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”J eg ser på mange ting med nye øjne, læser i  
Bibelen og læser tænkere, som jeg ikke før har læst. 
Og miraklet er at mærke den omstilling, som sker i    

                   mit liv.”
 Ordene kommer fra komikeren Casper Christensen, der 
for fem år siden startede i terapi, fordi han længtes efter ro. 
Han kunne ikke i sin fjerneste fantasi have forestillet sig det 
dengang, men terapien blev begyndelsen på hans vej ind i 
troen. En tro, der sidenhen fik ham til at opleve, at alt på en 
måde var blevet ”nyfødt”.
 Hvad enten det sker tilfældigt eller selvvalgt, vil mange 
mennesker gennem livet opleve et vendepunkt, der foran-
drer hele tilværelsen. Det er netop, hvad denne særlige  
nytårsudgave af Kristeligt Dagblads Magasin handler om.
 Det er derfor, læserne også kan møde Birgit Bang 
Mogensen, der tolkede sin trafikulykke som et tegn om at 
skrue ned for hastigheden, Annie Hansen, der har besluttet 
at melde sig ud af samfundet, og flere andre mennesker, som 
af forskellige årsager – der spænder fra en pandemi til en 
god gammeldags forelskelse – har oplevet tilværelsen  
udfolde sig på ny.
Alle artiklerne er læst op, så du kan lytte til dem, hvis du 
foretrækker det.

Tak, fordi du læser eller lytter med. Og godt nytår.
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4Sébastien Soules er truet på 
livet. Dog er det på billedet kun 
en del af operaen ”Carmen”, der 
spillede på den østrigske kultur-
festival Bregenzer Festspiele i 
2018. – Foto: Karl Forster/
Bregenzer Festspiele.

Corona kostede ham en  
international operakarriere. Nu 

cykler han ud med pizzaer
Da Europa begyndte at ordinere tæppefald mod coronapandemien,  

stod Sébastien Soules på en operascene.  
Nu lever han af at være cykelbud
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   Birthe Pedersen 
   skriver fra Frankrig

J ames Bond-fans husker måske den 
lange sekvens i filmen ”Quantum of 
Solace”, hvor Bond og hans smo-

kingklædte modstandere jagter hinan-
den i et operahus midt under en opførel-
se af operaen ”Tosca” i Festspielhaus i 
Bregenz ved Bodensøen i Østrig. Og ba-
rytonen på scenen er Sébastien Soules.
Han deltog i festspillene i Bregenz, da 
James Bond-filmen blev optaget i 2008. 
Den 48-årige operasanger har turneret 
over hele Europa og stået på nogle af 
kontinentets mest prestigefyldte scener. 
Han har inkarneret Wagners Flyvende 
Hollænder” i Tyskland, Offenbachs Rid-
der Blåskæg i Østrig og Queequeg i en 
verdenspremiere på den moderne opera 
”Moby Dick” i Polen. Det var Sébastien 
Soules, der sang titelpartierne i både 
”Figaros bryllup”, ”Don Giovanni” og 
”Don Alfonso”, da de tre operaer blev 
sat op i Innsbruck i anledning af 
250-året for Mozarts fødsel i 2006 i en 
opførelse, som de tysksprogede medier 
begejstret omtalte som ”en hovedbegi-
venhed i Mozart-året”.

”Det blev mit store gennembrud. Det 
er stort, meget stort, når man som uden-
landsk sanger bliver hyldet for at synge 
Mozart – i Mozarts hjemland – for det 
ekstremt kræsne østrigske publikum,” 
siger den franske operasanger.

Han var på toppen af sin karriere, da 
han stod på scenen på Den Græske Nati-
onalopera i Athen den 29. februar 2020.

Efter tre opførelser af den moderne 
opera ”Khodorkovskij” gik tæppet ned. 
For forestillingen. Og for hans karriere.

”Jeg havde planlagt 10 dages ferie i 
Grækenland lige bagefter. Jeg havde ik-
ke ofret særlig stor opmærksomhed på 
pandemien, der bredte sig i Italien, og 
på Peloponnes var jeg helt afskåret fra 
nyheder. Da jeg kom hjem til Østrig den 
10. marts, fandt jeg ud af, at hele Europa 
var ved at lukke ned. Ingen koncerter, 
ingen operaer. Intet. Jeg gjorde som 
mange andre: Jeg skyndte mig hjem til 
mine forældre i Frankrig,” siger Séba-
stien Soules.

Pandemien har sendt den franske ba-
ryton på en tur i livskarrusellen og slyn-
get ham ud til en helt ny virkelighed.

Lejligheden i Wien, hvor han boede, 
er tømt og indboet solgt. Nu bor han i 
Blois ved Loire-floden små 200 kilome-
ter syd for Paris. En mindre provinsby, 
der især er kendt for sit renæssanceslot, 
en fin lille arkitektonisk juvel, men lysår 
fra barokkirkerne og det klassiske mu-
sikmiljø i Wien, hvor verdens bedste 
musikere og sangere drømmer om at op-
træde.

De internationale turnéer er slut. I ste-
det turnerer han nu gennem gaderne i 

Blois på sin cykel som en rastløs flyven-
de hollænder med knækket mast og en 
termorygsæk fra budfirmaet Uber Eats 
på ryggen. Den stående applaus kom-
mer i dag fra et publikum, der glæder 
sig til en pizza og en thai-menu og især 
giver drikkepenge til cykelbuddet, når 
det regner.

”Folk er venlige. Man hører så meget 
om, at cykelbude bliver dårligt behand-
let af kunderne og udnyttet af restaura-
tørerne. Det synes jeg ikke. Jeg møder 
kun venlighed,” fortæller Sébastien 
Soules.

F or at forstå hans tur i livskarrusel-
len skal man vide to ting: Den før-
ste er, at Sébastien Soules var en 

efterspurgt freelance-sanger, der takke-
de ja til engagementer over hele verden. 
Han havde ikke nogen fast ansættelse 
og derfor heller ikke ret til dagpenge, 
hverken i Østrig eller i Frankrig, da sce-
nelyset fra den ene dag til den anden 
blev slukket for alle kulturbegivenheder 
i hele Europa.

Den anden er, at han foruden sang har 
en anden lidenskab: at cykle.

”Min cykel reddede mit liv. Jeg har al-
tid dyrket sport, fordi det hjælper mig 
med at holde mig i form både psykisk og 
fysisk. Og jeg elsker at cykle. Da det gik 
op for mig, at nedlukningen af kulturen 
ville vare ved, måtte jeg have en ny lej-
lighed og et job. Men med alle de men-
nesker, der pludselig var blevet arbejds-
løse, var der ingen jobs til en 48-årig 
operasanger. Og så tænkte jeg, at jeg 
måtte gøre min cykel til mit levebrød.”

D et tog ham en god uges tid at oprette 
en enmandsvirksomhed og derefter bli-
ve logget på Uber Eats og Deliveroos ap-
ps, der sætter cykelbude i forbindelse 
med restauratørerne, når de skal levere 
mad ud af huset.

”Jeg geolokaliseres af app’en, der til-
byder hver levering til det bud, der er 
tættest på, og det står mig frit for at ac-
ceptere opgaven eller lade være. I en lil-
le by som Blois er det især om aftenen, 
man kan tjene penge. Der er for få kun-
der, der bestiller mad i løbet af dagen.”

Sébastien Soules er nu en af de nye di-
gitale daglejere, der sælger deres ar-
bejdskraft på et virtuelt arbejdsmarked 
uden sikkerhedsnet og til en løn, som 
bestemmes af appens algoritmer.

Han kører 50-60 kilometer om dagen, 
og hver levering indbringer godt 35 kro-
ner. De seneste uger har cykelbuddene 
strejket i Frankrig i protest mod, at algo-
ritmen ofte lander på et lavere beløb og 
hægter budene af, hvis de siger nej til 
opgaver, der ikke er rentable. Men Séba-
stien Soules hører ikke til dem, der kla-
ger.

”Jeg spytter ikke i suppen. Uden den-
ne mulighed havde jeg ikke kunnet tjene 
penge overhovedet. Og ingen af de bu-
de, jeg snakker med, har lyst til at være 
fastansat som cykelbud. Jeg har altid 

været freelance. Jeg har ikke brug for no-
get sikkerhedsnet. Dette er kun en over-
gang,” siger sangeren.

Ligesom det ikke lå i kortene, at han 
ville blive slået hjem til et job som cykel-
bud, var hans karriere som sanger også 
et uforudset skæbnetræk.

”Jeg voksede ikke op med klassisk 
musik. Det var først i gymnasiet, at jeg 
fattede lidenskab for musik og fik en 
drøm om at blive klassisk musiker. Men 
som 17-årig var jeg for gammel til, at jeg 
kunne lære at spille et instrument. Der 
var sangen tilbage. Jeg begyndte at syn-
ge i kor, og det viste sig, at jeg kunne no-
get dér. Jeg begyndte at tage privat sang-
undervisning, samtidig med at jeg læste 
matematik på universitetet, og som 
25-årig blev jeg optaget på Musikkonser-
vatoriet i Paris. Det sidste år fik jeg et 
udvekslingsophold på Berliner Hoch-
schule der Künste. Her vandt jeg en kon-
kurrence og fik mit første engagement. 
Jeg sang ’Carmen’ i Innsbruck, og deref-
ter blev jeg fastansat ved Tiroler Landes-
theater, der blev ledet af den tyske mez-
zosopran Brigitte Fassbaender,” fortæl-
ler han.

”Jeg har flere gange sunget under le-
delse af den nu afdøde dirigent Nikolaus 
Harnoncourt, en af Europas største diri-
genter. Jeg har sunget alle de store roller 
i operarepertoiret. Og jeg er stadig den 
eneste franskmand, der har sunget titel-
rollen i ’Figaros bryllup’ i Wien. Nu sæl-
ger jeg ud af mit indbo for at kunne be-
tale min husleje.”

D en eksistentielle kolbøtte fra 
operasanger til cykelbud har 
gjort ondt.

”Meget,” lyder det kort og lakonisk.
”Jeg kommer aldrig tilbage til de inter-

nationale scener. Alle de engagementer, 
jeg havde, er ikke bare udskudt. De er 
aflyst, de kommer ikke tilbage. Jeg er 
næsten 50, jeg har ikke sunget professi-
onelt i over et år, og det går ud over 
stemmen. Og der er masser af unge, ta-
lentfulde sangere, der er på vej i deres 
karriere. Jeg har haft min chance, og jeg 
greb den,” fortæller Sébastien Soules.

Han er ikke bitter, siger han. Til gen-
gæld er han vred.

”Ja, jeg er vred. Jeg er vred på politi-
kerne, der lukkede kulturen ned. Det 
handler ikke kun om mig. Det handler 
om alle disse kulturbegivenheder, som 
er blevet aflyst, film, der aldrig vil blive 
lavet, teaterstykker og operaer, der al-
drig vil blive sat op. Det er et kulturelt 
folkedrab. Et civilisationsmæssigt selv-
mord,” siger han.

Især er han vred på de unges vegne.
”Min søn er 18 år, og han er fuldstæn-

dig kørt af sporet. Først fik han sin stu-
dentereksamen ødelagt. Så blev han 
universitetsstuderende udelukkende 
med forelæsninger på nettet. Nu har 
han opgivet sine studier og ved ikke, 
hvad han skal stille op med sig selv. Det 

er kriminelt,” raser Sébastien Soules og 
ligner pludselig scenen fra Wagners 
”Rhinguldet”, hvor han iklædt læder-
jakke og med de mørke krøller i vild uor-
den sang Alberich med knytnæven ma-
nende mod himlen i Innsbruck i 2009.

Men det er også denne ubændige livs-
kraft, der får ham til at fortsætte ufortrø-
dent som en gps, der omdirigerer ruten, 
når man kommer til at tage den forkerte 
frakørsel.

V ed siden af budjobbet er han nu i 
færd med at udvikle et koncept, der skal 
bringe ikke kun pizzaer ud i folks hjem, 
men også klassisk musik. Opera Home, 
Opera Derhjemme, kalder han det.

”Det er dette nye projekt, der holder 
mig i gang. Mit gamle liv er slut, og nu 
befinder jeg mig i en mellemfase, hvor 
jeg skal starte på et nyt. Jeg har altid ta-
get chancer. Jeg kunne have valgt at bli-
ve matematiklærer, for jeg læste mate-
matik, indtil jeg blev optaget på konser-
vatoriet som 25-årig og skiftede spor og i 
stedet satsede på at gøre karriere som 
sanger, selvom jeg sådan set var be-
gyndt at synge alt for sent. Nu skal jeg 
bruge mit talent på en ny måde. Vi bliver 
tre, en sopran, en pianist og mig, med et 
repertoire fra uddrag af alle de store 
operaer til moderne musicals. Vi skal le-
vere musik til et helt nyt publikum, der 
ikke vil være et typisk operapublikum. 
Det er en del af udfordringen.”

Det nye projekt kræver al den energi 
og kreativitet, Sébastien Soules kan op-
byde. Det ringer på døren, og han afbry-
der samtalen:

”Jeg har brug for et digitalt klaver, så 
jeg har solgt min ekstracykel. De kom-
mer og henter den nu. Det er vigtigt for 
mig. Det er et skridt på vejen til mit nye 
projekt.”   J

Dette interview blev oprindeligt bragt i maj 2021.

Sébastien Soules
Er født i 1973 i Orléans syd for Paris 
og uddannet operasanger fra 
Conservatoire Nationale de Musique 
et de Danse de Paris og Hochschule 
der Künste i Berlin i 2002.
Var tilknyttet Tiroler Landestheater i 
Innsbruck fra 2003 til 2009 og 
Volksoper i Wien fra 2012 til 2014.
Frem til februar 2020 optrådte han i 
operaopsætninger over hele Europa 
og gav koncerter. Har medvirket ved 
festspillene i Bregenz, Wiens 
Festuger i Wien. Er nu bosat i Blois i 
Frankrig og freelance-cykelbud.

” Jeg er stadig den eneste fransk- 
mand, der har sunget titelrollen i 

’Figaros bryllup’ i Wien. Nu sælger jeg ud af 
mit indbo for at kunne betale min husleje.



” Jeg 
synes, 

mennesket 
er forsvundet 
i de regler og 
det bureau-
krati, menne-
skesamfun-
det har op-
bygget.
ANNIE HANSEN
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   Mathias Sonne Mencke

E n dag fik Annie Hansen nok. I sit 
sommerhus i Ellinge Lyng ved Se-
jerøbugten satte hun sig ved bor-

det for at skrive et brev i hånden af aller-
største vigtighed.

Det var den 21. februar 2007. Godt en 
måned efter at det omkringliggende 
samfund havde gennemført den største 
ændring af Danmarkskortet i nyere tid. 
Hendes gamle kommune var fortid og 
erstattet af en ny storkommune ved 
navn Odsherred. I sommerhuset havde 
man allerede mærket reformens konse-
kvenser. Reglerne skulle strømlines og 
ensartes, og fra Odsherred Kommune 
havde hun allerede modtaget flere ube-
hagelige breve.

Uden for vinduet kunne hun se hønse-
ne i hønsegården. Hun og datteren hav-
de fremavlet bestanden siden 1991. Og 
ikke bare for fornøjelsens skyld. Dyrene 
var familiens primære adgang til prote-
in. De var nemlig selvforsynende og 
havde i årevis levet primært fra jorden 

Med Guds hjælp vil Annie Hansen 
melde sig ud af samfundet
En 79-årig kvinde har frasagt sig sin folkepen sion og meldt sig ud af samfundet, fordi hun vil leve under Guds love.  
Nu truer kommunen hende med tvangsauktion

4Annie Skov Hansen og datteren 
Marianne Hansen har meldt sig ud af 
samfundet. De har boet i et sommer-
hus i Odsherred i 30 år. – Foto: Mikkel 
Møller Jørgensen

til munden, af ægge- og honningsalg og 
lidt indtægter fra lidt pantflasker hist og 
her.

Af samme grund kunne Annie Han-
sen og datteren Marianne Hansen ikke 
tro deres egne øjne. Fremover skulle 
det være slut med hønsehold i sommer-
huskvarteret. I et andet brev kunne de 
tilmed konstatere, at kommunen nu 
påbød dem at betale en kloakmester for 
en gang om året at tømme deres septik-
tank.

”Det skal være løgn,” rasede Annie 
Hansen.

Hun havde været vred på systemet i 
årevis. Nu kunne det være nok – en 
gang for alle. Hun satte kuglepennen til 
papiret:

”Jeg ønsker at melde mig ud af dette 
samfund,” oplyste hun den nyoprette-
de kommune.

Hun frabad sig i samme ombæring 
sin folkepension, retten til lægehjælp, 
og hvad hun ellers måtte have krav på.

For første gang længe følte hun sig 
fri. Fri fra den verden og det såkaldte 
fællesskab, hun aldrig havde følt sig in-
kluderet i eller hjulpet af.

”Vi beder ikke om noget. Ingen pensi-

on. Ingen hjemmehjælp og lægehjælp,” 
siger Annie Hansen, der er 79 år gam-
mel: ”Vi vil bare gerne leve her i fred og 
ro uden indblanding.” 

Ejendomsskatten betaler imidlertid 
ikke sig selv, og i dag er situationen så 
tilspidset, at Annie Hansens sommer-
hus er indstillet til tvangsauktion.

I kommunen har man længe været 
rådvild: For hvad stiller man op med et 
menneske, der ikke ønsker at være en 
del af systemet?

D et er ikke til at se, om Annie 
Hansen og datteren Marianne 
Hansen er hjemme. Hækken ind 

til sommerhusgrunden er høj, og vindu-
et, man kan skimte mellem grenene, er 
mørkt. Det sidste har sin årsag. Her er 
nemlig ingen elektricitet og heller ingen 
centralvarme. Da en læge besøgte grun-
den sidste vinter, noterede hun i sin rap-
port, at ”man føler sig hensat til et 
Amish-samfund, når man befinder sig 
på matriklen.” 

Annie og Marianne Hansen har da 
heller ikke hverken telefon eller mail. 
Uden for grunden er deres ubenyttede 
skraldespand demonstrativt væltet, og 

navnet på postkassen er fjernet. På en 
bjælke over porten er ordene ”Jesus 
Kristus er kongernes konge og herrernes 
herre” brændt ind i træet, og de kristne 
inskriptioner forsætter på stolperne 
langs brændeskuret: ”søg først Guds ri-
ge og hans retfærdighed, så skal alt an-
det gives jer i tilgift,” står der.

Haven synes på én gang vild og tæm-
met. Her er kartofler, grønkål, bønner, 
gulerødder, rødbeder, porrer, løg og me-
get andet. På træerne vokser æbler og 
blommer, hyldebær og valnød, og op 
langs husmuren strækker vindruestokke 
sig.

Datteren, Marianne Hansen, kommer 
til syne. Hun smiler forlegent, men by-
der uden mistænksomhed på kaffe. 
Hendes fødder er bare og snavsede lige-
som hænderne. Hun er 37 år og har boet 
alene med sin mor i sommerhuset siden 
1986. Det er herfra, hendes verden er gå-
et, særligt efter mobningen i folkeskolen 
blev for meget, og hun forlod uddannel-
sessystemet i 7. klasse.

”Naturen er min uddannelse,” siger 
Marianne Hansen.

I en seng i stuen ligger Annie Hansen. 
Hun er syg, men retter sig alligevel op.
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På sofabordet ligger en serviet med 
udgnaskede tomatkerner. I hjørnet står 
et træorgel med en salmebog. På næs ten 
samtlige overflader ligger bøger, gamle 
aviser og breve fra systemet. 

De fleste af bøgerne er af religiøs ka-
rakter. Testamenterne ligger inden for 
rækkevidde. Det samme gør Apokryfer-
ne, der regnes for at være udeladte nyte-
stamentlige skrifter og en hellig mandæ-
isk skrift om kampen mellem lyset og 
mørket. Samlingen får konkurrence af 
bunkevis af bøger om den selvforsynen-
de have, helbredende planter og urter 
og så et par Dean Koontz-thrillere. Det 
omkringliggende samfund er repræsen-
teret af en batteridrevet transistorradio 
indstillet på P1.

Annie Hansen fortæller, at situationen 
er eskaleret på det seneste. Nu er det ik-
ke kun den manglende betaling af ejen-
domsskat, der er problemet. For nylig 
har kommunen også bestemt, at som-
merhusområdet skal kloakeres, om man 
vil det eller ej.

”Mange siger, at de tror på Gud, men 
når man hellere vil overholde demokra-
tiets love, gør man Djævelens værk,” si-
ger Annie Hansen: ”Vi har det 10. bud: 
Du må ikke begære noget som helst af 
din næstes. Ikke huset, ikke marken, ik-
ke ejendommen. Men hvad er det lige, 
kommunen gør? Jeg har ingen gæld. Vi 
passer os selv, og kommunen har fået 
min folkepension siden 2007. Alligevel 
vil kommunen nu bryde det 10. bud og 
sende vores sommerhus på tvangsaukti-
on. Men det kan de ikke – vi har jo meldt 
os ud.”

Annie Hansen modtog aldrig noget 
svar på udmeldelsesbrevet fra 2007. Til 
gengæld fik hun måneden efter udbetalt 
sin folkepension som altid. Hun blev ar-
rig, hævede pengene og lagde dem på 
kommunaldirektørens bord, hvorefter 
hun lukkede sin bankkonto.

A nnie Hansen følte sig overbevist 
om, at hendes plan var fuldført.

Tilbage på kommunekontorer-
ne i Odsherred måtte man udtænke en 
løsning. Accepterede man Annie Han-
sens såkaldte udmeldelse, ville det være 
et spørgsmål om tid, før huset endte på 
tvangsauktion.

For at undgå dette oprettede embeds-
mænd et skyggeregnskab i Annie Han-
sens navn. Her fik hun tildelt et hemme-
ligt tillæg, der kunne dække ejendoms-
skatten og vandregningen, så hun og 
datteren ikke havnede på gaden. Sådan 
gik årene. Lige indtil en jurist gennemgik 
kommunens regnskaber i 2019 og opda-
gede tillægget, som juristen konstatere-
de var i strid med loven. Først og frem-
mest fordi man ikke må lave den slags 
skyggeregnskaber. Dernæst fordi man 
slet ikke må lave sådan en ordning uden 
en borgers accept.

Fundet blev begyndelsen på en ophe-
det brevkorrespondance mellem Annie 
Hansen og Odsherred Kommune.

I et af mæglingsbrevene skrev kom-
munen, at man ”ingen intention har om 
at krænke eller genere dig eller din dat-
ter (…). Kommunen bebrejder på ingen 
måde dig i sagen. Ordningen var etable-
ret på Odsherred Kommunes foranled-
ning, og det var en klar fejl og klart ulov-
ligt, hvilket vi naturligvis skal beklage.”

”Beklage,” himler Annie Hansen, da 
hun læser brevet: ”Hvor er retfærdighe-
den? Kan man i dag bare beklage, hvis 
man har gjort noget ulovligt?”

Som en løsning tilbød kommunen i 
brevet at fortsætte med at betale Annie 
Hansens ejendomsskat. Det eneste, den 
nye ordning forudsatte var, at hun på ny 
skulle ansøge om folkepension og så gi-
ve kommunen råderet over indtægten 
og derigennem betale skatten.

De skrev også, at de gerne ville hjælpe 
hende personligt med at tilmelde sig fol-
kepensionen på ny. I en håndskreven no-
te i brevets margin har Annie Hansen no-
teret tre ord, der siger det meste:

”Vig bort Satan!”
Annie Hansens forhistorie er rodet og 

usammenhængende. Født i Rødovre. Ar-
bejdede i mange år som regnskabsan-
svarlig i Volvo Danmark og ”levede som 
en karrierekvinde”. Fik to sønner i sit 
første ægteskab, der forliste, da Annie 
Hansen blev gravid med en anden 
mand. Herfra ”brød alting”, ifølge mode-
ren og datteren, ”ud i kaos”. Og herfra er 
det, som om et tema gennemsyrer livs-
fortællingen: hver gang Annie Hansen 
bad systemet om hjælp, blev hun mødt 
af regler og bureaukrati.

A nklageskriftet er omfattende. Da 
hun blev skilt, kunne hun ikke få 
vuggestueplads til datteren. Da 

hun flyttede i sommerhuset, kunne hun 
ikke få kontanthjælp. Da hun alligevel 
fik den, kunne hun ikke få det samme 
som andre, da hun ikke boede i hus.

Hver gang hun fik et job, blev hun af 
den ene eller anden grund ureglemente-
ret fyret. Da hun fik helvedesild, blev 
hun tvunget i arbejdsprøvning mod læ-
gernes anbefaling. En gang bad hun en 
sygeplejerske om et glas varm kakao un-
der en hospitalsindlæggelse, men fik i 
stedet et glas kold kærnemælk. Listen 
fortsætter, og Annie Hansen ryster flere 
gange på hovedet, mens hun afbryden-
de siger: ”Ej, men, hvad giver du mig?”.

”Jeg synes simpelthen, det er så frækt. 
Og det er fortsat hele mit liv. Hver gang 
jeg har bedt samfundet om hjælp, så har 
jeg intet fået. Ikke engang et glas varm 
kakao. Det var også derfor, jeg begyndte 
at læse i Bibelen. Jeg kunne simpelthen 
ikke forstå, hvorfor alle de her dårlig-
domme skete for mig. Hvorfor blev jeg 
syg, hvorfor mødte jeg al denne mod-
stand, hvorfor fik jeg ingen hjælp?”

Hun var 45 år, da hun læste den første 
gang. I dag vil hun ikke kaldes kristen, 
men troende på Guds ord og lov og isra-
elit af Dans stamme. Hun siger:

”Da jeg læste Bibelen, forstod jeg, at 
man ikke kan tjene verden og Gud sam-
tidig. At menneskelovene strider mod 
Guds lov, og at lovbrud er synd.”

Marianne Hansen lytter opmærksomt 
til sin mor.

Som et foreløbigt sidste forsøg på at 
løse konflikten forsøgte Odsherred Kom-
mune tidligere i år at få Annie Hansen 
sat under værgemål, så kommunen kun-
ne bruge hendes folkepension til at be-
tale regningerne. I midten af januar be-
søgte en læge derfor Annie Hansen for 
at udarbejde en mentalerklæring.

”Hun beretter,” skrev lægen: ”relevant 
(og så vidt vurderes korrekt) om forlø-
bet, men er noget garderende og i nogen 
grad tolkende på kommunens folks in-
tentioner. Hun fremstår ikke dement el-
ler psykisk syg på nogen måde. Har styr 
på navne, årstal og aktuelle begivenhe-
der såsom covid-19 og Brexit.” 

”Man har indtryk af, at hun vil kæmpe 
for sine principper og valg uanset kon-
sekvensen. (...) Hun er velformuleret, 
men fremstår noget rigid, garderet og 
principfast i næsten patologisk grad.”

I journalen kaldte lægen sagen for 
”voldsomt ulykkelig på alle planer”. An-
nie Hansen, noterede lægen, er en spe-
ciel kvinde, der føler sig svigtet af sam-
fundet, og hvis overbevisning og levevis 
ikke kan sameksistere med samfundets 
gældende love. Lægen sluttede skrivel-
sen med at konstatere, at Annie Hansen 
ikke ønsker et værgemål, og at ”hun er 
rasende over, at kommunen igen har 
forsøgt sig med (...) endnu et angreb på 
hendes autonomi, religiøse overbevis-
ning og valg af levevis.”

En måned senere afviste Retten i Hol-
bæk kommunens anmodning om værge-
mål. Det er nu ti måneder siden, at An-
nie Hansen sidst hørte fra Odsherred 
Kommune. I det seneste brev fra februar 
beskrev kommunen, at sommerhuset 
ville blive sendt på tvangsauktion, med 
mindre hun betalte de tre rater af ejen-
domsskat på i alt 12.387,04 kroner, hun 
skylder.

I Odsherred Kommune ønsker borg-
mester Thomas Adelskov (S) ikke at stil-
le op til et interview. I et mailsvar til Kri-

steligt Dagblad skriver han, at ”det er 
klart, at det altid er en ulykkelig situati-
on, når vi taler tvangsauktioner. Vi over-
holder naturligvis lovgivningen, hvor vi 
i kommunerne har opgaven med at ind-
drive restancer for ejendomsskat. Fra 
kommunens side gør vi desuden, hvad 
vi kan for at hjælpe folk videre.”

Professor i social- og forvaltningsret 
ved Københavns Universitet Kirsten Ket-
scher har fulgt sagen. Hun er generelt 
imponeret over kommunens forsøg på at 
finde løsninger, så Annie Hansen og dat-
teren ikke havner på gaden.

”Faktisk har vi her at gøre med en 
kommune, der ser på den enkelte bor-
gers situation. Hvis kommunen havde 
været rigid i opfattelsen af regler, havde 
man sendt moderen og datteren på ga-
den for længe siden. Det har man godt 
kunnet se ville være formålsløst – også 
for samfundet.”

I modsætning til Odsherred Kommu-
ne, anser professoren ikke tvangs-
auktion som eneste tilbageværende 

udvej. Hun siger, at samtykker ikke be-
høver at være skriftlige, men at man 
som myndighed godt kan acceptere et 
stiltiende samtykke, hvis der ikke er 
tvivl om ønsket.

”Og her har vi at gøre med en kvinde, 
hvor det er tydeligt for alle, at hendes 
primære ønske er at blive boende i sit 
sommerhus,” siger Kirsten Ketscher.

At tolke ud fra kommunens mail synes 
tvangsauktionen dog at være et spørgs-
mål om tid. I sommerhuset står Annie 
og Marianne Hansen og fodrer hønsene 
med tanglopper nede fra stranden.

”Hvis de kommer, så lad dem komme. 
Så må vi bo på gaden,” siger Annie Han-
sen stålfast. 

På en måde er det også nemmere for 
hende at sige. Hun er 79 år og ifølge sig 
selv meget syg. Marianne Hansen deri-
mod er 37 år og har livet foran sig. Hun 
vil bare bo i sommerhuset og passe ha-
ven, siger hun.

”Alle siger, at jeg 
har ofret for meget 
for min mor. Men 
sådan ser jeg det ik-
ke. Jeg lever også 
det her liv for andre 
menneskers skyld. 
Jeg lever det for at 
vise, at der findes 
en anden vej end 
det normale liv, 
hvor alt handler om 
penge.”

Men, du risikerer at 
blive meget ensom…

”Nogle gange fin-
des friheden i en-
somheden. Af og til 
tænker jeg da på, at 
det kunne være dej-
ligt med en familie, 
men det er umuligt, 
for så ville det kræ-
ve en tilbagevenden 
til det samfund, jeg 
har vendt ryggen. 
Nogle siger, jeg spil-
der mit liv, men jeg 
ved, at jeg har evig-
heden at leve i.”

I samme moment 
rækker Annie Han-
sen en blomst fra en 
plante, der gror i 
haven. Den dufter 
citrusagtigt. 

”Det er kakmus-
planten. Den står 
for retskaffenhed,” 
siger Annie Hansen.

Selvom hun og 
datteren står foran 
en tvangsauktion, 
fortryder den 79-åri-
ge kvinde ingen-
ting. Hun ved ud-
mærket godt, at 
hun er stædig: 

”Men jeg synes, mennesket er forsvun-
det i de regler og det bureaukrati, men-
neskesamfundet har opbygget,” siger 
hun.

Hvis du bare gav kommunen dit samtyk-
ke til at betale din ejendomsskat, så ville 
du kunne bo her uforstyrret?

”Så ville jeg føle, at jeg snød. At jeg 
var en bedrager. Jeg skal ikke være en 
del af noget fikumdik.”

Men er det det værd – din stædighed går 
jo også ud over din datter?

”Jeg kan ikke lave om på mig selv. Jeg 
kan ikke indgå et kompromis omkring 
noget, som, jeg synes, er forkert. Hvis 
nu bare samfundet havde hjulpet mig, 
dengang jeg var gravid, og man måske 
havde skaffet mig en vuggestueplads, så 
var tingene nok gået anderledes,” siger 
Annie Hansen.

En uge efter besøget i Ellinge Lyng 
modtager Kristeligt Dagblad et hånd-
skrevet brev. Intet kære eller nogen ind-
ledende høflighedsfraser, bare 14 tæt-
skrevne A4-sider, hvori Annie Hansen 
med sirlig håndskrift beretter om den 
nært forestående undergang. Hun har 
mødt en engel, skriver hun.

”Jeg hørte den sige: ’Der er ingen ret-
færdighed til mere. Ingen retfærdighed, 
ingen retfærdighed overhovedet’.” 

 J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artiklen blev oprindeligt bragt i september 2021.

4Annie Hansen har 
med et forstørrelses-
glas og solens stråler 
brændt de 10 bud ind 
i træværket nær 
huset. – Foto: Mikkel 
Møller Jørgensen.



   
   Fortalt til  
   Malene Fenger-Grøndahl

D en 11. februar 2006 var jeg på vej 
hjem fra Fyn, hvor jeg underviste 
på uddannelsen for hospitals-

klovne. Seks år tidligere var jeg begyndt 
som Danmarks første hospitalsklovn, og 
lige siden havde jeg arbejdet ekstremt 
meget, ofte 80 timer om ugen. Jeg un-
derviste, holdt foredrag og arbejdede 
som klovn. Jeg kom til et kryds, hvor jeg 
holdt tilbage for hajtænder. Der kom en 
bil kørende fra venstre, og jeg var sikker 
på, at den blinkede til højre, så jeg kørte 
frem – med det resultat, at jeg kørte lige 
ud foran den anden bil, som trak min bil 
med sig hen ad landevejen. Jeg hørte et 
brag og nåede at tænke ”åh nej, jeg har 
ikke tid til det her, jeg skal hjem”. Det 
næste, jeg så, var en lysende tunnel. Jeg 
vidste, at det var sådan, det så ud, når 
folk var ved at dø og var på vej over på 
den anden side, og jeg tænkte, at nu var 
det min tur. Så hørte jeg en mand, der 
råbte mig ind i hovedet ”hvordan er det, 
du kører?!”. Det var ham, jeg var kørt 
ind i.

Min bil var totalskadet, men jeg slap 
selv næsten uden fysiske skader, og jeg 
vidste med det samme, at det her var et 
wakeupcall. Det var en besked fra Gud 
om, at nu skulle jeg stoppe, hvis jeg ville 
redde mit liv. Jeg var kørt galt tre år tidli-
gere, hvor min bil endte på hovedet, og 
jeg også helt mirakuløst slap uden en 
skramme. Jeg vidste, at det ikke ville gå 
godt en tredje gang. Jeg var syg af stress, 
og samtidig var jeg i et forhold til en 
mand, som var meget grænseoverskri-

dende, og som var med til at gøre mig 
syg.

Flere af mine veninder havde sagt det 
til mig, men det var først, da jeg så den 
lysende tunnel, at jeg forstod det. Det 
var, som om Vorherre gav mig en sidste 
reprimande. Jeg er vokset op i en social-
demokratisk arbejderfamilie, hvor vi gik 
i kirke til jul og til konfirmationer og den 
slags, men ikke derudover. Jeg husker 
dog, at min farmors tro gjorde stærkt 
indtryk på mig. Hun sad i sin stol der-
hjemme hver søndag og hørte gudstjene-
ste i radioen og sang 
med på salmerne. 
Hun sang så smukt, 
og det bevægede mig 
meget.

Jeg har altid været 
undersøgende i for-
hold til det spirituel-
le. Jeg har i mange år 
ubevidst været klar 
over, at der var noget 
større, men har ikke 
turdet sige det højt. 
Jeg fornemmede ba-
re, at når jeg for ek-
sempel som hospi-
talsklovn formåede at lytte mig ind til 
noget hos børnene, så var det en større 
kærlighedskraft, jeg åbnede mig for og 
lod mig føre af.

Men det var først efter ulykken og sy-
net af den lysende tunnel, at jeg for al-
vor turde handle på det, jeg mærkede, 
og også give mig selv omsorg og sætte 
grænser. I første omgang blev jeg syge-
meldt et helt år, og derefter var jeg igen-
nem et langt forløb, inden jeg fik til-
kendt førtidspension i februar 2012. I 
mellemtiden var jeg kommet overens 

med, at jeg var kronisk syg af stress, og 
jeg var holdt op med at være flov over 
det. Jeg havde også afsluttet det forhold, 
som var med til at gøre mig syg.

Ulykken var virkelig et wakeupcall, 
som fik mig til langsomt at finde hjem til 
mig selv og blive mit sande jeg. Jeg har 
været udsat for flere seksuelle overgreb i 
mit liv, og jeg kan se nu, at jeg altid har 
følt, at jeg skulle sørge for andre, før jeg 
tænkte på mig selv eller mærkede efter, 
hvad der var godt for mig. Siden ulykken 
er jeg blevet bedre til at lytte til mine 

grænser og stole på 
mine fornemmelser.

D et har hjulpet 
mig at tage 
på retræter, 

blandt andet til Assi-
si, hvor jeg har haft 
nogle stærke ople-
velser. Jeg har også 
læst bøger, som har 
hjulpet mig. For ek-
sempel en bog af en 
præst, der selv var 
blevet syg af stress. 
Hun skrev om Mar-

tha og Maria og om, at man må finde en 
balance, så man ligesom Maria giver sig 
selv lov til bare at være i Guds nærvær. 
Hun skrev også om, at selv Jesus ikke 
hjalp alle, men gik også ud for at være 
sig selv og hvile. Der gik det op for mig, 
at jeg troede, at det altid var mig, der 
skulle stille op, ligesom jeg havde set 
min mor gøre. På en mærkelig måde tro-
ede jeg, at jeg var udødelig. Men ens 
krop kan ikke blive ved, når man mis-
handler den sådan. Det forstod jeg bare 
først den dag på landevejen på Fyn.

H vad har udfordret din tro?
Min tro er blevet udfordret af, at jeg 

synes, at jeg har skullet holde til meget, 
som til sidst næsten var for meget for 
mig at bære. Jeg har to brødre, som beg-
ge blev narkomaner. Den ene døde som 
40-årig, den anden lever endnu og bor 
på en institution. Som barn og ung lærte 
jeg at sætte mig selv til side. Da min mor 
så døde i 2019, mens jeg var på en retræ-
te i Lourdes i Frankrig og ikke kunne nå 
hjem, stod jeg alene med sorgen og alt 
det praktiske omkring begravelsen og 
rydningen af min mors hjem. Der tænkte 
jeg ’nu er det nok; jeg kan ikke mere’. 
Men så fik jeg den tanke, at Gud har prø-
vet mig, og jeg er her jo endnu. Jeg kun-
ne spejle mig i Jobs Bog.

Hvad er det bedste åndelige råd, du har 
fået?

I 2012 var jeg på retræte i Montenegro 
ledet af præst for åndeligt søgende Jette 
Dahl. Jeg havde fundet min nuværende 
kæreste, og under en meditation på re-
træten fik jeg et smukt billede af, at han 
stod bag en dør, der åbnede sig for mig – 
at han var Guds gave til mig. Men fordi 
jeg har været udsat for overgreb tidligere 
i livet, havde jeg svært ved at gå ind i et 
kærlighedsforhold. Jette Dahl forærede 
mig en af sine bøger, og foran i den 
skrev hun ”Se, jeg gør alting nyt!” (Jo-
hannes’ Åbenbaring, kap. 21, 5), og så 
sagde hun til mig, at jeg skulle turde gå 
ind i nye kærlige relationer.   J
 
 

 
Artiklen blev oprindeligt bragt i Kristeligt 
Dagblad i november 2020.

Jeg vidste, jeg måtte 
ændre alt, da bilen stod stille  

på landevejen
Birgit Bang Mogensen havde fuld fart på som Danmarks første hospitalsklovn,  

da hun kørte galt og totalskadede sin bil. Hun forstod det som en besked fra Gud om, at hun skulle  
lægge sit liv om for at redde det

”Det var først efter 
ulykken og synet 

af den lysende tunnel, at 
jeg for alvor turde hand-
le på det, jeg mærkede, 
og også give mig selv 
omsorg.

Kristeligt Dagblad   Lørdag 1. januar 20228 | en ny begyndelse Jeg vidste, jeg måtte ændre alt... 
Hør artiklen læst op i Kristeligt Dagblads app



Birgit Bang Mogensen

Født i 1957. Vokset op i København 
og i Tranbjerg ved Aarhus. Uddannet 
fra Dell’Arte International – School of 
Physical Theatre i Californien 1987 
og 1990.
Har arbejdet med børneteater, som 
socialpædagog og som timelærer på 
Peter Sabroe Seminariet. Blev i 2001 
den første hospitalsklovn i Danmark 
på Aarhus Universitetshospital, 
Skejby.
Stiftede foreningen Danske 
Hospitalsklovne i 2003 og etablerede 
en uddannelse for hospitalsklovne, 
hvor hun underviste frem til 2006. 
Fik tilkendt førtidspension i 2012 på 
grund af stress og kronisk udbrændt-
hed.
Bor i Virklund ved Silkeborg sammen 
med sin hund. Har en kæreste.

FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO /FOKUS FOTO COPYRIGHT



SPÅMANDSQUIZ

Gæt 20 ting om det kommende år

Vinder Danmark en eller flere medaljer ved 
vinter-OL i Beijing?

Vælger andre stifter end Roskilde Stift
ny biskop?

Bliver prins Charles kronet som konge 
af Storbritannien?

Bliver Marine le Pen præsident i Frankrig?

Får den katolske kirke en ny pave?

Rejser et eller flere medlemmer af regeringen 
til Qatar for at overvære VM i herrefodbold?

Udskrives der Folketingsvalg?

Er der 13 eller flere partier repræsenteret i Fol-
ketinget (fraregnet de nordatlantiske manda-
ters partier)?

Illustration: Rikke Tange
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Kan du gætte, hvad der kommer til at ske i 2022 ved at svare ja eller nej til de her 
20 spørgsmål? Så kan du frem til den 5. januar 2022 deltage i Kristeligt Dagblads  

spåmandsquiz, hvor du har chancen for at vinde et gavekort på 10.000 kr. til Salling. 
Klik her for at læse mere og besvare spørgsmålene på avisens hjemmeside



Får Morten Pape De Gyldne Laurbær?

Får Greta Thunberg Nobels Fredspris?

Har de første danskere fået det fjerde vaccine-
stik mod corona?

Er Rane Willerslev direktør for Nationalmuse-
et?

Bliver Morten Messerschmidt erklæret uværdig 
til at være medlem af Folketinget?

Ophører DR med at transmittere 
Morgenandagten?

Bliver den danske varmerekord fra den 10. 
august 1975 på 36,4 grader Celsius slået?

Rejses der rigsretssag mod Mette Frederiksen?

Er Barbara Bertelsen fortsat departementschef 
for Statsministeriet?

Bliver Kamala Harris præsident i USA?

Når folkekirkens medlemsprocent under 72 
procent?

Bjarke Ingels har tegnet det nye museum Flugt 
i Oksbøl, der ventes at åbne i sommeren 2022. 
Når museets besøgstal over 100.000?
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Den jul, jeg husker 
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På en måde er alt nyfødt 
for mig. Der er et slør, som 
er blevet hevet til side
Det trak overskrifter og vakte forundring, da showmanden Casper Christensen i 2020  
blev døbt. Hans vej ind i troen begyndte med en erkendelse af skyld, og siden brød en  
kærlig kraft ind i hans liv



   Af Else Marie Nygaard

F or fem år siden begyndte komike-
ren, manuskriptforfatteren og in-
struktøren Casper Christensen i 

terapi. Da terapeuten sad over for ham 
med sin blok og spurgte, hvad han 
egentlig ville have ud af terapien, sagde 
han, at han længtes efter ro.

Behandlerens metode er kontrover-
siel: psykoterapi understøttet af det ille-
gale, kemiske stof mdma. Stoffet havde 
Casper Christensen prøvet i nattelivet, 
hvor der var masser af gang i den, men 
hos terapeuten var effekten anderledes. 
Den klare væske var afmålt efter hans 
vægt, og da stoffet efter en halv time be-
gyndte at virke, følte han sig bare godt 
tilpas. Han husker, at terapeuten forbe-
redte ham på, at terapien kunne blive 
indgangen til noget, som ville forandre 
hans liv radikalt. Casper Christensen 
troede ikke på det.

”Da jeg startede i terapi, følte jeg, det 
strittede i alle retninger. Jeg længtes ef-
ter en indre ro, som også er en af grun-
dene til, at man drikker. Med alkohol 
kan du opnå den ro, men det varer ikke 
mere end et kvarter, og så drikker man 
mere, fordi man længes tilbage til roen, 
som man først oplevede den. Jeg læng-
tes efter en ro hele vejen ind.”

I oktober 2020 udkom bogen ”Casper” 
skrevet af forfatteren Martin Kongstad 
og udgivet på Politikens Forlag. Bogen 
viser, at terapeuten fik ret. Skal man 
sammenfatte biografien i én sætning, 
kunne man skrive: Det forandrede liv.

Vi skal tale om en forandring, 53-årige 
Casper Christensen på ingen måder hav-
de set komme. Ja, faktisk kan han høre 
en lidt yngre udgave af sig selv grine af 
det, vi skal prøve at indkredse: Casper 
Christensens vej ind i troen.

Han tager imod i hjemmet ved Horn-
bæk i Nordsjælland. De høje løvtræer i 
Hornbæk Plantage er nærmeste nabo. 
Det meste af sit liv har han levet i ram-
pelyset som showmand. Han lavede 
børne- og ungdoms-tv for DR, inden han 
fik et folkeligt gennembrud som vært på 
DRs underholdningsprogram ”Husk lige 
tandbørsten” for 26 år siden. Nogle fre-
dage var der over 1,5 millioner seere.

Både før og efter tv-gennembruddet 
var han dedikeret standupkomiker. Han 
bliver beskrevet som dansk komiks 
ukronede konge blandt andet med hen-
visning til tv-serien ”Klovn”, hvor han er 
den ene hovedrolleindehaver. Tre spille-
film om Klovn er det også blevet til. 
”Klovn: The Movie” har solgt over 
800.000 biografbilletter og er på listen 
over de mest indbringende danske bio-
graffilm siden 1976. Sideløbende har 
han investeret i natklubber i Køben-
havn. Først ”Sunday Club” og siden den 
eksklusive ”At Delores”. I dag er det for-
tid.

Han viser ind i husets havestue og 
lukker døren. En printet udgave af bo-
gen om ham ligger mellem os i sofaen. 
Bogen har været godt tre år undervejs. 
De tre år har været præget af forandrin-
ger for hovedpersonen.

Byliv er blevet til landliv. Den forhen-
værende natklubejer, som engang boe-
de i en lejlighed med fadølsanlæg, er 
blevet hjemmemenneske med barne- og 
klapvogn i garagen. Kosten har han lagt 
om. Han spiser primært plantebaseret 
og har investeret i virksomheden Simple 
Feast, som sælger veganske og vegetari-
ske måltidskasser. At give forfatteren 
Martin Kongstad uindskrænket adgang 
til sit netværk og sin fortid inklusive en 
række nærmest nihilistiske dagbøger er 
en del af den eksistentielle oprydning, 
Casper Christensen er i gang med.

”Det har været en af de mest fantasti-
ske, men også mest ubehagelige gaver, 
jeg har fået. At et andet menneske finder 
ud af, hvordan andre har oplevet mig. 
Jeg troede, at jeg blev opfattet som en 
god og retfærdig kammerat og okay far. 

Det var så bare ikke sådan, folk havde 
opfattet mig, og undervejs tænkte jeg da 
også, at det her ikke skal ud. Men det er 
nemmere at fortælle om de negative si-
der om ens liv, når man har rykket sig. 
At tale om misbrug af stoffer er ikke så 
rart, når man selv tager stoffer.”

Da han i sin tid fortalte terapeuten, at 
han længtes efter ro, begyndte han at 
overveje, hvor uroen kom fra og blev 
klar over, at han var fyldt med en følelse 
af skyld. Det var, som om han slæbte på 
noget tungt.

”Når man føler sig skyldig, venter man 
på straf. Venter man på straf, lever man 
et liv, hvor man hele tiden må prøve at 
kompensere og dukke sig for den straf, 
som eventuelt kommer. Jeg har levet et 
liv, hvor der har været turbo på, og bag-
efter kan jeg godt se, at der er en del 
ting, som ikke har været hensigtsmæssi-
ge, og som er blevet forstærket.”

Spørger man ham, om han kan kom-
me i tanke om scener, hvor han har følt 
skyld, siger han:

”Masser. I gamle dage, hvor man hav-
de været ude om aftenen, fået sagt noget 
dumt til folk, dummet sig og måske var 
kommet op at slås. Næste dag vågner du 
og er en mærkelig udgave af dig selv, 
som går du knækket rundt og vil tækkes 
alle, fordi du ikke ønsker at blive straf-
fet.”

E n del af den skyld, han har båret 
på, oplever han, at han er blevet 
påduttet i opvæksten. På mange 

måder har han haft en lykkelig barn-
dom, men der var også små krystaller af 
skyld.

”Det kan være 
en tur i Tivoli med 
mine forældre, 
hvor der blev sagt 
noget i retning af: 
’Nu håber vi, du 
synes, det er 
sjovt, for det har 
været dyrt’. Det er 
ret ubehageligt at 
høre for et barn, 
at det ikke bare er 
leg og lykke, men 
at nogen har ofret 
sig for, at jeg skal 
more mig. Så si-
ger man nej tak til isen for at spare lidt 
og prøver at se ud, som om man har det 
sjovt.”

I kampen med skylden kom en svag 
prikken til en spirituel interesse. Han 
har to kammerater, som er optaget af tro 
og spiritualitet, men tidligere har han 
haft det svært med kammeraternes op-
tagethed af tro.

”Jeg var den, som sagde: ’Nu må I 
holde op drenge’, men der var en 
sprække, og der kom en erkendelse af, 
at jeg ikke er i centrum. Der er noget, 
jeg ikke kan forstå, og som jeg skal ac-
ceptere.”

Tro var ikke et tema i Casper Chri-
stensens barndomshjem. Forældrene 
valgte, at han ikke skulle døbes. Fraval-
get af dåben er ikke noget, han rigtig 
har drøftet med dem. Hans eget første 
forbillede var den rare professor Balt-
hazar, som var hovedpersonen i en ju-
goslavisk tv-serie i 1970’erne, som blev 
sendt på DR. Her var ingen Gud, men 
en universalmaskine, som professor 
Balthazar brugte til at hjælpe med, og 
det passede godt ind i Casper Christen-
sens sekulære livsanskuelse, hvor han 
krævede videnskabelige beviser, når 
talen faldt på tro.

”Da mine jævnaldrende blev konfir-
meret, blev der holdt nonfirmationsfest 
for mig. Mit festtøj var orange bukser 
og en knaldblå jakke, og jeg kunne 
godt lide følelsen af at skille mig ud i 
tøjet og samtidig være lidt speciel ved 
ikke at skulle konfirmeres. Hjemme hos 
os syntes man, at det var sejt ikke at 
blive konfirmeret.”

Og han overtog forældrenes syn på 
religion, og som han siger i bogen:

”Tidligere blev jeg skræmt af menne-

sker med en religiøs overbevisning, de 
var hjernevaskede, syntes jeg, de var 
dumme eller sindssyge.”

Den svage prikken af en spirituel inte-
resse blev til en kristen tro. Eller som 
han siger det på en af de sidste sider i 
bogen:

”Jeg bøjer mig ydmygt for Gud. Jeg gør 
mit bedste for at styre det, som jeg me-
ner at kunne kontrollere. Resten lægger 
jeg i Guds hænder.”

H an sidder med blikket vendt mod ha-
ven på den anden side af de sprossede 
ruder.

”Jeg kan fortælle dig, at det stadig er 
det sværeste at tale om. Jeg ved, at jeg 
for 10 år siden selv ville have himlet med 
øjnene, hvis nogen havde sagt, hvad jeg 
lige har sagt, men det er en virkelighed, 
og jeg kan også mærke en frygt for, hvor-
dan det bliver modtaget. Der pågår en 
kamp i mig.”

”Jeg har en erfaring af tilstedeværelse. 
Jeg tror, at ensomhed er et menneskeligt 
grundvilkår, men den følelse er blevet 
erstattet af en oplevelse af, at der er en, 
som er ved mig konstant som en følelse 
af nærhed og en tilstedeværelse af kær-
lighed. For mig er det Jesus som vejviser 
og storebror, som er i tilstedeværelsen.”

For Casper Christensen er tro en relati-
on, og ud af den er der vokset et bønsliv. 
Typisk beder han, når han går sine ture i 
skoven.

”Jeg takker Jesus for tilstedeværelsen i 
mit liv, og hver gang man takker for no-
get, bliver man skarpere på, hvad ens 
værdisæt i virkeligheden er. Takkebøn-
nen bliver på den måde som en slags 

lanterne, som gør 
mig klar over, 
hvilke værdier jeg 
vil holde fast i.”

Andre gange er 
bønnen et råb om 
hjælp, når han for 
eksempel kæmper 
med skyldfølelse.

”Jeg beder om, 
at følelsen må bli-
ve taget fra mig. 
Og det virker. Du 
kan ikke regne på 
det, og vi kan ikke 
bevise det, og hvis 
jeg tror, jeg kan 

forstå helheden og uendeligheden af 
det, er jeg et meget naivt menneske. Jeg 
må bare erkende, at der er noget, som er 
større end mig, og som jeg aldrig kom-
mer til at forstå. Men jeg overgiver mig 
til den kraft, som jeg mærker ikke døm-
mer mig, men møder mig med en uende-
lig kærlighed, og jeg

prøver at holde mig på den sti, jeg er 
kommet ind på.”

Undervejs i den eksistentielle opryd-
ning opstod ønsket om at blive døbt. 
Han beskriver det som en trang. I forbin-
delse med indspilningen af biograffil-
men ”Klovn the Final” havde han flere 
samtaler med præsten Charlotte Cappi 
Grunnet, som medvirkede i filmen. Og 
da optagelserne var færdige sidste år, 
holdt de to kontakten.

H an talte med sin ægtefælle, Isa-
bel Christensen, om ønsket om 
at blive døbt, og de blev enige 

om, at de kunne kombinere det med de-
res yngste søn Jaggers dåb. Jagger og Ca-
sper Christensen har i forvejen fødsels-
dag samme dag, og så kunne de også 
dele dåbsdag.

Han mødtes med Lizette Harritsø Lau-
ritzen, som er sognepræst i deres lokale 
kirke i Hornbæk. Først talte de om søn-
nens dåb. Da præsten spurgte, hvorfor 
Casper Christensen ville døbes, var han 
ikke i stand til at sige noget. Han sad 
med en klump i halsen.

”Så fortalte jeg, at jeg oplevede en 
trang til at blive døbt, og hun så på mig 
og sagde, at det kunne hun godt se.”

De gennemgik dåbsritualet led for led, 
og han husker, at han havde en følelse 
af lykke, da han sagde farvel. Lørdag 
den 22. august 2020 fyldte Jagger et år og 

Casper Christensen 52 år, og om formid-
dagen blev først Jagger døbt, inden fa-
deren knælede ved døbefonten og mær-
kede dåbsvandet på sin pande. De hav-
de inviteret 35 gæster til kirken, og 
hjemme i haven var der brunch for 60 
gæster og jazzband i haven i anledning 
af både dåb og fødselsdag.

”Der var også en bar, hvor folk kunne 
få en Bloody Mary. Det er sjovt, jeg siger 
det, men jeg tror, det er fordi, man nogle 
gange kan have en fornemmelse af, at 
man også er kedelig, når man er kri-
sten.”

I dåbsgave fik han det guldkors, han 
bærer i en kæde om halsen. Smyk-
ket er en gave fra ægtefællen, som 

han valgte som dåbsvidne. Thor-
valdsens Kristus, der står i vindueskar-
men inde i stuen, er også en dåbsgave. 
Han er glad for, at de valgte at gøre da-
gen festlig og dele den med andre, men 
en ting har undret ham.

”Bortset fra de to kammerater, som jeg 
taler om tro med, er der ingen, som har 
konfronteret mig med, hvorfor jeg ville 
døbes. Er de bange for, at jeg er blevet 
fuldstændig vanvittig? Eller håber de 
bare, det er noget, som går over? Jeg ved 
det ikke, men det har undret mig, selv-
om jeg jo også godt ved, at jeg kan være 
noget af en mundfuld med mine forskel-
lige idéer.”

For fem år siden begyndte Casper 
Christensen at gå i terapi. Det har været 
en større omgang og blandt andet fået 
ham til at se anderledes på sig selv som 
far til fire. På en måde vækkede det ham 
at blive far igen i moden alder. I bogen 
beskriver hans ældste søn Marvin, hvor-
dan han som 17-årig kommer hjem efter 
en aften i byen. Han lister nøglen i døren 
for ikke at vække de andre, men finder 
sin far dansende i bar mave og med 
spejlsolbriller. Sønnen husker, at hans 
far tilbød ham et glas rosé.

”Tidligere ville jeg nok have sagt, at 
det gik meget godt med mit forhold til 
de to store, men de to ældste har råbt 
mig op. De kunne ikke mærke mig og 
syntes, jeg var sløret for dem. Der har 
helt klart været nogle elementer, som 
har haltet for mig. Det seneste år har vi 
brugt meget tid sammen, og det har væ-
ret et virkelig varmt og fantastisk pro-
jekt.”

Nu arbejder han med sit forhold til dø-
den i terapien.

”Man kan sagtens sige, at man ikke er 
bange for døden, men det er også en 
gratis omgang, for døden er ikke noget, 
vi hverken kan fatte, acceptere eller for-
stå.”
En tid efter han havde talt med terapeu-
ten om døden, kom han kørende og så 
en kreds af mennesker stå ved vejkan-
ten.
”En ung mand var blevet ramt af en bil. 
Der var hjælp på vej, så jeg kørte videre, 
men jeg kunne ikke slippe hændelsen. 
Ulykken konfronterede mig med min 
egen dødsangst, og jeg indså, hvor hult 
det var, når jeg påstod, at jeg ikke var 
bange for døden, for det, jeg lige havde 
set, var så voldsomt og grimt.”
I arbejdet med døden har han også 
mærket en ro.
”Der har sneget sig en universel ro ind i 
mine tanker, som er kommet med accep-
ten af, at jeg ikke forstår det hele. Og at 
det er okay sådan.”
Han bruger et billede, som han har 
brugt flere gange i samtalen. Han beskri-
ver sig selv som en nyfødt.
”På en måde er alt nyfødt for mig. Der er 
et slør, som er blevet hevet til side, og 
jeg ser på mange ting med nye øjne, læ-
ser i Bibelen og læser tænkere, som jeg 
ikke før har læst. Og miraklet er at mær-
ke den omstilling, som sker i mit liv.”  J

 
 
 
 
 
’

” Jeg tror, at ensomhed 
er et menneskeligt 

grundvilkår, men den følelse 
er blevet erstattet af en op-
levelse af, at der er en, som 
er ved mig konstant som en 
følelse af nærhed og en til-
stedeværelse af kærlighed.
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Casper Christensen
Født i 1968. Opvokset i Birkerød nord 
for København som enebarn.
Fik sin tv-debut i DR’s serie ”Frederiks 
cykel” i 1977.
Lavede børne- og ungdomsfjernsyn, 
inden han i 1995 blev vært på ”Husk 
lige tandbørsten” på DR. Har været 
radiovært på ”Tæskeholdet” på DR P3, 
stået bag showet ”Casper & mandrilaf-
talen”, komedieserien ”Langt fra Las 
Vegas”, tv-serien ”Klovn” og ”Klovn”-
filmtrilogien.
Gift med kogebogsforfatter Isabel 
Christensen. Parret har to sønner. Har 
to voksne børn fra sit første ægteskab.

FOTO: LEIF TUXEN
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Hvad kommer til at ske i 2022?
Kristeligt Dagblads abonnenter inviteres til at deltage i den store spå-
mandsquiz 2022. Spåmandsquizzen består af 20 spørgsmål om næste år. 

Blandt de rigtige besvarelser trækkes lod om den store præmie, som er et 
gavekort på  10.000 kr. til Salling. Vinderen trækkes mandag den 12. decem-
ber 2022.

Udfyld svarene på www.k.dk/quiz2022 senest onsdag den 5. januar 2022
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Bøger

Særudgave af Kristeligt Dagblads Podcast

Troens almanak
”Troens almanak 2022” ønsker at give tiden fylde og farve. Teolog, kunsthisto-
riker og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen har nøje udvalgt og sam-
mensat bibelske tekster, citater fra litteratur, salmer og sange samt ældre og 
nyere kunstværker fra danske kirker og museumssamlinger til hele året. Hver 
uge har sit eget opslag. De kirkelige højtider er løbende indtegnet, og der er 
plads til at gøre personlige noter under ugedagene. 

Normalpris 250,-
Pris til abonnenter 150,-

Køb bogen på www.k.dk/klub/bøger

Nytårsquiz og farvel til 2021
Chefredaktør Erik Bjerager har en nytårshilsen med til avisens abonnenter, han gør status over 2021 og fortæller om året på avisen. Og så kaster Erik Bjerager 
sig ud i at svare på 20 spørgsmål om, hvad der kommer til at ske i det nye år. Lyt med i Kristeligt Dagblads app og på www.k.dk/podcast

Lyt med 
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Af Celine Klint 
 
 

H anne Rømer betragtede sine 
gamle klassekammerater. Det 
var svært at se, hvem der var 

hvem, her 50 år efter at de var blevet stu-
denter. De var 12 mennesker samlet ud 
af en klasse på 20. Fem havde meldt af-
bud, to var døde, og den sidste havde de 
ikke kunnet finde.
”Hvad i alverden er det her?”
En skaldet mand kom hen og hev i Han-
nes grå krølle, den, der hænger ned bag 
venstre øre. Det var ikke første gang, 
Steen Hvid hev pigerne i håret. Han hav-
de altid været en af de frække drenge i 
klassen.
”Det er den sidste rest af mit prinsesse-
hår,” blinkede hun.
”Selvom jeg er gammel, er jeg en prin-
sesse.”
Hun svajede lidt på benene, det venstre 
knæ var dårligt. Resten af aftenen havde 
hun ham inden for sit synsfelt.
At have en høj alder er ikke en hindring 
for at finde kærligheden. De seneste år 
er antallet af bryllupper blandt menne-
sker over 60 år steget med 43 procent, 
viser tal fra Danmarks Statistik fra 2018. 
I 2003-2007 var der 3123 ældre par, der 
sagde ja til hinanden, og det tal var i pe-
rioden 2013 til 2017 steget til 4466.

Men hvordan lukker man et andet 
menneske ind med alle dets skavanker 
og mærkelige vaner?
Den sommer i 2018, da Hanne Rømer 
fyldte 69 år, oplevede hun, hvad forel-
skelsen kan gøre ved en.

Kristeligt Dagblad besøger hende i 
Aabenraa, hvor hun har boet i det sam-
me hus i 21 år. Det meste af tiden alene. 
Over døren hænger et skilt med teksten 
”Women and cats do as they please”. 
Kvinder og katte gør, som de vil.

Hun ligger henslængt på sofaen. Per-
siske tæpper dækker gulvet, og et sjal er 
slynget over fjernsynet. På skrivebordet 
ligger en stak nodehæfter, en bunke af 
hendes digte og Ældre Sagens medlems-
blad. Væggene i huset er fyldt med bille-
der af familie, tidligere bands, venner og 
kærester. Hendes tidligere kæreste døde 
af lungekræft i 2001. Han smiler fra sin 
ramme på væggen i soveværelset.

”Før i tiden, når jeg blev ensom, mød-
tes jeg med min søster eller lejede kvist-
værelset ud. Hvis jeg savnede kærlighe-
den, skrev jeg om den.”

D en gamle klasse fra Sankt Annæ 
Gymnasium i København sad 
rundt om et lidt for stort bord i 

køkkenet på Amager Judo Skole. En fra 
klassen var formand i judoklubben og 
havde skaffet lokalet.

”Lad os tage en runde!”, råbte han og 
løftede sit glas til en skål.

De gamle klassekammerater fortalte 
en efter en om sig selv og deres skæbne 
siden gymnasietiden. Folk fremlagde 
deres liv ved at fortælle om deres karrie-
rer. Hanne fortalte om sit liv som musi-
ker, saxofonist og komponist. Hvordan 
hun havde spillet rock i 1970’erne i ban-
det ”Hos Anna”, symfonisk musik i 
1980’erne, skabt et nordisk kvindebig-
band og arbejdet som musiklærer i 12 år 
på en efterskole.

”Mit oplæg bliver anderledes,” hviske-
de Steen til hende og rejste sig.

”Mand med M, men også drenget. Kan 
lide at lege med bold, bil og cykel. Sam-
talen er det vigtigste i forhold til min fa-
milie, mine venner og allermest min 
kommende kæreste. Der er behov for 
spøg og alvor, skæg og ballade, tvist og 
uventede vinkler. Min ønskekvinde: 
Kvinde med K. Alder er ikke afgørende. 
Du skal have stil og være ’i live’, med 
lyst til at prøve livets forskellige mulig-
heder af. Nysgerrighed og åbenhed er 
vigtige egenskaber for mig. Men det vig-
tigste sker i mødet.”

Folk så ned i bordet. Steen rundede af.
”Så hvis du vil, kan du blive forkælet 

og feteret. Jeg kan lide at opvarte – og 
blive opvartet.”

Der var stille i det lille festlokale, men 
Hanne grinede for sig selv.

”Det er sjældent, at folk er modigere 
end mig,” tænkte hun.

Der gik tre lange dage efter festen, før 
hun tog mod til sig og skrev til Steen:

”Kære Steen. Skal vi mødes bare os to? 
Det er mit svar til dig på dit indlæg i lør-
dags. Selv vil jeg skrive: Livsglad kvin-
de, snart 70. Improviserer gerne med 
ord, toner og friske råvarer. Klog på livet 
og stadig optimist. Glad for naturen på 
gåben eller cykel. Mor til to og to børne-
børn. Rejselysten og glad for eventyr. 
Kjærligst Hanne,” stod der i sms’en.

Hanne har aldrig været inde på en da-
tingprofil, mens Steen har erfaring med 
alt fra kontaktannoncer i Politiken til 
Seniordating. Han havde ikke lagt sær-
ligt mærke til Hanne til festen, og hen-
des sms havde han slet ikke set komme, 

men senere på ugen pakkede han tasken 
og kørte fra Vanløse til Aabenraa.

Hanne havde ryddet op, inden Steen 
skulle komme. Tændt lyskæden i stue-
palmen og lavet chèvre chaud. Steen 
havde udvalgt to flasker vin og kørt 
stærkt over Storebælt i den sorte Audi.

D a han trådte ind i det gamle, 
skæve hus fyldt med ting, var det 
første, han tænkte:

”Her kan jeg aldrig bo.”
Kunstige blomster, kurve med muslin-

ger, køleskabsmagneter og mærkværdi-
ge genstande samlet sammen gennem et 
langt liv fyldte hver en flade i huset. En 
kontrast til hans egen strømlinede lejlig-
hed med 7’er-stolene og Arne Jacobsen-
spisebordet.

Hun kom hen til ham, krøllen skinne-
de sølvgrå bag det ene øre. Der var itali-
ensk pop på anlægget, og hun bød ham 
en Aperol Spritz.

E fter Steens besøg kunne hun ikke so-
ve. Hendes hud brændte. Det blev vig-
tigt, hvilket tøj hun tog på, og hvordan 
det ramte huden.

Hun vågnede klokken tre om natten 
og begyndte at skrive. Digte. Andet var 
der ikke at gøre. Digtene besluttede hun 
sig for at sende til Steen.

”Hvis han ikke kan klare det, så er han 
alligevel ikke noget for mig,” tænkte 
hun, mens hun skrev.

Sidste gang, Steen havde læst digte, 
var i gymnasiet, men der var noget ved 
de her digte, han godt kunne lide.

De mødtes i hans sommerhus i Nord-
sjælland og gik ture langs stranden. 
Hanne gik bag Steen, så hun kunne tage 

Forelsket i 
den tredje 
alder
Hanne Rømer er ikke længere 
ung, men opfører sig som en teen-
ager. Kroppen sitrer, og det er ikke 
kun, fordi hun har et dårligt knæ 
og diabetes 1. Som et stigende  
antal danskere har hun fundet  
kærligheden i en høj alder
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billeder af ham i smug. Havet lå til ven-
stre langt og gråt, og det var hverken sol 
eller skyet. Eller også lagde hun ikke 
mærke til det.

Hun så ned og lagde mærke til stenen. 
Hun samlede den op fra sandet. Den ve-
jede tungt og blødt i hånden. Hurtigt 
stak hun den i lommen, selvom den 
egentlig var for tung at bære rundt på. 
Med hånden om stenen gav hun sig selv 
et løfte:

”Hvis det her udvikler sig, så vil jeg el-
ske ham betingelsesløst. Uden at døm-
me eller stille krav. Jeg vil elske ham, 
som man normalt kun elsker sine børn. 
Om jeg så skal trille ham rundt i køre-
stol.”

Steen og Hanne mødtes i Italien, Sve-
rige, Spanien og Sønderjylland. De gri-
nede og drak vin. Hanne viste ham hele 
sin krop, alle rynker, ar, deller og appel-
sinhud. Og hun nød hans blik. Det var 
ikke, som da hun var ung, hvor hun hele 
tiden tænkte på, om hendes krop var 
god nok.

Steen læste historierne i hendes hud 
og dvælede længe ved det lange ar på 
maven.

”Jeg kunne have været død dengang,” 
sagde hun.

”De fjernede min bugspytkirtel, min 
milt, tolvfingertarmen, galdeblæren og 
halvdelen af min mavesæk.”

Siden operationen har hun levet med 
diabetes 1. Hun skal holde øje med sit 
blodsukker og huske insulinen.

Steen er heller ikke helt ung længere. 
Han er døv på det ene øre, har slidgigt i 
knæet, og så har han noget med maven. 
Men det har ikke skræmt ham væk fra 
datinglivet. Han aldrig været uden en 
kvinde i mere end en måned.

Eftermiddagssolen bagte ind ad vin-
duet. De lå i Hannes seng for at sove til 
middag eller holde ”siesta”, som de kal-
der det.

”Hvis vi er heldige, kan vi få 10 gode 
år sammen,” sagde Steen og strøg hen-
des arm.

M en måske var han allerede vi-
dere. Han skulle have en eks-
kæreste på besøg i sin lejlighed 

næste weekend, havde Hanne forstået. 
Det lød også, som om ekskæresten skul-
le blive og sove. Hanne lagde sig om på 
siden. Det var, som om hendes tarme 
drejede den forkerte vej. Klangen fra 
hendes stemme lød anderledes, da hun 
spurgte, hvad han skulle i weekenden.

Det var 24 år siden, hun sidst havde 
været jaloux.

”Jeg har svoret, at jeg ville kaste mig 
ud i det her, men hvad ved jeg egent-
lig?”, tænkte hun. Hun kastede et blik 
på nogle af alle de kjoler, hun havde 
købt, siden hun havde mødt Steen. Den 
azurblå, den korte med de røde blomster 
og den stramme sorte. Var hun i gang 
med at miste sig selv? Den selvstændig-
hed, hun havde brugt de sidste mange 
år på at opbygge, virkede langt væk.

Blixen, Brøgger og Ferrante. Hanne 
søgte trøst i sine bøger, mens katten 
Charlene smøg sig om hendes ankler. 
Steen havde besøg af sin ekskæreste. 
Det var deres første krise.

Hannes ungdom havde været fuld af 
åbne forhold og en grundfølelse af usik-

kerhed. Jalousien var kommet som et 
pust fra en fortid, hvor hun ikke havde 
haft styrken til at stille krav. Hun løftede 
insulinsprøjten og gjorde klar til skud-
det i maveskindet. Hun måtte sige noget 
til Steen.

O ver telefonen fortalte hun ham 
om jalousien, om hendes åbne 
forhold i 1970’erne, som hun fak-

tisk slet ikke havde brudt sig om.
”Da jeg var 17 år, lovede jeg mig selv at 

leve mit liv, så der var noget at skrive 
om, når jeg blev gammel. Men nu er jeg 
gammel, og jeg vil stille et krav, som jeg 
ikke turde stille, da jeg var yngre.”

”Jeg vil ikke dele dig med nogen.”
Hanne støtter hovedet med den ene 

hånd og ser ud ad vinduet. Vintersolen 
hænger lavt på himlen over Aabenraa.
”Jeg føler mig så sindssygt ung, men det 
ved jeg jo godt jeg ikke er. Jeg ved ikke, 
hvor længe jeg er her,” siger hun og smi-
ler.

”Men måske gør det mig yngre, at jeg 
lever med bevidstheden om, at jeg be-
finder mig på randen til støvets år. Jeg 
ved, jeg skal brændes og strøs ud over 
havet. Spørgsmålet er bare hvornår.”

Stenen fra stranden vejer i lommen på 
hendes frakke. Hun tager den frem og 
ser på den.

”Jeg tog beslutningen om at lukke et 
fremmed menneske helt ind. Det troede 
jeg ikke jeg kunne i min alder. Stenen 
skulle minde mig om, at det er en udfor-
dring at elske et andet menneske betin-
gelsesløst. Men det har slet ikke været 
så svært.”

Hun holder en pause.
”Jeg er forundret over at opleve noget 

så forunderligt her i den tredje alder.”
Steen kommer ud fra badeværelset og 
lægger en hånd på Hannes skulder. Det 
er tid til deres siesta.   J

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artiklen blev oprindeligt bragt i februar 2019.

” Jeg tog beslutningen 
om at lukke et andet 

menneske ind. Det troede jeg 
ikke, jeg kunne i min alder.

4 ”Hvis vi er  
heldige, kan vi få 
10 gode år sam-
men,” sagde 
Steen og strøg 
Hannes arm. 
– Fotos: Iben Gad.
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