeg kan mærke på mig selv, når jeg bruger begrebet man (Østergaard: Ja), så er det altså
et tydeligt tegn på, at det er et eller andet, jeg er på flugt fra (Østergaard: (griner)) (smiler).
Østergaard: Jamen, det er jo igen det der med, at man siger jo også at folk, når de krydser armene, så er
deres kropssprog lukket, ik. Men nogle gange så lukker man jo sit kropssprog for at føle sig mere tryg,
så altså, jeg har været terapeut i så mange år, så jeg ved ikke, hvad fanden man kan regne med og ikke
kan regne med
Preisler: altså jeg har stået overfor samtlige af mine kærester, det er da klart, at man bliver jaloux
(Østergaard: (griner)) (smiler), og det gør det jo til en universel sandhed, ik, som jeg så (afbrydes)
Østergaard: Men for at vi ikke skal slås for meget her, skal jeg så (Preisler: (griner)) ikke bare sige jeg
fra nu af, så prøver jeg (Preisler: (smiler), jo) at være lidt med på den
11:28
Preisler: Kan du så beskrive for mig, hvad øhm, hvad det vil sige for dig, når alle skruerne falder ud,
og det hele rasler fra hinanden?
Østergaard: (Suk) øh, puha, jo, men øh, lige nu er følelsen der ikke, kender du det? (smiler) (Preisler:
(Smiler)). Men hvordan er det, jeg har det. Altså. Jeg tror bare, jeg bliver usikker, altså igen, det bliver
lidt en gentagelse af det, jeg allerede har sagt, at man, jeg bliver usikker på mig selv og bange for, om
det nu er godt nok, det jeg har at byde på. (Preisler: mmh) Øhm, og når jeg så har det på den måde, så
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prøver jeg ligesom at dække mig ind, øhm. Og det kan jo komme til udtryk på mange forskellige måder,
man bliver sur over et eller andet, eller synes at der er et eller andet, der ikke er rimeligt eller hvad
fanden ved jeg (Preisler: mmh), men jeg kan ikke lige mærke det lige nu, altså. Følelsen er lige lidt væk
(Preisler: (smiler)) i øjeblikket (griner)
Preisler: Dine øjne er ellers ret blanke (smiler)
Østergaard: (Smiler), de har været mere blanke (Preisler: (smiler)) ja.
Preisler: Altså, jeg har haft sådan en oplevelse for nyligt, øh som ikke handler om det her med kvinder,
fordi jeg er ikke nået til det sted, hvor du står endnu. Altså at være i jævnbyrdigt forhold, hvor jeg giver
mig hen (Østergaard: mmh) til kærligheden så meget, at jeg mærker angsten (Østergaard: mmh) og står
på mål for den (Østergaard: nej). Det tror jeg ikke, jeg har turdet kaste mig ud i nu (Østergaard: mmh).
Men jeg har oplevet det i forhold til min karriere, fordi øh, jeg har hele mit liv længtes efter beundring
og anerkendelse og succes i en så ekstrem grad, at da det så ramte mig for tre år siden, da jeg udgav en
roman (Østergaard: mmh), som hedder Brun mands byrde (Østergaard: ja), så har jeg øh siden da været
krampagtigt fastlåst på, at jeg for alt i verden ikke måtte miste den succes og beundring og anerkendelse,
fordi den for mig føltes som den kærlighed, jeg gerne vil have (Østergaard: Autch) fra verden. Øhm, så
oplevede jeg for nylig, at øh, hvad kan man sige, kulturbranchens opbakning til mig og mit projekt faldt
(Østergaard: ja) i forbindelse med en sag, jeg havde med det kongelige teater om de sataniske vers,
(Østergaard: ja) jeg gerne ville opsætte. Altså folk har trukket sig fra mig (Østergaard: okay) for at sige
det mildt, øhm man kan beskrive det lidt sådan her: Når jeg møder op til en premierefest på et teater, så
føler jeg mig lidt som Moses, fordi når jeg træder ind i rummet, (Østergaard: (smiler)) så (smiler) træder
folk ud til siderne, (smiler). (Griner sammen)
Østergaard: Men du skal du jo lige huske på, at Moses kunne jo rent faktisk redde sit folk igennem,
netop fordi vandene skiltes (griner)
Preisler: Jamen, jeg har ikke noget folk bag mig (smiler)
Østergaard: Nej, men du har måske dig selv?
Preisler: Ja, hvad tænker du på?
Østergaard: Ja, men nu tænker jeg jo bare som terapeut, ik. Altså. Og nu lige pludselig ryger jeg også i
rollen som din hjælper her, ikke altså. (Preisler: mm) Du har da mig helt med, ik. Jeg kan da godt
forestille mig at stå der og vandene skilles (Preisler: mm). Jeg tænker, det da måske meget fedt,
(Preisler: ja) det da ikke helt skidt?
Preisler: Hvorfor ik?
Østergaard: Næ, fordi hvad fanden skal du bruge den der succes, hvor folk synes, nu passer du lige i
deres kram (Preisler: mmh), at der er et eller andet, de kunne lige ae dig over håret, ik, og lige sige: ej,
det var en god bog, og det var fantastisk, og du har helt ret, ikke. Altså, nu har du så sagt noget, der er
forkert. Jeg er ikke helt orienteret omkring det der med de sataniske vers, men nu får du vandene til at
skilles. Og så har jeg det også sådan, ja okay, fedt, hvad vil du bruge det til?
Preisler: Ja (...) men det er et meget relevant spørgsmål, og jeg ville egentlig gerne stille det tilbage til
dig, fordi (Østergaard: ja) hvad skal du bruge succes og beundring til i et parforhold (Østergaard: yes),
hvor du burde kunne være dig selv?
Østergaard: men det er jo også det, jeg vender tilbage til, altså når jeg sidder der om morgenen på
altanen med min morgen-sider, som jeg kalder dem for og skriver, altså det ryger jo tilbage til mig selv
(...) Og det er jo også det min hustru fra tid til anden, når hun er blevet tilstrækkelig træt af at høre på
mit brokkeri og så siger hallo, altså, der er noget, du bliver nødt til at kigge på selv. Altså, frelsen ligger
jo i mig selv - ikke at jeg kan frelse mig selv, men jeg bliver nødt til at gøre et eller andet godt for mig
selv. Og noget af det, der er godt for mig, lige mig, det er at sidde der og sidde: Hallo Martin, du sgu
fed nok, altså du er en fed fyr, du er, det er OK du er ked af det, det er også OK, at du er i tvivl, det er
også okay, at du føler, at hun ikke er der nok for dig. Måske skal du være der lidt mere for dig selv, ik
altså (Preisler: mmh) så det tror jeg, du har ret i. Hvad skal jeg bruge hendes anerkendelse til?
Preisler: Er det også OK, at du skammer dig?
Østergaard: Ja
Preisler: Hvad skammer du dig allermest over ved dig selv?
Østergaard: Mmh, at jeg skammer mig (smiler) (Preisler: (smiler)). Ja, det lyder åndssvagt, ik. Men jeg
synes, også når vi sidder her og snakker om det, så har jeg det sådan, ej lytterne må
da virkelig tænke, ej hold nu kæft, kom nu ud af det der spor, og det er også den, jeg slår mig selv i
hovedet med. Kom nu videre, Martin altså (...) Jeg skrev jo en bog på et tidspunkt, der hed "Lige nu har
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jeg det godt" (Preisler: mmh) som i virkeligheden var mit forsøg på et års tid prøve at vende mine
negative tanker til nogle positive, ik. Og apropos succes, så solgte den ikke så godt (smiler) (Preisler:
(smiler)). Altså folk vil gerne høre om, hvordan man bliver en bedre kæreste, eller hvordan man scorer
en kvinde, eller hvordan man får det fulde udbytte af en mand. Vi gider sgu da ikke høre om ham der
Martin Østergaard og hans eksistentielle trængsler, vel. Det var, altså, det var virkelig en mavepuster.
Der står en hel masse (grinende): eksemplarer til en bog hjemme på min reol, ik
Preisler: Ja
Østergaard: Øhm
Preisler: Altså jeg ville ikke købe den bog (Østergaard: nej) (...) af en eneste årsag
Østergaard: Og hva, kom med den
Preisler: Jamen øh, i titlen skriver du om, at du har det godt, og jeg synes, jeg kæmper nok med
ensomhedsfølelsen i forhold til ikke at have det godt (Østergaard: mmh), til at have lyst til at læse om
en mand, der har det godt (Østergaard: mmh). Altså jeg tror på, at det er i utiltrækkeligheden og
skrøbeligheden, at vi forbinder os til hinanden (Østergaard: ja). Jeg synes det andet, det er isolerende.
Østergaard: Mmh, men jeg skrev også lige nu har jeg det godt (Preisler: (griner)) (griner)
(Griner begge)
Preisler: Var det en løgn?
Østergaard: Nej nej, det var rigtigt, altså ind imellem så har jeg det faktisk rigtig godt, ik altså.
Preisler: Så skulle den jo have heddet: Ind imellem (Østergaard: (smiler)) har jeg det godt (smiler)
Østergaard: (Smiler), ja, det kunne man også have kaldt den for, ik?
Preisler: Ja (smiler)
Østergaard: Det kan godt være, den havde solgt flere bøger - hvad ved jeg (smiler)
18:27
Preisler: Til den nye lytter, der er kommet til, skal jeg lige sige, at du lytter til Min lille Hassan, et
mandemagasin hvor mænd snakker om følelser og kun følelser. Min gæst i dag er Martin Østergaard,
terapeut, journalist og forfatter. Jeg hedder Hassan Preisler. Og Martin, udover at jeg mødte dig
(Østergaard: (griner)) i gaden for tre uger siden (Østergaard: nu kommer vandet også ud af næsen her)
(smiler), så kender vi jo, vi kender også hinanden fra en fortid (Østergaard: ja). Jeg ved ikke, hvordan
du har det, men jeg taler ikke særlig meget om den fortid
Østergaard: jeg er også helst fri, fordi (Preisler: ja) der sker en helt masse sjove ting, når man nævner
den fortid
Preisler: Ja, og derfor præcis af den årsag, synes jeg, vi skal tale om den fortid (Østergaard: ja). Er du
med på det?
Østergaard: Jaja, helt klart
Preisler: Jeg bemærkede bare, at du skriver, at du er uddannet terapeut?
Østergaard: Ja
Preisler: Men du skriver ikke, hvor du har uddannet dig?
Østergaard: Nå, det står der ellers. Institut for Kreativ Psykoterapi
Preisler: Ja, og hvad er Institut for Kreativ Psykoterapi?
Østergaard: Jamen, det er det sted, hvor Carl-Mar huserer, men hvis man siger ordet Carl-Mar, så hører
folk ikke efter, hvad der ellers bliver sagt, så derfor, altså jeg ville lyve om, hvor jeg kom fra oprindeligt,
jeg har jo, og nu begynder hele selvforsvaret at køre, ik (Preisler: (griner)). Så plejer jeg at sige, men
jeg har også fået nogle andre uddannelser undervejs på Kempler Instituttet for eksempel, og det plejer
folk at synes er meget fedt med Kempler Instituttet (Preisler: (smiler)), dem der kender til sådan terapi.
(Preisler: ja) Altså man får virkelig travlt med at distancere sig, men det kender du jo så også selv?
Preisler: Ja, det gør jeg. Jeg har faktisk her en ting med, øh det er en bog. Vil du beskrive den?
Østergaard: Øh, der står Carl-Mar Møller, hvad kvinder ikke ved om mænd (Preisler: mmh), så er der
et billede af en mand og en kvinde på forsiden og så sådan et lyn, der går ned mellem dem, som sådan
en skillelinje.
Preisler: Ja, det her det er en bog, som ikke står på min bogreol (Østergaard: Ja), den er ellers signeret
af forfatteren Carl-Mar Møller (Østergaard: ja), indeni der står der, at han ønsker det bedste (Østergaard:
ja) for mig osv. (mmh) Og, men vi kom jo samtidig på et tidspunkt oppe hos Carl-Mar (Østergaard: ja)
i en periode (Østergaard: ja) og øh, det er en del år siden
Østergaard: Det er tyve år eller sådan noget?
Preisler: Ja, men vi var der (Østergaard: ja, (smiler))
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(Begge griner)
Østergaard: Ja, det er absolut. Og det var en fed tid på mange måder for mig, altså jeg synes Carl-Mar
øh, var et meget omsorgsfuldt menneske overfor mig og meget klartseende med hensyn til nogle af
mine udfordringer, og på den måde har jeg fået rigtig rigtig meget fra ham, øh, og vi dannede sådan
team i en årrække. Jeg har blandt andet hjulpet ham med at skrive denne her bog, altså hjalp ham med
at få skrevet de allerførste par bøger.
Preisler: Er du krediteret for det i bogen?
Østergaard: Øh, det kan jeg ikke huske.
Preisler: Det er du ikke.
Østergaard: Nej, øh (...) (pause) (smiler)
Preisler: (Smiler), hvorfor ik?
Østergaard: Jeg ved det egentligt ikke, altså jeg har krediteret ham i nogle af mine i hvert fald (griner),
men skide nu vær med det, altså (...) Det, altså mit forhold med ham er sådan lidt modsætningsfyldt,
altså det var meget givende i nogle år og så tror jeg, at jeg oplevede det, som mange der var tæt på ham
oplevede, at på et eller andet tidspunkt, så (...) så var man måske ikke tilstrækkelig partitro eller (...)
han sagde også på et tidspunkt, jamen jeg bruger mine venner, øhm (...) og det tror jeg også - jeg blev
også brugt, altså men jeg brugte jo også ham. Men så blev jeg sparket ud på et tidspunkt, ik, og så (...)
og det var sådan lidt underligt at have haft en god ven og så lige pludselig ikke have det længere, men
sådan var det, altså (smiler), det er jo det, man må lære (Preisler: mmh) altså, at nogle gange så slutter
sådan nogle relationer, ik
22:38
Preisler: Altså da jeg stoppede med at komme oppe hos Carl-Mar, øh, så havde jeg det sådan i lang tid,
at jeg forklarede det, at jeg havde været deroppe med, at han har nogle helt ekstreme evner til at indfange
én (Østergaard: ja). Altså han er karakterismatisk, han er retorisk stærk (smiler) (Østergaard: mmh) og
intelligent på nogle bestemte områder (Østergaard: ja). Men øh, hvis jeg er ærlig omkring det, så må
jeg sige, at jeg bærer det fulde ansvar for det, jeg gjorde (Østergaard: ja) på det tidspunkt, jeg var
deroppe. (Østergaard: okay). Fordi jeg var bevidst om det (Østergaard: ja) undervejs
Østergaard: Okay
Preisler: Øhm, og jeg har gjort nogle ting, som jeg må bære med mig i dag, og som jeg har været rundt
i forhold til mine relationer og undskylde for. Jeg har sagt undskyld til min mor (Østergaard: okay) og
undskyld til min far (Østergaard: ja) og undskyld til min lillesøster og de venner, der var omkring mig
på det tidspunkt, fordi jeg konfronterede dem alle sammen (Østergaard: okay). Øh, enten mundtligt
eller skriftligt, men jeg konfronterede dem alle sammen. Øh (pause). Har du været rundt og sige
undskyld?
Østergaard: Mmh, har jeg det (...) puha. Altså jeg tror, folk mere har joket med, at de sendte mig, nogle
af mine journalistiske kollegaer sendte mig derop på et tidspunkt for at lave en reportage deroppe fra,
og så så de mig aldrig mere (Preisler: mmh) og så dukkede jeg op i TV iført en hvid t-shirt, ik, som var
en af hans proselytter. (Preisler: mmh) Ja, har jeg (Preisler: ja, det var jo vores uniform, ik). Jojojo
(Preisler: altså vi begyndte at gå med stramme) tætsiddende JBS t-shirts (Preisler: ja) i en medium. Jeg
tror aldrig nogensinde, jeg har gået i medium t-shirts (Preisler: (smiler)), men det gjorde jeg i en lang
periode (smiler)
Preisler: Og så gik vi med dolk nogle af os
Østergaard: Jajaja
Preisler: Det var før våbenloven trådte i kraft, tror jeg
Østergaard: Ja.
Preisler: Men vi gik jo rundt med dolk
Østergaard: Jo, men jeg har da, altså, jamen har jeg brug for at sige undskyld til nogen? Nogle gange
så har jeg ransaget min hjerne, ik. Altså også da jeg skulle herind, så tænkte jeg, altså hvad fanden, altså
skylder jeg nogle noget (Preisler: mm) og det gør jeg muligvis, og de må meget gerne komme til mig,
hvis de synes, at jeg skylder dem en undskyldning. Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget
24:48
Preisler: Altså jeg kan huske på et tidspunkt, at min mor var oppe hos Carl-Mar (Østergaard: ja) og
øh (...) jeg havde sådan længe villet konfrontere hende med nogle ting fra min barndom (Østergaard:
ja) og sådan noget, øh. Og det gjorde jeg så deroppe (Østergaard: okay). På den måde som jeg ligesom

103

tænkte ville være det, der var godt at gøre deroppe, ik (Østergaard: jo) så man ville få anerkendelse
(Østergaard: jaae). Så det vil sige med massere af aggression (Østergaard: okay!)
Jeg råbte af min mor, mine venner stod ude bag, han havde sådan nogle store vinduespartier
(Østergaard: ja) ud mod en have (Østergaard: mmh) og mine venner stod og sad ude i haven derude
som publikum, de kunne ikke se, hvad jeg sagde, men de kunne se, at jeg konfronterede hende
(Østergaard: okay) voldsomt (Østergaard: ja) med sådan en pegefinger helt op i hovedet på hende. Nå,
for fanden. Øhm, og da jeg kom ud til dem bagefter - min mor var selvfølgelig knust, altså fuldstændig
knust (Østergaard: ja). Da jeg kom ud til dem bagefter, så klappede de af mig (Østergaard: mmh) og
øh, nogle kom hen og gav mig et knus (Østergaard: mmh) og sagde, sådan, nu er ved at blive en mand
(Østergaard: ja) og så videre. Det har jeg fandme ikke godt med
Østergaard: Nej, det kan jeg sgu da godt forstå.
Preisler: Men du har ikke?
Østergaard: Altså så skulle jeg have fortrængt det, det har jeg muligvis, altså øh, jeg kan ikke lige
umiddelbart komme i tanke om noget, altså (...) (pause) nej
Preisler: Altså jeg skammer mig over, at jeg ydmygede min mor (Østergaard: ja), jeg er flov over det,
men jeg skammer mig også over, at jeg underlagde mig deres (...) eller det jeg troede var det, de ville
ha af mig (Østergaard: ja) deroppe (Østergaard: jaae) altså at jeg gjorde uhyrligheder for at blive en del
af dem, ik (Østergaard: jo). Og jeg, altså (...) (pause) ja
Østergaard: Ja (...) (pause) Altså hvis jeg skulle skamme mig over noget, så tror jeg, at det var noget,
jeg allerede skammede mig over undervejs, det var sådan på et tidspunkt var jeg ligesom sådan hans
udvalgte, øhm (...) og jeg fik sådan den der fornemmelse af, at jeg fik nogle særlige beføjelser, fordi jeg
sådan ligesom var lidt (...) altså, favoriseret på en eller anden måde, ik. Men jeg synes ikke, at jeg
prøvede at udnytte det på nogen måde. Jeg havde bare sådan nogle gange lidt dårlig samvittighed over,
at jeg havde nogle særlige beføjelser eller en særlig plads hos ham, ik. Og jeg kunne mærke, der var
andre, som tidligere havde været mere inde i varmen, og man kom sådan lidt ud, og man sådan lidt og
diskuterede, og han sad og diskuterede deres indstilling til stedet og sådan noget, ik, og jeg sad sådan
ligesom og snakkede lidt med og kunne godt forstå noget og kunne ikke forstå noget andet osv. Altså
der kan måske godt være sådan en følelse af at have været illoyal overfor ens søskende for at vinde fars
gunst eller sådan et eller andet, ik
28:18
Preisler: Ja, for der følger jo særlig privilegier med (Østergaard: ja) at komme tæt på ham, ik. Faren,
kaldte du ham. Man får lov til at komme i hans private gemakker og (Østergaard: ja) og drikke vin med
ham til sent om natten (Østergaard: ja, præcis). Og han fremhæver særligt overfor de andre
Østergaard: Helt helt sikkert. Altså, men nu har jeg sgu nok aldrig været typen, der sådan har udnyttet
mine, altså privilegier, altså nærmere har sådan lidt dårlig samvittighed (smiler), selv da jeg havde en
stor dosis succes, så sagde de inde på forlaget, at det virkede som om, at jeg var sådan en stor
undskyldning for mig selv, altså, når de gerne ville fejre mig. Altså. Det har jeg muligvis også været
der men (afbrydes)
Preisler: Hvis man, du nævnte lige før, at du har et ret splittet forhold (Østergaard: mmh) til stedet
deroppe i dag, og hvis man, altså, nu nævnte du ikke, hvad det var, men jeg synes jo, at de ting, der
foregik deroppe (Østergaard: mmh) blandt andet var uhyrlige (Østergaard: ja) øhm og ved at du siger
(Østergaard: jeg kan ikke) at du ikke udnyttede dine privilegier, så kan du vel ikke fraskrive dig dit
ansvar for det, vi gjorde?
Østergaard: Mmh nah, men var der nogle, jeg erindrer ikke nogle uhyrligheder, altså øh, jeg kan huske,
at der var nogle mennesker, som var utilfredse med det, der foregik, men de markerede det sådan
ligesom også, øh undervejs, altså der var jo også nogle debatter hele tiden om hvad, og altså man
bagtalte jo også rask væk Carl-Mar øhm i gruppen af, altså af folk der var der. Så jeg synes, der var
sådan en løbende debat. Og der skete selvfølgelig nogle ting, hvor man sådan tænkte (...) altså men jeg
synes mere, det var i denne der pudseløjelige afdeling - så var der nøgenkursus, og det synes folk jo er
helt vildt corny, altså man har stået der og smurt leverpostejmad med dolken fremme, ik. Øh (...) Jeg
ved ikke, om jeg har, igen kan det være, at jeg bare ikke kan huske noget, jeg erindrer ikke nogle
uhyrligheder, men det er muligt, at der er nogle, der har været udsat for uhyrligheder (pause) altså der
er sikkert nogle mennesker, der synes, at de er kommet i klemme, det var der jo allerede debat om
dengang, altså nogle der synes, at han var farlig, øh og han gjorde skade på folk og sådan noget
30:31

104

Preisler: Var du bange for ham - Carl-Mar?
Østergaard: Øh, nah jaae, måske lidt, han havde sådan en eller anden, han fik jo nogle gange nogle
hysteriske anfald eller sådan et eller andet, hvis man havde gjort et eller andet forkert med hans
stereoanlæg ovre i (...) fællesarealet, ik, så på den måde, så kunne jeg da godt være lidt bekymret for at
falde i unåde eller noget, ik. Og derfor kan man jo godt bagefter sætte spørgsmålstegn ved, hvor sundt
var det egentlig det, der foregik, ik. Altså. Men jeg tror sgu alle mennesker, de på et eller andet tidspunkt
har været inde i en periode, hvor de enten i forhold til en virksomhed eller en arbejdsgiver eller sådan
noget, har været i sådan et herrer-slave-forhold, eller (...) hvad fanden ved jeg, en eller anden grad af
sekt af en slags, ik. Jeg tror, vi alle sammen må kigge på vores afhængighed af mennesker omkring os
og øvrighedspersoner og dem, vi respekterer, ik (Preisler: mmh), og hvordan de forvand, øh forvalter
den magt, de har over os
Preisler: For mig, som jeg sagde tidligere, øh, så er det ikke så afgørende i virkeligheden, hvordan CarlMar var, men mere hvordan jeg blev (Østergaard: ja), og jeg synes for eksempel vores forhold til
kvinder derop var øhm, undertrykkende.
Østergaard: Mmh ja
Preisler: Hvad tænker du om det?
Østergaard: Jamen, det kan jeg ikke rigtig genkende, jeg ser det mere som at han, igen, altså nu handler
det om ham, altså jeg fik i hvert fald fornemmelsen af at lige pludselig få nogle redskaber til i højere
grad at træde i karakter som mand. Ikke bare for at kue, eller overhovedet ikke for at kue kvinden, men
for i højere grad at være nærværende og tilstedeværende overfor hende. Og jeg husker det også som
om, at han var meget obs på at få kvinder til at slå sig selv og frigøre sig selv og deres indre og så stille
krav til mændene og sådan noget, ik. (Preisler: mmh) Men det er jo klart, at han havde måske mest
fokus på det der med, at mændene skulle blive mere mænd, ik, altså så forsvandt det andet måske lidt i
øh en større suppedas eller den måde, medierne fik det skildret på, jeg synes, det virkede sådan meget
afstemt, altså øh. jeg synes i hvert fald ikke, de kvinder der var virkede undertrykt eller som om at, men
det virkede som om, at de var nysgerrige på, jamen hvordan er det vi gerne, hvordan er det, vi skal
prøve at eksperimentere med at behandle mænd anderledes så mænd træder mere i karakter, som dem
de er. Men jeg synes også, at han var sgu meget efter de mænd, som ikke respekterede kvinderne - jeg
kan huske, der var sådan en eller anden fyr, som tog på en af de unge piger, og så var der kraftedeme
fællesmøde deroppe, ik. Altså hvor hun, sådan en teenagepige konfronterede denne her halvgamle
stodder, som troede, nå ja, nu jeg kommet til wonderland (Preisler: (smiler)), hvor jeg kan tage på alle
pigerne, ik. Han blev simpelthen skammet ud, ik, så øh.
33:35
Preisler: Jamen, jeg undrer mig ikke over, at den her mand misforstod, hvad man måtte deroppe, fordi
(Østergaard: Nej, okay (griner)) (smiler) altså apropos teenagepiger, så var der jo flere af os, øh som
var i 30'erne, 40'erne, som begyndte at date teenagepiger deroppe. (Østergaard: Ja) Øh, inklusiv mig
selv. Har du også gjort det?
Østergaard: (Hhh) øh ja (pause)
Preisler: Hvordan har du det med det?
Østergaard: Blandet (...) Jeg var jo i starten af 30'erne, og jeg synes også, at det (...)
Preisler: Hvor gammel var hun?
Østergaard: 18
Preisler: (Pause)
Østergaard: Så ja, (smiler)
Preisler: Hvorfor har du det blandet med det?
Østergaard: Ja, fordi jeg tænkte, at (...) fordi det ser altid underligt ud på papiret, når man sidder her og
siger, nå ja, så gammel var han, og så gammel var hun, ik. Altså dit svin, ik. Men sådan oplevede jeg
det jo ikke i situationen, altså. Men hvad fanden, hvordan oplevede andre det?
Preisler: Altså, når jeg tænker tilbage på det, så er noget af det, jeg har det rigtig skidt med er, at (...)
huske hendes blik, når hun kiggede på mig (Østergaard: okay) fuld af forventning og med så meget
hengivenhed, naivitet (Østergaard: ja) uskyldhed og forventninger til mig om, at jeg ville kunne give
hende tryghed i livet. (Østergaard: okay) Øh, og hun fik ik tryghed i livet, (smiler) (Østergaard: nej).
(pause) Kan du genkende det?
Østergaard: Ja, øhm (...) Kan jeg genkende det? Ja, altså øh. Jamen når man forlader folk, så bliver de
jo frygteligt ked af det nogle gange, ik altså, det har jeg da også oplevet i den situation, men jeg oplevede
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det ikke som om, at nå ja, nu kommer jeg lige og tager dig, for det kan jeg, øh agtigt. Jeg oplevede det
som reelt og ægte det, der foregik, ik
Preisler: Og hvordan tror du, hun oplevede det?
Østergaard: Hun blev ked af det, og det blev jeg også. Fordi hun blev ked af det.
Preisler: Hvad blev hun ked af?
Østergaard: Jamen, at jeg ikke kunne være sammen med hende fortsat, altså. (pause) og det kan man jo
godt i bakspejlet tænke, hov burde jeg ikke have afholdt mig fra det, øj, jo, det kunne, altså, hvis jeg
havde (griner), rakt tilbage og kigget på mig selv, så ville jeg jo nok have sagt, ej, ved du hvad, tror du
ikke, du er lige blevet skilt, du er ulykkelig og rundt på gulvet, måske skulle du ikke lige engagere dig
i hende, måske skal du finde en et andet sted, som er lidt ældre, ik, altså ja, det var ikke sådan det var i
situationen - der blev jeg glad for hende
36:42
Preisler: Øhmm, jeg øh (...) Mens du sidder og taler, Martin, så jamen, så kommer jeg til at tænke på,
at jeg øh, jeg blev skilt for tre år siden (Østergaard: ja) (...) jeg har faktisk lige gjort det samme igen
(Østergaard: okay). Øh, jeg er 47 år og har været sammen med en 23-årig pige (Østergaard: ja) som
rigtig gerne ville mere med mig, øhm (...) og jeg forstod magtforholdet (Østergaard: ja) og mærkede
uretfærdigheden i det (Østergaard: mmhm) og fortsatte, og jeg må indrømme, at jeg nød magten
(Østergaard: ja) fordi den fjernede mine usikkerheder
Østergaard: Ja (pause) Men det er jo sådan et dilemma. Voldsomt dilemma, ik altså.
Preisler: mm (pause) Udøver du magt overfor de kvinder, du er sammen med for at fjerne din
usikkerhed?
Østergaard: Altså det tror jeg, jeg har gjort, ja. Men jeg tror ikke, at jeg har været så bevidst om det,
som du er nu, altså jeg tror, at jeg, da jeg havde været i 20'erne har været lidt rundt på gulvet og ikke
rigtig vidst, altså været usikker på mig selv, men ikke rigtig vidst, hvad altså, været usikker på mig selv,
uden rigtigt at være bevidst om det (...) Og måske nogle gange har søgt kæresteforhold eller forhold for
at fjerne et eller andet ubehag i mig selv, som jeg dybest set ikke vidste, hvad gik ud på (Preisler: og ..)
jeg tror ikke, jeg ligesom dig kunne, på det tidspunkt, kunne konstatere, at det handler om en angst eller
usikkerhed eller utilskrækkelighedsfølelse - det kan jeg mærke i dag
38:27
Preisler: Øhm, så hvis jeg spurgte din nuværende kone, om du udøver magt (Østergaard: (smiler)), når
du bliver usikker, hvad ville hun så svare?
Østergaard: Om hvad? En gang til
Preisler: Om du udøver magt overfor hende, når du bliver usikker? Hvad ville hun så svare?
Østergaard: mm, hun ville sige, at det gør jeg, men at (...) øh. jeg tror sgu alle sammen, vi dominerer
hinanden et eller andet sted.
Preisler: Jo, men nu er det dig og mig, vi taler om
Østergaard: (smiler) ja. altså ja, jeg ville i hvert fald sige, at jeg udøver magt over for hende, når jeg er
usikker på mig selv, altså bare det der med, at man kan lægge sådan en morgensur stemning, ik altså
når man er usikker på sig selv eller synes man ikke er optimal. Det er da en form for magt at lægge ind
over et forhold, og det er jeg rigtig god til
Preisler: Hvordan har du det med det?
Østergaard: Skidt. Og jeg prøver, altså jeg sidder, altså, og min hjerne kører på højtryk for at finde på
et eller andet hyggeligt (...)
Preisler: Lige nu?
Østergaard: Nej nej nej, i (...) sådan når man sidder der og er morgensur, ik, altså, og (...) sur på ens
kæreste over, at man ikke synes, at hun (...) ikke har gjort dit, eller ikke har gjort dat eller sådan et eller
andet, og man sidder med en følelse af at føle sig lidt forladt eller ensom eller sådan noget, apropos den
snak, den ensomhed, du snakkede om før, ik. Så kan man jo godt sådan sidde og føle sådan, mmh, her
er jeg, og hvorfor er du ikke mere opmærksom på mig og tager dig af mig og sådan noget, ik. Og øh,
det kan man måske have svært ved, eller det har jeg (smiler), jeg må jo ikke sige man (Preisler: (smiler))
og vil heller ikke. Øh, det har jeg i hvert fald svært ved at få meldt ud. Jeg prøver så vidt muligt, ik.
Men når jeg ikke gør det, så udøver jeg helt klart magt.
40:16
Preisler: Til dig, der er kommet til som lytter derude, vil jeg lige sige, at du lytter til Min lille Hassan,
et mandemagasin hvor mænd taler om følelser og kun følelser. Min gæst i dag er Martin Østergaard,
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terapeut, journalist og forfatter. Jeg hedder Hassan Preisler. Og vi taler lige nu om at udøve magt
(Østergaard: (smiler)) overfor kvinder (Østergaard: ja).
40.36
Noget af det, der har allersværest for mig at acceptere og leve med, som jeg håber på, at jeg snart kan
erkende også, det er, at min ekskone sagde til mig, at grunden til, at vi skulle skilles, hun og jeg
(Østergaard: mmh) er, at jeg udøver psykisk vold mod hende (Østergaard: mmh).
Østergaard: Hvordan?
Preisler: Jeg, øh (pause) jeg undertrykker og dominerer med mit humør (Østergaard: okay). Hun kaldte
det (...) tavshedens tyranni, (smiler) (Østergaard: (griner))
Østergaard: Velkommen i klubben
Preisler: Det kender du godt?
Østergaard: Ja, det gør jeg (pause)
Preisler: Også fra dit liv i dag?
Østergaard: Ja, det synes jeg (...) og man tyranniserer jo ikke, fordi man har lyst til det, man gør det jo
fordi, man er afmægtig, eller jeg gør det, fordi jeg er afmægtig, ik
Preisler: Jo, man (smiler) (Østergaard: (smiler)) tyranniserer vel af en årsag, som måske er at fjerne sig
fra det, man i virkeligheden burde gøre, hvis vi skal tale om man
Østergaard: (Griner). Og hva’ (afbrydes)
Preisler: Men det skal vi ik, vi skal tale om dig og mig
Østergaard: Jo, men det tror jeg da på. Og hvad gør vi eller jeg så (...)
Preisler: Hvorfor tyranniserer du, når du gør det?
Østergaard: Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi jeg ikke har lyst til at sidde hver eneste morgen og græde
ved morgenmaden. (Preisler: ja) Og hvorfor tror jeg ikke at sidde og græde, (smiler), ved morgenmaden,
ja (...) eller, det er noget med at deale med, hvad der ligger bag de tårer, ik. Og det er jo blandt andet
ved at gøre sådan noget som det her, synes jeg. Og det er jo det - du siger det jo selv i præmissen for
programmet, ik, altså, hvornår tør vi mænd at være små og lade det hele falde fra hinanden, ik. Fordi
det tror jeg er måden at rejse sig på. (Preisler: hva) Altså min måde at lade være med at tyrannisere på,
det er da at dele det her med nogle andre mænd. (Preisler: mmh) Fordi man kan jo ikke dele det her
med sin kæreste, fordi hun sidder desperat og tænker, jamen altså, hvad er det, jeg gør forkert, og kan
jeg gøre noget for dig, og så længere henne i forholdet, så bliver hun jo også træt af det, for hun synes,
nu skal hun slæbe rundt på den der tristesse, eller det der man selv slås med, og det er jo ikke hendes
opgave for fanden
43:10
Preisler: Men hvis, altså hvis vi tror på, som du jo siger, at du gør, præmissen for det her program
(Østergaard: ja). Så kan det jo ikke isolere sig til kontakten mellem mænd, det er jo også nødt til at
brede sig ud, altså jeg mener, kan man gøre sig selv til et segmenteret menneske, (smiler) (Østergaard:
(smiler)) på den måde, at man er ærlig overfor sine mandlige venner og så.
Østergaard: Nej nej, altså, det skulle jo helst gennemsyre (...)
43.36
Preisler: Så når du siger om morgenen, at (...) at hvis du ikke gjorde dig hård og til en tyran, (smiler)
(Østergaard: (smiler)), så ville du sidde og græde?
Østergaard: Det var en journalistisk skærpelse (smiler)
Preisler: (Smiler)
Østergaard: Så ville jeg sidde og græde (...) ja, altså der er et element af det i det, jo.
(Pause)
Preisler: Jamen, ligger løsningen så ikke her? (smiler)
Østergaard: Jo, altså at sige hver morgen, ligesom en alkoholiker, ik - hej, jeg hedder Martin, jeg er ked
af det (...) det kan jeg i hvert fald mærke virker.
Preisler: Også lige nu?
Østergaard: Ja (...) fordi det er jo sandheden
44:25
Preisler: Hvad er du ked af?
Østergaard: (Langt suk) Det har jeg jo i virkeligheden ikke lyst til at snakke om, men alle mulige ting,
men øh ja, der er mange forskellige ting
Preisler: Jeg vil så gerne høre det
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Østergaard: (Griner) (...) ja, hvad fanden skal jeg (...) jeg tror faktisk, vi har snakket om noget af det
allerede
Preisler: Men det, du ikke har lyst til at snakke om, det er jo det, jeg gerne vil snakke om
Østergaard: Ja (pause) ja, men hvad fanden skal jeg vælge (...) det kommer og går lidt, ik. Så kan man
mærke, at man er ked af det og mærke en eller anden grad af ærlighed, og så forsvinder det alligevel
lidt igen, ik. Bag ved et eller andet forsøg på at holde lidt sammen på sig selv, ik
Preisler: Og det er det, du gør lige nu?
Østergaard: Jamen det sker helt af sig selv. Det er faktisk ikke noget, jeg gør. Eller det er noget det gør
med mig, eller noget jeg gør med mig selv uden at være klar over det. Altså jeg sidder ligesom og kigger
på mig selv, mens det sker.
45:34
Preisler: Og det kender jeg (...) Altså, (smiler). Jamen altså, vi kunne jo lige så godt bytte stol, for min
fortælling er din fortælling. Men nu sidder vi sådan her, (smiler) så det er (Østergaard: men du sagde
også) mig, der spørger
Østergaard: Du sagde også lige før, at du havde sådan en, en annoncering med hvad programmet hed
og sådan, så snakkede du om det der med ensomhed. Altså det kunne jo være én ting
Preisler: Er det det for dig?
Østergaard: Ja, det er noget. En af mange ting, ik, som
Preisler: Du er ked af, at du er ensom
Østergaard: Jeg føler mig ensom, ja.
Preisler: Mmh. Det gør jeg også.
Østergaard: (Griner), hold nu kæft mand.
Preisler: Føler du dig ensom lige nu?
Østergaard: Nej, men derfor kan jeg alligevel mærke det, og så kommer jeg til at grine lidt, ik. For det
bliver også ufrivilligt komisk, men det er jo dødsens alvorligt jo i virkeligheden
46:19
Preisler: Hvorfor?
Østergaard: Fordi, det (...) fordi det gør jeg bare, jeg føler mig ensom, altså. Jeg føler mig alene. Der er
jo nogle, der taler om sjælens ubodelige ensomhed, ik, som er sådan en intellektuel måde at betragte
det på, men (...) men ja (pause)
Preisler: Altså jeg må sige, at jeg på trods af mine erfaringer, som jeg vil kategorisere i kategorien
elendigheder (smiler) (Østergaard: (griner)) så har jeg stadig en længsel efter at overvinde ensomheden
i mit liv og nå et sted hen, hvor jeg ikke skal føle mig ensom, når jeg er sammen med andre mennesker
(pause) (Østergaard: mmh) Og jeg kunne vildt godt tænke mig, at vi i de sidste minutter (Østergaard:
mmh) af det her program, sammen, dig og mig, Martin (Østergaard: ja) at vi tager det skridt (smiler)
(Østergaard: (griner)) ud af ensomheden (Østergaard: ja) ved at fortælle om det, vi er allermest bange
for
Østergaard: Mmh - hvad er du allermest bange for? Ov, jeg kom først (griner) (Preisler: (griner))
Preisler: Den greb du virkelig hurtigt (begge griner) og jeg kigger ned i mine noter
(Begge griner)
Østergaard: Du må gerne spørge mig, før du svarer
Preisler: Nej, du tog den først, så (...) øhm
Østergaard: Kan du mærke det?
Preisler: Ja
Østergaard: Okay
(Pause)
Preisler: Jeg kan ikke huske spørgsmålet
47:53
Østergaard: (Smiler), hvad er du allermest bange for? Var det ikke det, det handlede om? (pause) Jeg
kan heller ikke huske det
48:10
Preisler: Jeg er (...) skræmt fra vid og sans for at dø ensom (Østergaard: mmh) Og hvis jeg kigger på
mit liv, så øh (...) så oplever jeg ikke, at jeg med hastige skridt træder ud af ensomheden, og jeg er
nærmest i panikangst for, at det skal ske. Øhm. På vejen dertil, så er jeg bange for en million ting. Jeg
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er bange for (...) helt banale ting, som at når er sammen med en kvinde, at hun synes, jeg har dårlig
ånde (Østergaard: (griner), ja) og at hun vil gå fra mig af den årsag
Østergaard: Mmh. Jeg tænkte faktisk også på vejen herhen, at jeg skulle huske at købe noget
tyggegummi, så ikke jeg havde dårlig ånde
Preisler: I radioen?
Østergaard: (Griner). Overfor dig (smiler)
49:11
Preisler: Jeg går ikke fra dig
Østergaard: Skide godt
Preisler: Øhm, jeg er meget bange for at være kedelig
Østergaard: Ditto her
Preisler: Øhm (...) Jeg er bange for, at min seksuelle præstationer ikke er gode nok
Østergaard: Tjek
Preisler: Øh (...) (pause) Men jeg er allermest bange for, at jeg ikke er i stand til at nå til et punkt, hvor
jeg begynder at tage det her alvorligt, øh og at jeg resten af mit liv skal være på vild flugt væk fra mig
selv øhm og alle de sider af mig selv, som jeg potentielt kunne se som noget, der ville være årsagen til,
at hun går fra mig. Øhm. Og så er jeg bange for, at jeg resten af mit liv vil lyve om, hvad jeg er for at
tilfredsstille det, jeg tror, hun vil have fra mig. Og jeg er bange for, at jeg skal fortsætte med at spise så
store mængder af stimorol, som jeg gør (Østergaard: (griner)) for at hun ikke skal lugte min dårlige
ånde (Østergaard: mmh)
Østergaard: Jeg går heller ikke fra dig
Preisler: Du går ikke fra mig?
Østergaard: Nej
(Pause)
Preisler: Du er 53 år (Østergaard: ja), jeg er 47
Østergaard: Ja, det har jeg allerede tænkt på
Preisler: Bliver det værre med alderen?
Østergaard: Mmh. Årh, men jeg tænkte mere på det der, om jeg kunne holde det der med, at jeg ikke
ville gå fra dig, fordi at jeg måske kradsede af før dig (griner) (Preisler: (smiler)). Ja, det bliver værre
med alderen, men måske er det i virkeligheden meget godt, fordi øhm (pause) øh. fordi jo mere man
kigger ned i den der afgrund der, jo mere det nærmer sig, jo mere tror jeg i virkeligheden også, man
slipper lidt grebet om denne der angst og usikkerhed og tør omfavne det på en eller anden måde. Og
det, altså, det synes jeg i hvert fald sker for mig, at jeg bliver bedre til at sætte spidsen af kuglepennen
på det og holde fast i det. Om ikke andet der om morgenen i selskab med mig selv. Og ved at sidde der
og være mit eget vidne, så er jeg aldrig helt ensom, og jeg altså sjovt nok har jeg det sådan, at når jeg
tør være ærlig overfor mig selv, om hvor bange jeg er, og hvor ked af det jeg er og hvor ulykkelig og
elendig, jeg føler mig (...) Øh, og jeg sidder der bare i 20 minutter, måske 10 minutter, måske en halv
time, ik og fylder et par sider i hæftet der. Så er jeg anderledes, jeg er simpelthen anderledes, når jeg
rejser mig op og går ind i lejligheden igen udenfor altanen. Så er jeg mere mig selv. Altså knap så bange.
Så jeg tror, at det er det, der sker med alderen, hva hva hvad der sker for mig i hvert fald lige nu og her.
Øh
Preisler: Men du sagde ja til, at det bliver værre med årene
Østergaard: Ja, ja det gør det. Fordi der er noget, der er noget ensomt, som man ikke rigtig kan lave om
på, men hvis man tør omfavne den der ensomhed, og det er jo det, vi prøver på nu. Det, du prøver på,
og det, jeg prøver på, øh (...) og sige det højt og så være fælles om det. Og det kan man gøre med sig
selv, og det kan man gøre med andre, altså jeg tror, at hvis man tager den der ensomhed eller øhm,
prøver og blive gode venner med den eller et eller andet, så sker der altså noget, der sker noget
52:51
Preisler: Er du bange for at dø ensom?
Østergaard: Øhh (hhh). Nej, altså jeg er sgu mere bange for, at folk skal kigge på mig og synes, at nå,
han er godt nok en ensom særlig ham der, ik altså. Jeg er helt vild med at spille golf øh, og i går gik jeg
rundt ude i golfklubben, og jeg nyder simpelthen sådan at spille alene, jeg elsker også at spille med
andre (...) men alle de andre gik rundt to og to, tre og tre, fire og fire, ik. Og jeg tænkte bare, hold kæft,
her kommer ham Martin, han er kraftedeme sådan en underlig, sær (...) øh, den ensomme ganger, som
der var en, der råbte til mig. Øh, overfra det andet hul. Han sagde: "Nå, der kommer den ensomhed
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ganger". "Ja", sagde jeg så. "Det er dejligt" løj jeg lidt, ik altså. Fordi det er dejligt, men det er også
vemodigt. "Jamen, så er der heller ikke noget, der generer" råbte han så til mig, (smiler). Og det har han
jo ret i, ik. Udover at ensomheden selvfølgelig generer og angsten for at (...) at der ikke er en anden.
Preisler: Mmh
Østergaard: Og det er der jo så (pause)
Preisler: Jeg har et håb om, at der for mig i mit liv, øh snart vil dukke noget op, der generer, (smiler)
(Østergaard: (griner)) (pause) ja
Østergaard: Tænker du på en kvinde, eller (Preisler: ja) kæreste
Preisler: Ja
Østergaard: Men det er jo også fantastisk
Preisler: Jeg håber på, jeg snart tør igen
Østergaard: Mmh
Preisler: Øhm, i mellemtiden så vil jeg sige tak til dig, Martin.
Østergaard: Ellers er jeg, jeg er der jo, Hassan!
Preisler: Ja
Østergaard: Hvis nu du finder ud af, at det er noget lort alligevel, det der, ik (smiler) (Preisler: (smiler)).
Man kan jo også godt være ensom i et forhold (Preisler: (smiler)) (smiler)
Preisler: Du har lyttet til min lille Hassan, et mandemagasin hvor mænd taler om følelser og kun følelser.
Min gæst i dag har været Martin Østergaard, terapeut, journalist og forfatter. Martin Østergaard er dette
og hint, men jeg synes også, at han har bevist, at han tør være sig selv, så tak til dig, Martin
Østergaard: Selv tak, Hassan.

110

9.4 Preisler og Jepsen
Titel: Forfatter Erling Jepsen: ”Skal vi tale noget mere om fisse"?[7]
Interviewer: Hassan Preisler
Interviewperson: Erling Jepsen
Speaker: Velkommen til Min lille Hassan med Hassan Preisler.
00:14
Preisler: Det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv. Sådan skrev Søren Kierkegaard
i enten-eller, og jeg har opdaget sådan skelsættende. Min evne til at (Jepsen: (snorkelyd)) elske og
forbinde mig til andre mennesker er direkte forbundet med mit mod til at være sårbar, til at være lille,
til at turde være mig selv. Det ene kan ikke eksistere uden det andet. Men .. kan en mand tillade sig at
være lille? Tør han? Det er de store spørgsmål. Og dette er Min lille Hassan, min sag, der ligger mig på
sinde, og som jeg er tilbøjelig til at fremføre i enhver sammenhæng. Mit navn er Hassan Preisler, og
min gæst i denne uge er Erling Jepsen. Erling Jepsen er dramatiker og forfatter, han har fået opført over
20 manuskripter i teater, film, radio og tv (afbrydes)
Jepsen: Neeej, opført 40, udgivet 20
Preisler: Opført 40 og udgivet 20 rettede Erling Jepsen mig lige, som i øvrigt begyndte at vågne op her,
nu hvor vi begyndte at tale om ham (afbrydes)
Jepsen: Mmh ja, du taler så langsomt (afbrydes)
Preisler: Ja. Erling Jepsens første roman hed 'Ingen grund til overdramatisering'. Siden er det blevet til
ni velmodtagne og bredt læste bøger, hvoraf 'Kunsten at græde i kor' nok er den mest kendte. Der er
nogle, der kalder ham for Kunsten at græde i kor-Jepsen (Jepsen: nå) I 2013 udkom Erling Jepsen med
'Den sønderjyske farm', som vandt Danmarks Radios Romanpris året efter - en pris, som jeg i øvrigt
også var nomineret til, men altså ikke fik.
Jepsen: Mmh
Preisler: Desuden har Erling Jepsen modtaget Holberg-medaljen, som han har fortalt mig, at han er
meget stolt over. Hele fem af Erling Jepsens romaner er desuden blevet filmatiseret eller dramatiseret.
Erling Jepsen rejser ofte rundt i landet og læser op af sine bøger og fortæller skrøner fra sit liv, og så er
han en flittig gæst i medierne, hvor han taler om sin barndom i Gram og sit liv i København. Erling
Jepsen er fraskilt far til en datter og bor i dag alene. Erling Jepsen er dette og hint, men kan han også
være sig selv - det skal vi finde ud af i dag. Velkommen til dig, Erling Jepsen
Jepsen: Tak for skal du ha' da
03:07
Preisler: Hvem er (Jepsen: (hhh)) Erling?
Jepsen: Altså jeg sidder jo her og kæmper med søvnen, for jeg synes, du har sådan en drævende stemme,
altså. Er det pålagt? Altså, ja (Preisler: (smiler)) jeg kunne forstå, at der var nogle piger, der syntes, du
havde en sexet stemme, det kan jeg simpelthen ikke forstå
Preisler: Nej
Jepsen: Og det er sådan lidt flabet. Du er lige ved at græde hele tiden, eller hvad? (pause) Kan du ikke
snakke helt normalt?
Preisler: Altså øh, jeg er faktisk glad for, at du tager fat i lige præcis det, fordi (...) jeg ville gerne tale
om løgn i dag med dig
Jepsen: Jaså jaså
Preisler: Jeg har fundet ud af, at jeg lyver (Jepsen: nå) rigtig meget. Øh mere end jeg troede
Jepsen: (Snorkelyd) Nå, (smiler)
04:07
Preisler: Hvad med dig, Erling? Lyver du?
Jepsen: Ja da
Preisler: Skaber du dig?
Jepsen: Jaae
Preisler: Skaber du dig lige nu?
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Jepsen: Det har jeg sgu ikke tænkt over (...) Altså jeg småkeder mig lidt, og så er det jo gerne, at jeg
prøver at holde mig selv lidt vågen, ik
Preisler: Ja
Jepsen: Øhhhh. Hvorfor spørger du om det? Hvad spændende er der ved det at lyve eller ikke lyve?
Sandhed eller ikke sandhed? Hvorfor skal vi skelne?
Preisler: Jamen, det er vel .. Du spørger jo selv ind til, om jeg lader som om, at jeg taler på en anden
måde, end jeg i virkeligheden gør
Jepsen: Jaae
Preisler: Det må være fordi, du synes, det er spændende (...) Eller (afbrydes)
Jepsen: Jeg prøver at få dig til at speede lidt op
Preisler: Er det for at provokere mig?
Jepsen: Ja, det er det også. Jeg kan godt lide at provokere
Preisler: Hvorfor?
Jepsen: Åh, det ved jeg ikke. Det er sådan (...) Det synes jeg bare er sjovt, ligesom nogle samler på
frimærker, ik. Jeg kan godt lide at provokere
Preisler: Ja. Og hvorfor skal jeg speede op?
Jepsen: Fordi der er noget med stemmen. Jeg er meget følsom overfor stemmer. Har du lagt mærke til,
at når man taler med en første gang i telefon, så danner man sig et billede af vedkommende og ikke bare
et billede, men også et indtryk af, hvordan personen er, og når man så ser vedkommende, så kan man
godt blive helt forvirret, for det er et helt forkert billede eller indtryk, man så får af den person, når man
ser personen live, men npr man så lærer vedkommende at kende, så må man nok vende tilbage til
stemmen. Det er stemmen, der afslører en mest
Preisler: Ja (pause) Og denne her stemme, som du sagde, at nogle kvinder havde beskrevet som en sexet
mandestemme (afbrydes)
Jepsen: Ja ja ja
Preisler: Har du et problem med sexede mandestemmer?
Jepsen: Det undrer mig bare. Jeg er da også nysgerrig. Jeg kunne godt tænke mig at have en stemme,
som var sexet
(Pause)
Preisler: Men du siger, at den irriterer dig?
Jepsen: Ja, fordi jeg synes ikke, den er sexet, altså jeg kan ikke forstå det. Jeg synes tit, kvinder kigger
efter noget, jeg slet ikke fatter, at de kigger efter
06:18
Preisler: Bliver du misundelig?
Jepsen: Mmh. Ej, jeg tror lige, hvad det her angår, der er jeg mere nysgerrig
Preisler: Så du er slet ikke misundelig?
Jepsen: Der er ikke meget, jeg ikke er. Jeg prøvede engang at gå igennem listen med en veninde, det
der med de syv dødssynder
Preisler: Mmh
Jepsen: Jeg satte altså kryds ved dem alle (pause) og misundelse er jo en af dem
Preisler: Er du misundelig på mig?
(Pause)
Jepsen: Faktisk ikke ret meget, men et eller andet sted skal det nok komme frem, altså at der er noget.
Skal vi jagte det? Skal vi prøve at finde det? (pause) Har du noget som (...) Hvornår har du sidst fået
fisse?
Preisler: Øhm (pause) Det er (...) det er nogle dage siden. Det var i midten af sidste uge
Jepsen: Mmh
Preisler: Hvad med dig?
Jepsen: Jamen det er efterhånden ved at være lidt langt tid siden
Preisler: Hvor lang tid siden?
Jepsen: Åhhh, det er sgu 14 dage siden
Preisler: Hvem fik du fisse af?
Jepsen: (Hhh). Det var et escort bureau, det koster mig 2000, men det var sgu godt (pause)
Preisler: Kom hun hjem til dig?
Jepsen: Ja
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(Pause)
07:41
Preisler: Hvorfor var det godt?
Jepsen: Mmh. Hvorfor er fisse godt? (Hhh) (pause) Hun var lille og snæver, det virkede, som om hun
nød det, det kan jeg godt lide, og hvis det så er, hun lyver, så gør det ikke mig så meget, så lyver vi lidt
sammen
Preisler: Lyver du i sengen?
Jepsen: Ja, det gør jeg da også. Der lyver jeg nok mere end når jeg snakker med dig
Preisler: Hvordan?
Jepsen: Øhm, jeg synes, det er meget sårende for en kvinde, hvis man for eksempel ikke kommer. Men
der kan mænd jo også øh simulere. Skal vi tage et eksempel eller er det for meget, men altså man kan
godt som mand også lære at simulere en orgasme, og det tror jeg, der er flere, der gør øhm (pause)
Preisler: Gør du?
Jepsen: Ja, nogle gange gør jeg faktisk, fordi jeg synes, det er utroligt synd for kvinden, som ligger der
(...) jeg synes typisk, de får den ene orgasme efter den anden øh og jeg kan ikke rigtig følge med, og så
simulerer jeg nogle gange (...) også ligesom når kondomet skal af, så tager jeg det sådan af, inden hun
ser det, fordi det jo ikke rigtigt er følt, som det plejer
(Pause)
09:03
Preisler: Hvordan har du det med at være uærlig overfor kvinder? (pause) for at skåne deres følelser?
Jepsen: Det har jeg det sgu egentlig meget godt med, for det er en hvid løgn - den er på sin plads øh, vi
er jo alle forfængelige, ikke og i sengen er man jo meget forfængelig, så jo, det synes jeg faktisk, man
skal gøre en gang i mellem (...) Det kommer jo an på, hvad målet er med det. Hvis målet er at beskytte
hende, såe (...) synes jeg det er helt fint. Det er vel også sådan, de har det, hvis de simulerer overfor os.
(Pause)
Preisler: Mmh
(Pause)
Jepsen: Synes du, det er så vigtigt, Hassan - at være ærlig altid?
Preisler: Øhm (...) Jamen, du spørger mig om noget, jeg ikke har specielt meget lyst til at tale om.
Jepsen: Som du ikke har lyst til at tale om?
Preisler: Ja (...) Fordi (...) i sidste weekend, der øhm mistede jeg min kæreste, fordi jeg er uærlig overfor
hende, men primært overfor mig selv
Jepsen: Okay, så taler vi jo ikke om det med at simulere orgasmer, så er det noget andet, vi er ude i
Preisler: Jo, men i sengen gør jeg mig også til en anden end jeg i virkeligheden er. Jeg gør mig selv
mere generøs, mere udholdende, mere (...) eventyrlig end jeg i virkeligheden er
Jepsen: Og det blev så afsløret, eller hvordan skete det?
Preisler: Jamen, det bliver jo afsløret, fordi (...) Konsekvensen af at jeg lyver overfor hende er, at jeg
får vendt mig selv ryggen godt og grundigt (...) øh og det kommer til at udmønte sig selv i bitterhed, så
jeg går rundt derhjemme og bliver mere og mere bitter over, at jeg ikke får dækket de behov, jeg ikke
har fået formuleret
11:36
Jepsen: Det er en lille smule (...) abstrakt for mig
Preisler: Hvordan kan jeg gøre det mere konkret?
Jepsen: Altså er det sådan, at du har været mindre vild med hende end du i virkeligheden har givet
udtryk for? Du siger jo også samtidig, at du helst ikke vil tale om det, derfor er jeg også lidt forsigtig
nu
Preisler: Men øhm, jeg tror, jeg bliver nødt til at tale om det
Jepsen: Og det skal være med mig, ja kom bare. Jeg har hørt så meget, så. Prøv og gør det lidt mere
konkret
12.16
Preisler: Øhm. Jamen altså for eksempel, når min kæreste taler til mig om fremtiden om at flytte
sammen og få børn (Jepsen: mmh) så foregiver jeg, at jeg vil det, også selvom jeg ikke tør
Jepsen: Mm, nu tror jeg, at jeg forstår det. Det synes jeg godt, jeg kan genkende fra visse situationer,
ja. Og det har hun så gennemskuet - du mener det ikke?
Preisler: Hun siger til mig, at når jeg taler til hende, så lyder det som replikker i et af mine teaterstykker
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Jepsen: Åh gud nej (...) så forstår jeg hende sgu godt. Mmh (...) Hvordan ser hun ud, er hun helt alene
nu?
Preisler: Øh
Jepsen: Ej, nu skal jeg nok holde op (smiler). Mener du virkelig, altså det du siger nu, det er noget, der
virkelig tynger dig?
Preisler: Øh ja
Jepsen: Ja
Preisler: Altså at jeg lyver?
Jepsen: Ja
Preisler: Ja
Jepsen: Og det her var bare sådan et eksempel af mange, eller er det specielt overfor kvinder, at du lover
mere, end du har lyst til at holde?
Preisler: Jamen, jeg lyver også i forhold til mit offentlige virke, altså jeg lyver mig meget bedre end jeg
er og mere modig (Jepsen: mmh) og så lyver jeg omkring min indtægt, hvis jeg får en mail fra (Jepsen:
mmh) et teater med en kontrakt, og jeg så fortæller om den kontrakt til nogle andre, så (Jepsen: ja) så
lægger jeg 10 procent oveni honoraret, når jeg genfortæller
Jepsen: Mmh jaae. Det behøver du vel ikke, når du har det her udmærkede program med så spændende
mennesker, som mig der kommer, og så har du teaterstykker og (afbrydes)
Preisler: Jamen Erling, det er faktisk det, jeg gerne ville tale med dig om blandt andet, fordi jeg synes
ikke, at du har været så spændende i lang tid
Jepsen: Er det rigtigt? Så er det måske spørgsmålene, der ikke rigtig har været (afbrydes)
Preisler: Eller at du er blevet for rutineret af din ærlighed (Jepsen: mmh) omkring dig selv er en
konstruktion, ligesom min?
Jepsen: Jamen, har jeg sagt, at jeg er ærlig?
14:52
Preisler: Du taler om dybe ting - om din barndom, dine parforhold og sådan i interviews i aviser og på
radio og TV, men du virker som om .. at du har en distance til det (Jepsen: ja) og at dine fortællinger
lige så godt kunne være i et af dine teatermanuskripter
Jepsen: Jaae (...) Tak
Preisler: Hvad tænker du om det?
Jepsen: Det tror jeg da, at der kan være noget om
Preisler: Er du uærlig?
Jepsen: Du spurgte mig for lidt siden, om jeg løj, og jeg sagde, at det gør jeg da ind i mellem, og jeg
fortalte, om de her syv dødssynder, jeg har dem alle (...) Det at skrive og det at være uærlig hænger
ulæseligt sammen, og ja, jeg er en meget rutineret forfatter, jeg optræder meget, ind i mellem kan jeg
egentlig ikke helt selv finde ud af, er det her nu noget, jeg har skrevet, eller er det noget, jeg står og
improviserer nu?
Preisler: (Smiler)
Jepsen: Kender du det, (smiler)?
Preisler: (Griner) ja
Jepsen: Ja, og øhm (...) Jeg synes, det er okay. Det synes jeg virkelig. Altså det som det gerne skulle
ende med, det er det, vi laver som kunstnere og så lytteren, læseren, seeren, det er jo der, det skal ende
for at det skal blive et kunstværk. Hvis lytteren bare sidder og tænker, nu vil vi vide helt nøjagtigt, er
det der rigtigt eller er det ikke rigtigt i forhold til Erling og Hassan, altså hvor spændende er det lige?
16:49
Preisler: Er du meget bekymret over, om det er spændende?
Jepsen: Ja, det er jeg faktisk lidt. Det er første gang, du stiller et lidt spændende spørgsmål (...) synes
jeg egentlig
Preisler: Hvorfor er du bekymret?
Jepsen: Øhm, jeg synes, jeg har en forpligtelse til at underholde
Preisler: Hvorfor?
Jepsen: Fordi sådan som jeg ser kunst, som jeg (...) forbrugerkunst, så er det (afbrydes)
Preisler: Jamen, hvorfor synes du, at (afbrydes)
Jepsen: Så er det underholdning, jeg går efter først og fremmest (afbrydes)
Preisler: Men hvorfor synes du (afbrydes)
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Jepsen: I anden omgang skal det være indholdsrigt
Preisler: Hvorfor synes du, Erling, at du skal være underholdende?
Jepsen: Jeg vil gerne give folk noget for pengene
Preisler: Hvorfor?
Jepsen: Mmh. Det var endnu et godt spørgsmål fra dig Hassan. Ja, hvis jeg nu fortalte det hele præcis
som det var, uden struktur, uden at dramatisere, altså jeg ville ikke selv kunne holde det ud, især mig
selv kunne ikke holde det ud. Der er nogle ting, jeg bliver nødt til at gå let henover, pynte lidt på, lave
lidt sjovere end det egentlig var, og det er sgu, og ja, nu sagde jeg lige det for publikum, men ja, det er
også lidt for mig selv altså
18:04
Preisler: Er du bange for at være kedelig?
Jepsen: Ja, det tror jeg egentlig, jeg er (pause) det tror jeg. Det synes jeg ikke, man skal være, hvis man
kan undgå det
Preisler: Hvorfor?
Jepsen: Jeg synes, vi skylder hinanden og sige noget interessant, stille hinanden spørgsmål, fortælle
interessante ting, og (...) øh (...) sætte det i en eller anden form, jeg kan godt lide skrøner for at gribe
hinandens opmærksomhed, og det synes jeg, at (...) jeg skylder dem, nu de er kommet, og de har betalt
for at komme ind. Lytterne her også, hvis de er der stadig (smiler), bruger tid og så synes jeg da også,
at man skylder dem .. ikke som om at den eneste kvalitet er at være ærlig, hvad skal vi dog med det? vi
skal også prøve at give det vi siger en form, som også gælder for lytterne, noget de kan spejle sig i.
Preisler: Men hvad nu hvis din form er blevet så rutineret, at man ikke længere kan spejle sig i den?
Jepsen: Ja, det ville jeg være ked af
(Pause)
Preisler: Ja
(Pause)
Jepsen: så sidder du og kigger på mig, som om du er lige ved at sige, at det synes du, men det må du
gerne sige, men du siger det ikke
Preisler: Jamen, jeg synes som sagt, at du er en meget rutineret skrønefortæller
Jepsen: Mmh
Preisler: Men jeg har svært ved at finde ud af, hvem du er
Jepsen: Men der mener jeg faktisk, at en forfatter har lov til at stille sig det sted, som jeg står øhm .. Det
er sådan lidt udkanten, grænseland. Jeg er en grænselandsforfatter, siger jeg, det gælder så mange
områder, jeg kommer blandt grænser, og jeg er som en slags tilskuer (...) Det som det hele gælder om,
det er først at fange interessen og dernæst sige, skrive, fortælle noget, vise noget, som publikum kan
spejle sig i. Om det passer eller er ærligt på dem, ikke om det er ærligt på os - hvad skal de dog med
det? Hele ideen er, at det skal være som en kærlighedserklæring, hvis du står på scenen også, ik. og du
skal sige noget som gør, at publikum for første gang føler sig set
Preisler: Der røg du ned i en skrønefortælling
Jepsen: Gjorde jeg det?
Preisler: Ja
Jepsen: Men har jeg da ikke ret?
21:24
Preisler: Øhm (...) Det kan godt være. Jeg tænker jo, at kunsten, hvis vi skal have den diskussion, at den
skal bygge bro fra sjæl til sjæl. Øhm det kan jo være mellem karakterer og læsere eller mellem forfattere
og læsere (...) Men jeg synes, vi har et problem os forfattere, hvis vi kommer til at gå derhen, hvor vi
først og fremmest vil imponere frem for at være ærlig (afbrydes)
Jepsen: Først og fremmest vel, det har du ret i. Det skal ikke være en tom gestus. Jeg tror, jeg har fat i
noget, selvom du nu kalder det, at jeg falder til skrøner igen - jeg skal prøve at lade være. Men jeg tror,
at jeg har fat i noget, når jeg siger, at læseren, seeren, publikum, sådan har jeg det, når jeg går i teateret,
at jeg skal føle, at jeg er blevet set og forstået. Og jeg er sådan set ligeglad med, når forestillingen er
god, hvem har skrevet det, og hvad det afslører om vedkommende. Jeg har også oplevet at være kæreste
med en, der var magister i litteratur engang (...) som vidste en masse om Søren Kierkegaard, og så tog
jeg et citat med fra gentagelsen fra slutkapitlet og viste hende, for det var noget, jeg kunne spejle mig i,
det at være meget alene med sådan at søge efter en sandhed og ikke kunne gå hjem og vise noget frem
sådan konkret til nogle. Og så sagde hun: Ja, det var lige nøjagtig sådan Søren Kierkegaard havde det.
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Det er efter min mening en kedelig måde at læse på. Det er da meget fattigt. Tænk hvis Kierkegaard
hørte det. Tænk hvis dine læsere i dine bøger kun gik op i, hvordan du er. Ville du synes, det var nok?
23:49
Preisler: Øhm, men nej. Men jeg kan samtidig mærke, at jeg bliver bedre og bedre til noget bestemt, og
fordi jeg er så afhængig af publikums opmærksomhed, så begynder jeg at holde mig til det, jeg er god
til fremfor at udvikle mig - at slippe noget for at dykke dybere ned i mig selv, for eksempel (pause) det
kunne for eksempel være at slippe offerrollen (...) og det kunne jeg godt tænke dig at tænke mig at tale
mere med dig om.
(Henvendt til seerne): Men jeg vil lige byde velkommen til nye lyttere og sige, at du lytter til Min lille
Hassan, et mandemagasin hvor mænd taler om følelser og kun følelser, og min gæst i dag er forfatter
og dramatiker Erling Jepsen.
Jepsen: Det er rigtigt, ja. Og du synes, jeg skal passe på med at forfalde til offerrollen
25:07
Preisler: Øhm. Hm ja, det ved jeg ikke - det ville jeg måske spørge dig om, om du synes, at du gør
Jepsen: Det synes jeg egentlig ikke, men hvis jeg gør, vil jeg gerne have det at vide, jeg vil gerne lære
noget af dig
Preisler: Altså jeg kan med 100 % sikkerhed sige øhm om min selv, at jeg forfalder til offerrollen. Du
nævnte lige før, at du er meget bevidst om dine synder.
Jepsen: Ja
25:42
Preisler: Er det at forfalde til offerrollen en af dem?
Jepsen: Det er ikke en af de syv dødssynder, men det skulle da undre mig, for jeg er (...) meget ofte har
jeg prøvet at finde noget, jeg ikke er forfalden til, og jeg kan ikke huske, om jeg har fundet noget endnu,
så det er nok (...) ikke det, jeg går og tænker er mit største problem lige nu
Preisler: På et tidspunkt lige efter jeg var udkommet med min bog, der optrådte vi sammen nogle gange
blandt andet på Louisianas Litteraturfestival, og der hev du fat i mig, mens vi sad på scenen i en fyldt
sal og sagde til mig, at du ikke forstod mit klynkeri i min romen (Jepsen: ja) og ikke syntes, at jeg havde
været udsat for noget, der retfærdiggjorde, at jeg kunne skrive en bog, som havde byrde i sin titel
(Jepsen: mmh) altså Brun Mands Byrde
Jepsen: Ja
Preisler: Følte du på det tidspunkt, at jeg tog offerrollen fra dig?
Jepsen: Den skal jeg godt nok lede lidt efter at føle den der, nej som jeg også sagde i indledningen af
programmet, at der er noget med din stemme, det er lige som om, du er ved at græde, det sagde jeg
allerede i indledningen: Kan vi ikke speede det lidt op, og så havde vi den aften sådan en indgået aftale
om, at vi skulle prøve at overgå hinanden i det, hvad kalder man det, en der skal prøve at blive integreret
(Preisler: mmh) i samfundet ik. Du kommer udefra de veje fra Pakistan, jeg kommer ovre fra
Sønderjylland, min mor er fra Hamborg .. og det synes jeg egentlig, at det var meget sjovt at pege på
de ting, der for mig at se virker som om du kører med klatten. Altså din far havde en rød sportsvogn,
for eksempel. Jeg synes faktisk, du kom lidt til kort (...) for hvad er det egentlig, du har været udsat for,
som er så forfærdeligt? Du er ikke blevet skudt efter med jagtgevær (afbrydes) du er ikke blevet seksuelt
misbrugt, du er ikke blevet ja (...) jeg ved ikke, hvad er du egentlig, som jeg forbinder med der fra, hvor
jeg står ik, det var det, der ligesom var legen
28:29
Preisler: Mmh. Og du er blevet skudt efter?
Jepsen: Mmh
Preisler: Seksuelt misbrugt?
Jepsen: Ja (...) Det der med seksuelt misbrugt, det er så ikke sådan fysisk. Der er to slags måder at være
seksuelt misbrugt på, der er den psykiske incest, som psykologerne mener er den værste; det er den, jeg
har været udsat for, som plager mig stadig
Preisler: Mmh
(Pause)
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Jepsen: Og min far har jægerpudset sin hund på mig, der er stadig ar fra hunden .. men jeg synes egentlig
altså, det der med, om jeg bruger .. Jeg er glad for, at du giver mig det her indspark. Jeg skal passe på
med at fremstille mig selv for meget som offer, det skal jeg nok (...)
29:22
Preisler: Jamen, synes du selv, du gør det, nu hvor jeg spørger dig om det?
Jepsen: Ej, lige nu har jeg lidt svært ved at finde det, men det skulle ikke undre mig, om jeg når jeg
kommer hjem i aften tænker, at der var sgu også noget ved det Hassan sagde også hvad det angik .. Jeg
lytter meget til folk. Der er noget andet i forbindelse med den her konkurrence, jeg så vil spørge dig
om. Øhm om romanprisen. DR’s romanpris. Jeg hørte fra dem, der kom fra radioen, der interviewede
mig, da jeg havde fået at vide, at jeg havde vundet, at du var blevet nummer to (Preisler: mmh) og du
var så ulykkelig, du nærmest græd og slog dig sig i hovedet over, at du var blevet nummer to (...) Det
synes du var så forfærdeligt, så ville du hellere ikke have været med, kan det passe?
Preisler: Mmh. Hvis de siger det, så er det vel sandt. De har vel ingen grund til at lyve
Jepsen: Nej, men (...) (Preisler: mmh) det tror jeg da heller ikke .. Det overraskede mig, for du siger, at
du føler dig så lille, du skammer dig, du kan ikke noget, og så bliver du så ked af det og vred over at
være nummer to i forhold til mig (...) I forhold til mig er du ret ny som romanforfatter
Preisler: Øhm (...) Altså (...) (afbrydes)
30:47
Jepsen: Var du lidt misundelig, Hassan?
Preisler: Det er i hvert fald en stor stor del af min personlighed, at jeg er misundelig.
Jepsen: Og hjælper det så at sige det til folk - synes du så, at du er undskyldt?
Preisler: Øhm, nej.
Jepsen: Hvorfor er det dig så magtpålæggende, at du ligefrem har en helt serie af radioudsendelser, hvor
du fortæller om, du skammer dig næsten over at være til (...) jeg synes også sådan noget med, at du ikke
kan elske, du føler dig overset - det sprøjter ud af dig med manuskripter. Og lave det her en gang i ugen,
det er da noget .. mange andre, der også kunne lave og vil lave. Du må da kunne noget, altså øh, er det
sådan en strategi for dig? Er det noget, du har fundet ud af, at det her har vi ikke nok af, vi vil have en
mand, der ikke bare taler om følelser, men som krænger det hele ud, især det svære. Det er der penge i,
og det er der karriere i måske?
31.40
Preisler: Ja (...) Det er et rigtig rigtig godt spørgsmål. Øhm. Ja (...) Spørgsmålet er, om det her program
i virkeligheden er ærligt, eller om det også er blevet en form
(Pause)
32:11
Jepsen: Jeg skal gøre mit til at ruske lidt op i det hele (...) Skal vi tale noget mere om fisse?
(Pause)
Det tror jeg ikke, at du har gjort nok af i de her radioprogrammer. Hvad er en god fisse?
Preisler: (Hhh). Hvorfor vil du gerne tale om fisse? (afbrydes)
Jepsen: Ej, men helt ærligt, jeg synes, det er lidt kedeligt det hele, jeg synes, det går lidt sådan årh, og
nu skal vi være ærlige, nu skal vi helt ind til kernen. Hvad for en kerne? I stedet for at tale om dig og
mig, kan vi så ikke tale om noget tredje - noget vi er optaget af begge? Gerne noget helt konkret
32.42
Preisler: Er det svært for dig at tale om de ting, vi laver om lige nu (afbrydes)
Jepsen: Ej, nu sagde du også, at jeg var lidt rutineret, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg gjort det
meget
Preisler: Mmh (...) men du virker på mig lige nu, som om at du synes, det er ubehageligt
Jepsen: Det siger du så, jeg synes selv, jeg er sådan lidt utålmodig
Preisler: Ja, hvorfor?
Jepsen: Fordi jeg synes øh (...) Nu siger du, vi skal være ærlige osv. og jeg skal prøve og være ærlig,
men hvad er det for nogle spørgsmål, du stiller, som skal få mig til at være ærlig? Øh det er det der med
offerrolle, det er det der med at være rutineret, og hvad er der mere? (Preisler: hhh) af konkrete ting.
(Preisler: men) Jeg synes bare, det bliver lidt luftigt, jeg kunne godt tænke mig, at det var lidt mere
sådan til at tage og føle på
33:38
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Preisler: Øhm, altså jeg har jo kommet på eksempler på, hvornår jeg er misundelig, hvornår jeg lyver,
hvornår jeg indtræder i offerrollen, og at det oveni købet kan være en strategi, jeg har udviklet, fordi
jeg oplever, at det giver mig medgang, men Erling - du har ikke lagt noget nyt på bordet
Jepsen: (Hhh) mmh (afbrydes)
Preisler: Og det bedste du kan gøre, når vi når til at skulle tale om det; det er at spørge om, om vi ikke
skal tale om fisse (...) Et øjeblik så tænkte jeg over, om jeg mon sad overfor Carl Mar Møller en gang
til
Jepsen: Men prøv nu og hør, Hassan. Det er jo dig, der har inviteret mig herind, det er jo dig, der skal
styre det her program
Preisler: Mmh
Jepsen: Ik. Det er jo dig, der skal give mig nogle spørgsmål, der får mig til at tænke på en anden måde
end jeg har gjort før. Åbne op for noget nyt, noget lytterne ikke har hørt. Jeg skal have noget, der
provokerer mig, det vil jeg gerne (afbrydes)
Preisler: Men det er jo det, jeg prøver på (Jepsen: ja) Og du svarer ikke på spørgsmålene
Jepsen: Hvad er det så, jeg ikke har svaret på
34:51
Preisler: Hvornår træder du, Erling Jepsen ind i offerrollen, og hvornår vil du ikke smide den igen, fordi
den er behagelig for dig at være i?
(Lang pause)
Jepsen: Mmmh (...). Det kan jo være, fordi jeg faktisk ikke ved det, Hassan. Det kan det jo være. Det
er jo et stort spørgsmål. Jeg er ikke sådan den, der har sand indsigt i mig selv, det har jeg bestemt ikke.
Jeg ved meget lidt om mig selv, føler jeg egentlig. Det nærmeste jeg kan komme for sådan at hæfte det
op på noget konkret, det er det der med, altså jeg har lært hjemmefra og øhm (...) være den lille, altså
tage skyld på mig, gøre mig mindre end jeg måske er, gøre mig selv dummere end jeg er. Det er det
sikreste, for så får man ikke så mange tæsk, selvom man måske ved, at det far siger er forkert, fordi han
i skolen har de sagt noget andet, så er det bedst at sige: ja, det er også mig, der tog fejl, far, denne der
blå væg er jo slet ikke blå, den er rød, som du siger, og så tænke mit, ik. Det er sådan lidt derhen af,
altså at gøre sig selv til dummere og lidt svagere end man egentlig er - det kan der godt være strategi i
overfor en overmagt, når man bliver lidt bange
Preisler: Mmh
Jepsen: Er der noget i det, du gerne vil høre? Er det lidt den retning, eller er det? Ellers må du selv styre
det lidt jo, Hassan
36:28
Preisler: Du bliver utålmodig nu, kan jeg mærke
Jepsen: Ja
Preisler: Føles det ubehageligt det her?
Jepsen: Hvorfor bliver du ved med at spørge om det i stedet for at altså. Nu spurgte jeg dig om noget,
altså er der noget af det, jeg fortæller dig her, som du ledte efter?
Preisler: Altså jeg sidder jo overfor dig lige nu og ser dig ind i øjnene (Jepsen: mmh) og (...) ser dig
drikke af din vandflaske og pille ved din kapsel (Jepsen: ja) osv. (Jepsen: ja) Og jeg har jo mødt dig i
flere sammenhænge, og jeg har set dig væsentlig mere afslappet, end du virker lige nu
Jepsen: Jamen sådan føler jeg det også (...) Altså jeg tænker lidt på, om jeg skal gå faktisk, fordi der
sker simpelthen for lidt. Hvis ikke du påtager dig rollen som interviewer, hvis ikke du stiller mig nogle
spørgsmål, som udfordrer mig. Du sidder og kigger på mig med sådan nogle hundeøjne og synes, nu
skal jeg være helt ærlig. Så prøver jeg at komme med et eksempel, så spørger jeg dig: Er det noget af
det, du sidder og fisker efter? Altså det kan være, når man er bange, at man gør sig til et offer overfor
en større magt, uden at man måske dybest set føler sig som et offer. Er det der? Kan du så følge videre
af den vej, Hassan? Eller er det noget andet, du (...)
37:37
Preisler: Altså det er (...) det er virkelig svært at høre, hvad du siger lige nu, for jeg ser dig jo primært,
og du virker vred.
Jepsen: Jamen, det er fordi, det er lige før, jeg går nu
Preisler: Hvorfor har du lyst til at gå?
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Jepsen: Fordi jeg spilder min tid (pause). Du har ikke spurgt om noget, der sætter en interessant samtale
igang, synes jeg. Det er for lidt i hvert fald
Preisler: Jeg tror, du har lyst til at gå, netop fordi jeg spørger dig om noget, du ikke er vant til at blive
spurgt om
Jepsen: Åh, du godeste gud, hvis du vidste, hvad folk har spurgt mig om. Og hvad er så det spændende
spørgsmål? Må vi få det igen, nu har du spurgt om det flere gange, siger du. Hvornår er jeg ærlig?
38:25
Preisler: Hvorfor lyver du, Erling?
Jepsen: Om hvad?
Preisler: Når du lyver, hvorfor lyver du?
Jepsen: Så skal jeg altså vide lidt mere konkret. Jeg talte om det her med kvinder gav jeg et eksempel
(...) øh (...) Det er alt fra abstrakt for mig. Det har jeg jo lov at sige, for det synes jeg faktisk, det er. Det
er for abstrakt. Lyver med hensyn til hvad, spørger jeg så?
(Pause)
Nu skal du svare, Hassan
(Meget lang pause)
Jepsen: Ej, det her (...) Jeg går simpelthen, for det her er for kedeligt, jeg har andre ting, jeg skal bruge
min tid på. I må undskylde, venner. Jeg kommer gerne og fortæller historier og fortæller om ærlige ting
og snakker med andre, men det her er simpelthen for kedeligt
39:20
Preisler: Må jeg spørge om en ting mere, inden du går? (pause) Erling? Er du sikker på, at du har lyst
til at gå?
(Døren smækker).
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