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Hanna Brabrand Henriksen

1.
Pak dig
døden findes
ikke i en elevator
jeg tager det tunge skridt
over trinnet
du trykker på knappen
til kælderen

3.
Rækker ud
mod træet
hånden
om slangens hals
2.
Snart kaster jeg op
når jeg vugger på dønninger
fra din skvulpende mund
holder mine hænder foldet
så jeg ikke flyder med
når du piller din navle til blods

jeg hører dig
slubre
i den søde kaffe
mens regnen bringer mig aflad
lågen har åbnet sig
mod det grønne

alligevel
blomstrer
syrenen
bag den hvide mur
efter hakkejernets rytmiske slag
mod jorden
så jeg stille
kan lukke min dør
og trække mig tilbage
fra larmen
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Hanna Brabrand Henriksen

4.
Såret lækker
og bliver til røde floder når
du spænder tovet ud
så vi snubler

5.
Når jeg går ind
i mit indre rum
hvor du har lært mig
at alting er lovligt
trækker jeg stolen væk
under dig
og kaster med sakse

flyder med strømmen
hører ikke råbene
i vore selvfede
orgasmer
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endnu har jeg ikke ramt
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Hanna Brabrand Henriksen

7.
Armen om hoften
broen
havet
trækker os ud mod
horisonten
kølig mod huden
som lagrede år

6.
Da jeg var barn
tegnede jeg
mænd på gulvet
min far syntes jeg var
tidens største vidunder
nu tørrer jeg pis op
og stregen
er stivnet
under
gulvbrædderne

mod en begyndelse
eller en slutning
afklædte
en rullen over
sandet
lyden
af ingenting
forhandling
ikke mulig

Copyright forfatteren

Reflex 8. årg. nr. 30, juli 2015, 1. udgave

4

Hop til indhold

Mogens Bynkou Nielsen

http://danskforfatterforening.dk/medlemmer/Mogens_Bynkou_Nielsen.aspx

at tilføje
nogen noget
unge terninger
en strømpe
og solskin
fiskeben
råber
og kampesten
omhyggeligt
og terrassevarmer
grillpølse, se
gloende
bakelit
og gående
i min cirkel
viskelæder for dyrekredsen
lys

mågen
en skakbrik
tungen
råcreme
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Mogens Bynkou Nielsen

http://danskforfatterforening.dk/medlemmer/Mogens_Bynkou_Nielsen.aspx

kvinder, kaffe
grønnere
under pariserhjulet
ovn
myrekryb
husk min adresse

Åse, solen
solen, Åse
se solen
vilde sole
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Mogens Bynkou Nielsen

http://danskforfatterforening.dk/medlemmer/Mogens_Bynkou_Nielsen.aspx

siv, uslynget raket
pastasovsen
kan forestille mig
at pudse dine sko
motorcykel gasser op
kanarie1fugl
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fostertabletter
alle slugt
skifterammen
sammen
mødre
oktoberøjne
i revnerne
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Anni Birgit Sørensen

www.123hjemmeside.dk/AnniBirgitPOESIENSVINGER

Tåge.

Fortidens synder på gæstevisit.

Et dynelet tæppe af flydende lysegrå tåge
glider som en hætte ned over byens tage.
Ned imellem husene, som en låge en dør, man går igennem – som et spøgelse, der kun kender til plage.
Løs, let og flydende glider den videre ud
som en kappe, der dækker bakker og dale.
“Idag brygger mosekonen” lyder dens bud,
mennesker, der så vil begi’ sig ud, må være gale.

En hævnens engel
kom forbi,
så gennem mit vindue;
nu er det tid,
lød det kolde pust.

Den fare er der derved at miste sin stedsans
man risikerer, men smukt er det fra sit vindue at dele
og betragte det billede, hvori den evige tingenes dans
dukker frem som små billeder i det store hele.

En gammel gæld,
en regning
skulle i en skæbnestund
med hjerteblod betales.
Hvor nådesløst.

Man kunne næsten blive bange for at forsvinde blive gennemsigtig ligesom den.
Flyde ud og glide væk med vinde,
dog med usynligt blæk skriver tågens pen.

Ingen engel
går dog uden gaver
på lønlig gæstevisit;
erkendelse, indsigt og
større modenhed

Ingen spor efterlades på dens vej,
når den igen trækker sig tilbage.
Kun i sindet måske en smertes leg
med et minde om mange gråhvide dage.

Copyright forfatteren
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En gæst
jeg fik i nat.
Det spøgte vel lidt
af noget, som ikke længere
kunne gemmes bort.

blev efterladt
til dagens morgenrøde.
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Anni Birgit Sørensen

www.123hjemmeside.dk/AnniBirgitPOESIENSVINGER

Glæde.
Som mågerne flyver
hen over vandet
de hvide vinger
op imod en klar blå himmel
og solens glade smil på bølgerne.

Sommerfuglenes indtog.
Under et endeløst dyb af himmelblå
nyder vi kærlighedens glæder i brisefyldte åndedrag
på en brændende varm sitrende sommerdag.
Vi ser dem
gerne:
de mange glade sommerfugle
i flagrende farver
flyvende budbringere
bevingede sjæle
på vores terrasse
under det skønne tusindblomstrende lilla sommerfugletræ
blandt duftende roser
hos smukke nærværende klematis-blomster.
Nær alt det grønne,
som giver os håb.
Håb
om et bedre liv,
hvor der er tid til at leve.

Som en flammende solnedgang
en stille vind
der rø’r sig i aftenskumringen
den sorte nat, der breder
sit tykke tæppe ud.
Som det grønne græs
på en uendelig mark
krat, buske og træer
med svajende, lysegrønne, overvældende kroner
en mark oversået med vilde blomster.
Som en silende regn
en varm efterårsdag
dryppende dråber,
der falder på en rindende bæk
som små lykkestrejf på livets sti.
Sådan føles glæden,
når du smiler til mig,
og din stemme
lyder med glade, varme ord
som en gave, der lever for evigt.
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Anni Birgit Sørensen
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Bjarne Kim Pedersen

KONKURRENCESTATEN
sælge landsholdet
for højeste bud. Tabe
folkeligheden

KONKURRENCESTATEN
øverst sidder et
koldt regneark og styrer
de varme hænder

KONKURRENCESTATEN
varmen fra lyset
en port et sted i natten
Hus Forbi sælger

Copyright forfatteren
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Bjarne Kim Pedersen

KONKURRENCESTATEN
udkants Danmark er
et Holberg begreb fra en
hovedstad langt væk

KONKURRENCESTATEN
ulvetiderne
er tilbage i Danmark
hva’ så rødhætte?

KONKURRENCESTATEN
hjemløsepigge
spidder vores manglende
næstekærlighed
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Hans Hüttel
Født som pige
jeg kunne græde mens andre så mig
jeg kunne tale om alle de følelser jeg ikke rigtig
vidste hvad var
jeg kunne sige at der var noget jeg ikke var
helt sikker på
hvis jeg bare var blevet født som pige
jeg kunne bede andre om hjælp i stedet for
altid at skulle vise
at jeg godt kunne selv
jeg kunne ringe og få en god lang snak på et
par timer
i stedet for at være The Lone Ranger
ude på min helt egen prærie
jeg kunne tale om det samme som jeg plejer
og alligevel altid opdage noget nyt
hvis jeg bare var blevet født som pige
jeg kunne omsider få at vide hvad det er
kvinder egentlig synes om mænd
jeg kunne gå derhjemme i timevis
og vente på at kunne skælde min kæreste ud
jeg kunne læse alle hans tanker
også dem, han ikke vidste at han selv havde
hvis jeg bare var blevet født som pige
jeg kunne gå frivilligt i biografen for at se
Sex And The City 2
Copyright forfatteren

jeg kunne bruge hele åbningstiden i
stormagasinet om lørdagen
og ikke komme hjem med noget
eller komme hjem med femten fyldte
bæreposer
og jeg kunne lytte til Bon Jovi og Take That og
Thomas Helmig og synes
at det faktisk lød ret godt
hvis jeg bare var blevet født som pige
jeg kunne se mig selv uden tøj på hver dag
og altid synes jeg så helt forkert ud
jeg kunne læse en masse blade der var enige
om at jeg burde tabe mig
jeg kunne gå i byen og sige nej til en masse
åndssvage tilbud
jeg kunne lytte til en masse dårlige
scorereplikker
og gå alene hjem
jeg kunne kigge ind i et fyldt klædeskab
og indse at jeg ikke havde noget at tage på
jeg kunne dække mig selv med et tykt lag
makeup
og stadig synes jeg var bleg
hvis jeg bare var blevet født som pige
jeg kunne blive den nye Helle Thorning
Schmidt
jeg kunne blive den nye Margrethe Vestager
jeg kunne blive den nye Pia Olsen Dyhr
hvis stjernerne stod helt rigtigt kunne jeg
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måske endda
blive den nye Johanne Schmidt Nielsen
men jeg kunne også vågne hver morgen
og opdage at jeg stadig var
den gamle Birthe Rønn Hornbech
hvis jeg bare var blevet født som pige
jeg kunne få meget mindre i løn end jeg gør
det nu
jeg kunne blive fyret når jeg blev gravid
jeg kunne være til salg et sted på nettet
jeg kunne være en som folk troede altid var
nøgen
jeg kunne være en som man aldrig tog alvorligt
jeg kunne være en der aldrig blev gammel nok
jeg kunne være en der ikke fik lov til at
stemme
jeg kunne være en der ikke kom i skole
jeg kunne være en der blev sat i fængsel fordi
jeg havde en kæreste
jeg kunne gå rundt på gaden med laktaske og
hotpants i fire graders frost
og blive låst inde bagefter og få tæsk
jeg kunne blive efterladt i en grøft med mine
strømper om halsen
fordi jeg sagde nej
hvis jeg bare var blevet født som pige

Hop til indhold

Hans Hüttel
I har aldrig troet
at min butterﬂy kan løsnes
faktisk kan man
tage den helt af
inden under
er halsen
og det øverste af brystkassen
og resten af
den krop jeg også har
I har aldrig troet
at jeg kan forsvinde ud i natten
med hovedet på standby
begæret skudt i ﬂammer
at jeg vågner til sidst
med hende ved min side
ﬂettet sammen
ben mod ben
læber mod læber
og hænderne placeret
på alle de spændende steder
I har aldrig troet
at jeg kan lukke mine fugle ud
i stuen
mens jeg ser dem ﬂakse rundt
mens de leder efter steder
hvor de kan parre sig
steder hvor de klækker deres æg

Copyright forfatteren

og mens de muntrer sig
tænder jeg musikken
bopper med mit hoved
til Cypress Hill
Tyler The Creator
Ol’ Dirty Bastard
Kenrick Lamarr
og hvad der nu ellers
er yderst på mit mixtape
kroppen
en metronom
sjælen
et beat
jeg smelter sammen med det yderste
det yderste jeg kender
og I har aldrig troet
at man kan være i tvivl
at ordene kan sidde fast
yderst på papiret
og kun langsomt glide ud i salen
mens de løsner sig
fra ringbindet
og blafrer ind
i jeres tomme ører
og I vil aldrig kunne tro mig
når jeg siger det jeg siger netop nu
at sjælen er til låns
begæret hænger fast
som snavs på mine briller

Reflex 8. årg. nr. 30, juli 2015, 1. udgave

14

som en krølle på jakken
som en usagt vittighed
ja det går lidt langsomt
I tror jeg tøver
men jeg tænker mig om
jeg hopper over alle
banaliteter
i en baglæns Birthe Kjær
skidt med
om I tror på at jeg har set det store dyb
skidt med
om I tror på at jeg har set lyset på den
anden side
skidt med
om I kan holde masken lige så godt som
jeg kan
ja fuck det
jeg har været alle de steder
nu er jeg her
deal with it

Skrevet til Jan Nygaard. Oplæst ved Slamfrø maj
2015 af samme.

Hop til indhold

Hans Hüttel

Valget
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Siden indeholder video

Hop til indhold

J Nyd

www.jnyd.dk

Copyright kunstnerne
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J Nyd

www.jnyd.dk

Små øjeblikke
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Jytte Lund Larsen

Koder
Produceret i Danmark
DK
Producentens CHR-nummer
Sidste seks cifre
Hvad taler vi lige om fra begyndelsen?
Cifre for
Økologiske æg – nulte
Frilandsæg – den første
Skrabeæg – den anden
Buræg – den tredje
Hvad tager vi stilling til?
Klasse
Kvalitet
Udløbsdato eller hvad?
Tænker nogen på hønsenes livskvalitet?

Copyright forfatteren
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Jytte Lund Larsen

Egon
muligt medlem af Stormbanden
sniger sig af sted
stormer ud
lukker broer
vælter træer
stopper trafik
fortsætter Dagmars ugerninger
Vejrguderne i januar
sætter fokus
Vi glemmer udsalgsstormen i januar
Egon og Dagmar giver jobmulighed i
byggebranchen
Vi må være beredte
Hvornår kommer næste medlem
mon?

Copyright forfatteren
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Blåt
Kornblomst i stiveste puds
Viagrablåt lyser kroppen i sommerlige viftende
vinde
Opdagelse af sommerens fylde
Bølgende blåt hav
Ej blot til lyst
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Kell Ivan T Thygesen

www.paaspor1.dk

OPsang opLÆst for oplæSEre

Men fra første minut blev det en tæerkrummende oplevelse. Hendes stemme rummede
ikke det koncept, hun forsøgte at spænde over. Et ‘greb’ ned i et dybt stemmeleje for blot
sekunder senere at øge tempoet og rutsche op i en høj falset, hvor den sidste del forblev
uartikuleret og deraf uforståelig. Og øjeblikket efter den samme rutschetur, om igen, og
om igen og atter om igen.

Det var nok ikke med de store forventninger om exorbitante oplevelser, at jeg mødte op
til 2015 udgaven af Ordkraft X lyrikfestival her i Aalborg, og deri blev jeg da heller ikke
‘skuffet’.
Jeg var dog ‘positivt’ skuffet over ikke selv at være blandt de digtere, der deltog i
eksperimentet omhandlende en digter og et hold jam’ende musikstuderende. Dét var så
absolut den mindst ringe oplevelse. Jeg forledes helt til at kalde den for ret fed.

Jeg anede en vis ‘lammelse’ i taleorganet, og det er ikke fair endsige god tone at klandre
nogen for noget, hvis det skyldes et handicap. Men så må man vedkende sig det og stille
sig mindre ambitiøs an.

Jeg må, efterhånden som årene tikker ind, acceptere, at jeg er ved at blive en ældre herre,
men at man så også som en naturlov skulle blive sur, har jeg aldrig helt troet på. Og jeg
synes da også, at det er ungdommen, og de som vil være unge med dem, der skuffer.

Efter 10 minutter følte jeg mig som et pjusket fjerkræ, der én efter én havde fået de
fleste fjer i fjerpragten revet af kroppen, uden forudgående bedøvelse. Smerten gjorde, at
teksterne aldrig blev forståelige endsige nærværende.

Til et oplæsningsarrangement må der være en kontrakt mellem udøveren og tilhørerne om
en god oplevelse. At det er forfatteren selv, der fremfører produktet, bunder vel i, at man
her gerne vil se ‘giraffen’. Men med de nye medier går tingene idag så hurtigt, at ‘man’
stiller sig op, uden at have udviklet hverken hals eller hjerte til at være et sådant attrået
‘dyr’.

Andre igen stod og fumlede med en mobilskærm, mens de som svært nærsynede optaget
af teknikken, lod tilhørerne i stikken. Hvad nytter det at være kaldt et stortalent, hvis man
ikke kommer ud over rampen. Man diskvalificerer sig selv, og i det mindste jeg gider ikke
investere hverken tid eller penge en anden gang.

Hvis man vil bedømmes udelukkende på sine litterære kvaliteter, burde mange holde
sig fra scenen. Ikke al eksponering er god eksponering. Og især skuffede den unge
selvetablerede elite, ledt an af elever fra de ligeledes selvetablerede forfatterskoler, der,
hvor man burde kunne have forventet mere, altovervejende var ringe Jeg har tidligere
stået til lyd for at lade en ‘professionel’ ekstern klare oplæsningen. Det gør jeg så hermed
igen, igen.

Det er vanskeligt at gøre alle tilfredse, og talenter er ulige fordelt. Til musikfestivaler er
det normalt, at det er de kendte hits, der tager kegler, hvorimod nyt materiale, som er
spændende for udøveren, normalt bare for festivalgæsten skal overstås. Men ve den der
ikke har øvet sig. Det var igen noget med den der kontrakt.
Om det er generationsidiomet, med at vokse op som en poleret sten i et lukket univers,
hvor andre jævner vejen for en, eller om det blot giver mere kørvel at være ubehjælpsom,
skal jeg lade stå åbent. Men det er evident, at det kræver en vis ydmyghed, noget for
noget og en erkendelse af egen formåen, for at dupere et modent publikum, hvortil jeg
regner mig selv.

Hvis der er nogen på skolerne, der anbefaler, at der er noget at vinde, hvis bare man
holder sig til en monoton oplæsning (tenderende til en jappende mumlen), så må det
ultimative råd være at guldkornene er allerbedst tjent med, at man forbliver tavs, og lader
teksterne føre deres egen ‘tale’.
Åbnings-eventen var med en nylig prisvindende forfatter, der uden yderligere kommentarer
end arrangørerens velkomst og foranmeldelse gik i gang. Det var en fremgangsmåde,
som alle de ‘skolede’ forfattere jeg ‘over’hørte praktiserede. Man er vel hævet (bare lidt)
over situationen, synes parolen at være.

Copyright forfatteren
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Lad os som tilhørere føle os ‘hjemme’ og i godt selskab. Skal vi udfordres, så lad os
det vide/høre. Hold om os, kast os rundt, eller lad genkendelsen gøre det. Det blaserte
rangerer for mig under usikkerhed og mindreværd. Forberedelsen er mere end den halve
succes, medmindre det da er en spirituel seance du stiller op til (og i det tilfælde gør det
samme sig vel også gældende).
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Kell Ivan T Thygesen
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Kell Ivan T Thygesen

www.paaspor1.dk

DFs 3 søjler
Hvor ligger truslen fra Islam?
Topstyring, topstyring og topstyring.
Det giver grobund for lignende bevægelser i andre samfund.
Heri ligger truslen for de åbne demokratier med flade uautoritære strukturer.
De autoritære strukturer degenererer folks evne til at handle
med ansvar for andet end familiens reproduktion,
hvis antal derpå bliver en trussel for alle
uanset visdom og retning deri.
Hil Dansk Folkeparti
Vi bøjer os
ikke

Copyright forfatteren
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Nete Krøll

www.netekroell.dk

Alkoholen
Hænger
Tungt
Fra
Den
Hjemløses
Usagte
Råb
Hvor
Kulden
Dræner
Dagen
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Forbruger
Min
Skinnende
Facade
For
At
Vise
Succestrangen
Frem

Drømmen
Stod
Og
Dirrede
Et
Sekund
For
Så
At
Skrige
Mod
Betonen
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Sean Ryan Bjerremand

Christina
Et navn jeg husker for evigt
ord som havde ventet på at blive set
Noget større
som blot
havde ventet
i bånd og nattemørke
på at blive sluppet fri
Og det blev mørkt igen
men din flamme
lyser over mine ord
efter alle disse år
Resten af livet
vil jeg mærke din flamme
og huske dit navn
Christina

Copyright forfatteren
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Sean Ryan Bjerremand
Du skønne palæstinenserkvinde
Du må ikke gemme dig, ven
du skal ikke være en anden
Du er dig
og du ved godt at du ikke er
hvid
Kikker på blomsterne
nogle er grønne
andre er blå
og alle lyses op af solen
Du må ikke gemme dig, ven
Brun eller hvid
hat eller tørklæde
- we´re all the same
Jeg kunne gifte mig med dig
og du kunne være min havn
og vi kunne sætte skibe i søen
fra elskovens velsignelser
Så kik på blomsterne
og se hvordan solen
lyser dem alle sammen
op.
Jeg kunne gifte mig med dig
- for vi er alle i havet sammen.
Bitte små dråber.
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du er en boble
i mundvigen på en rallende
sociopat
du generaliserer dine
betragtninger en dag vil de (måske)
kunne ophæves til
Litteraturhistorie
indtil da står du stille
ved jalousien danser partikulært
dig en diagnose
til og fra
du er en boble
jeg savner hvert designede hul
i de der gamachebukser
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pas des parades
du lægger dig på maven på en sti
og regn i munden og sorg og pimp
sten det har været for koldt til at mærke din
død nu er den helt inde i ærmet og
jeg siger du bare skal elske med
de fleste men elske ingen
og det behager dig ikke din død
forhindrer dine protester nu har du
ligget på en sti med pimpsten mellem
tænderne en blod og en fartbøde
og tabet af højde sætter sig
i billerne som sætter sig
i dine fødder dit funda
ment jeg brækker mig
af visdom og laks
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onsdag
det er en måde at finde ind
bag ved blodet det er en
økse
jeg råber ad sygeplejeren det er
min vrede det er mit hjem
en flod af betændte lemmer gennem
dagligstuen et minde om en afdød
en afdød en vist endnu levende en
afdød muskel er hjernen nu det er
min vrede det er mit hjem
med antihistaminer og antidepressiver antipsykotisk
klikket ud af endeløs emballage det er
min vrede det er mit hjem
det er en måde at finde ind
bag ved blodet der er ikke en måde
der er vinden der smækker hjemløs emballage mod muren
som medicin
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Falder igen i søvn
over smertekabalerne
som aldrig går op

Skyggen rejser sig
fra nedtrådte vildspors suk
og ta’r billedet

Skal de gå op?
når vi brænder inde med
gnisten der går ud
Syreners skarphed
i hospitalganges ekko
dæmpet filt af tab
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Ørkesløst ønsker
øgler sig nøgler til fremtid
og hud uden skæl

Ønskekvisten Tjørn
med den slog vi til Sør’n
men ramte kun dør’n
Som for resten stod åben
til gud og hvermands måben
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Det danske Livstræ på vej til Ragnarok
Skejten hænger som Det Danske Landskab
overfor Folke tingets talerstol. Billederne blev
bes tilt hos Olaf Rude, da Grundloven fyldte
100. Vi har lige fejret hundredåret for valgret
til Fruentimmere og Olaf Rude, da Grundloven
fyldte 100. Vi har lige fejret hundredåret for
valgret til Fruentimmere og Folkehold og de
sidste F’er, Fattiglemmer, Fjolser, Forbrydere og
Fallenter fik først valgret for 50 - 60 år siden. De
fremmedes deltagelse er ved at være roden til
alt ondt.

kommunister eller russere klynget op, som
sydstatslynchningers strange fruits i 30’erne. Vi er
i krige vi kalder udbredelse af demokratiet og har
svært ved at få øje på demokratiet for alskens
overfladisk imagepleje og spindoktoreren, mens
demokratiet varetages af den nødvendige politik,
som indrullerer os alle i embedsapparatets
business as usual - uden diskussion.
I nordisk mytologi er helvede ikke brændende
hedt men frysende iskoldt. Odins øje må for
længst være gylpet op fra Mimers visdomsbrønd.

De første skitser er lavet den 4. og 5. maj 1949
på dagene hvor befrielsen fra nazistisk tyranni
fejres. Så det nøgne urlandskab gennemlyses af
demokratiets sejr, nederlag og et nyt håb.
Selvom det er eg - og ikke ask - genlyder de
af livs- og verdenstræet Yggdrasil, for hvis fod
aserne holdt ting. Det var også træet hvor Odin
hængte og ofrede sig selv, fik stjålet skjaldemjød
og gav sit ene øje for visdom. Det begyndte
med hæse rallende grynt, da Odin døde og
genopstod, fyldt med visdom, fabler og digte.
Verden blev ny og vis.
I dagens mørkere sammenhæng er visdom
i Folketinget til skraldgrin og der er ikke så
meget selvopofrelse. Vi ser hellere islamister,
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Svanesang

alligevel valgte at oplæse min ‘erklæring’ fuldt ud, inklusiv navnet som ellers
i sætningen før havde påkaldte sig anonymitet. Man afspillede derpå mit
musikønske, som efter planen ‘sprængte’ normerne for eftermiddagens 3
timers ønskemusik totalt.

Fra asken i ilden
Naturen mestrer visdommen, og det er da også den man ‘gakker’ til, hvis
man ønsker at blive vis. Intet sker dér uden en årsag. Kærlighed, derimod, er
bygget på individuel vilje. Bevidst eller ubevidst. Kærligheden er menneskets
udfordring.

Mit ønske rummede implicit en ny begyndelse, alene gennem titlen “Creation”,
foruden det fakta at det varede næsten 18 minutter. Uhørt på P3 på det
tidspunt. Det fyldte jo som en symfoni, uden ende, og det på et monopol,
der uden alternativer, var hele landets musikradio på arbejdspladserne og i
hjemmene på en normal eftermiddag.

Noget kan ligge lige for, men kræver alligevel en aktiv vilje for at blive virkelig.
De svære ord, som skal siges før et forhold kan realiseres, kan stå skrevet i
flammeskrift på himlen, og alligevel fejler vi ofte i at udtale dem, give dem liv.

Historien har nok af eksempler på individuelle samfundsomstyrtere, der
griber til hadet. Lige fra anarkisten i Sarajevo, der udløste en verdenskrig,
til de mange der forsøger at gøre ham kunsten efter i vor tid. Der håber jeg
netop at have gjort folk klogere, så det ikke bliver i min tid at samfundet bliver
så enstrenget, at det kan opløses med et enkelt ‘klik’.

Mit image, som mod min udtrykte vilje var blevet personliggjort virkelighed
gennem en tilsyneladende hovsa-eksponering foran halvdelen af Danmarks
befolkning, var ved at være slidt op, og vennerne begyndte at føle deres
good-will blive ‘udnyttet’ til grænsen.

Jeg havde måske også grunde til at hade, men disse grunde var selvforskyldte
og i stedet gav omstændighederne mig lejlighed til at give kærligheden den
chance den fortjener, i en anden tryggere verden.

Min handling var i første omgang tænkt som en provokation mod den automatik
hvormed samfundet og specifik medierne var bundet til at opretholde deres
professionelle overflade, men også som en kærlighedsgerning der kunne
udkrystallisere brudflader i samfundets skjulte sammenhænge, der så siden
af positive kræfter kunne bruges til at etablere en ny samfundsorden.

En hadhandling har normalt en umiddelbar ødelæggende effekt som mål,
hvor en kærlighedshandling er som nyfalden sne, der nok kræver en indsats
for at imødegå, men som man også bare kan lade ligge.

At jeg i første omgang blev fejet af som en bondeknold fra Jylland,
provokerede mig til at tage et andet skridt ved at afsende to breve gennem
den trykte presse.

Med de politiske ‘tumber’ kølet ned og et nyvalg afviklet, var luften renset til
en genstart af mit personlige liv, der havde været på stand by i længere tid.
Jeg mødte her i foråret mine gamle naboer fra Århus i Århus. Den ene var flyttet

De havde måske fremkaldt en ‘second opinion’ i radiofonien, hvor man så
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tilbage til København knap 2 år tidligere og hans bofælle fra Aarhustiden var
nu også flyttet ind. Jeg fik en uforbeholden invitation om at komme på besøg,
hvornår jeg ville. Døren var åben for mig.

Dette var da mit ‘wake-up call’, og jeg var klar til at lægge en periode bag mig.
Ideen, om at tage imod invitationen og tage til København for en tid, voksede.
Helt aktuelt blev det et par uger senere, da kommunen smækkede kassen i.

Jeg havde netop da, her et halvt år efter det første, skippet endnu et
ønskebrev af sted til DR P3, som en slags dementi af en evt misforstået
selvtilstrækkelighed, hvor jeg havde ilagt to forskellige ønsker. Det ene, med
Gene Clark, pegede mod en fortrydelse. Det andet, med Niel Young, pegende
mod en fortsættelse af det ‘creative’ tidligere spor.

Den evne, jeg før havde haft for altid at komme økonomisk styrket ud af
en situation, var forsvundet. Focus havde ændret sig dramatisk og personlig
egenvinding var ikke mere en mulighed. Jeg måtte udvikle mig sammen
med verden, gennem en udveksling med verden. Jeg måtte bidrage med mit
vidnesbyrd, når der var nogle, der ville høre.

Jeg kunne ikke længere gå og vente, forberedt på hvis der var nogen der ville
kontakte mig uforbeholdent og spørge ind til mine motiver. Det hele forblev
på et indirekte plan med daglige hentydninger og statements, både i DR og
‘live’ i Århus. Kun i min hjemby fik jeg enkelte direkte kommentarer.

Jeg havde sidst på året 74, efter i et år ikke at have være registreret med en
adresse på folkeregisteret, meldt mig som indrejst fra udlandet og havde med
kommunens velsignelse været på et 4-ugers højskolekursus i Nordjylland.

Engang gik en musikevent på Vestergade 58 op i hat og briller pga en
diskussion mellem musikerne og nogle publikummer, om det var ok eller ej,
hvad jeg havde gjort. Ikke med mig, men omkring mig. Jeg måtte træde ned
fra min piedestal, hvis jeg ikke blot ville ende som en omstridt myte. Var jeg
engel eller dæmon. Eller blot en nyttig idiot, folk kunne bruge, som de ville.

Jeg levede gennem verden, også for personlig vinding. Der blev ikke givet
gaver mere.

På bagsiden af den lukkede konvolut skrev jeg fra hjertet, at de også bare
kunne spille ‘Minstrel boy” fra Bob Dylans “Selfportrait”. Hvor ønsket før
var det længste i programmets tid, var dette her måske det korteste. Blot 2
minutter.

Første skridt var at åbne en restaurant (selvfølgelig vegetarisk) i Aarhus og
der tilknytte misbrugere (af enhver art), som da skulle kunne afgiftes på et
‘isoleret’ landsted (fødevareproduktion), men samtidig have mulighed for at
konsolidere sig ved at ‘snuse’ til minefeltet i midtbyen (gennem restaurantens
‘vinduer’).

Fremtidsplanerne var at etablere et land-og-by socialpædagogisk kollektiv
(det ord kendte jeg dog ikke på det tidspunkt).

Kort tid efter opfyldte de Bob Dylan ønsket, men eventuelle kommentarer
sov jeg fra. Jeg vågnede først af en eftermiddagsslummer på mine forældres
sofa, da Dylans skurrende stemme messede ud i stuen.
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Hvad gjorde man så. Jo, det samme som alle andre ‘indvandrere’. Jeg forsøgte
at få kontakt tll nogle hjemmefra. Jeg fik opsporet og mødtes i byen med et
par stykker, men nød ellers det at have et hjem igen, efter i et halvt år at have
været kendt som ‘luksusvagabonden’, der altid stod og manglede et sted at
sove.

TM-hovedkvarteret i Schweiz, hvor han skulle kokkerere og dygtiggøre sig
et halvt års tid, inden han ville komme tilbage, hvor vi så skulle påbegynde
etableringen af by-delen af vores projekt.
Kommunen i min hjemby havde på deres side kontraheret med en konsulent,
der skulle afdække, hvor jeg stod, og hvordan kommunens indsats over for
mig skulle forløbe.

Om hjemløshed er en naturlig følge af det engagement jeg havde ‘ud’viklet
mig i, ved jeg ikke nøje. Men tanken strejfede mig engang, jeg på in-stedet
Domino Disc Club i Paradisgade i Aarhus fik selveste Jacob Ludvigsen, tv
person og medstifter af Christiania, ‘efter’ mig.

Kort inde i samtalen brød hun grædende sammen, da jeg begrundede min
manglende entusiasme med at det ikke var muligt for mig at træffe beslutninger
om fremtiden i et samfund (hvor jeg stod som taber), der ikke engang kunne
gennemskue og håndtere en sag som Glistrups, men lod ham føre dem rundt
ved næsen.

Han indledte, uden at vi udvekslede et ord, en stoleleg, med at han satte sig
på min plads, umiddelbart efter jeg havde rejste mig. Jeg følte, at han ville
lære mig noget, ved at få mig til at føle mig hjemløs. Men jeg cirkulerede blot,
og straks var der en ny plads fri et andet sted.

Mens hun prøvede at redde den højt pålagte make-up, begyndte hun at
fortælle om sin egen situation og spurgte mig, hvad jeg synes, hun skulle
gøre/have gjort. Jeg fortalte hende kort, at det da var hende og ikke mig,
der var konsulenten her, hvilket fik hende til at erklære mødet for slut.

Hvem der vandt stolelegen? Jeg var flyvende og behøvede ikke en fast plads,
så han stoppede legen efter en 4 - 5 forsøg.
Vi var ikke umiddelbart venner og talte ikke sammen, men det var en del af
spillet ved at være en ‘anonym’ offentlig person, de fleste kendte, men de
færreste indlagde - endsige udlagde - sig med.

Da jeg dagen efter mødte op for at hente mine ugentlige 150 kroner, fik jeg
at vide, at der var lukket for kassen. Jeg havde ikke været samarbejdsvillig
overfor konsulenten og kunne ikke få udbetalt mere hjælp før tidligst næste
måned, hvor hun kom igen.

Men det var også et forvarsel om ,at min status i Aarhus, som en af de lokale,
ikke helt var den samme, jeg ville få i København, hvor ‘kultureliten’ kun
kendte mig diffust gennem medierne.

Så ultimo april drog jeg af til København, hvor min ven, Peter, netop stod
for at tage en uge til Grækenland med sin nye kæreste, og samboen skulle
hjem til familien i Vestjylland. Jeg havde pludselig en 5 værelses lejlighed midt
i hovedstaden for mig selv.
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med kærester og til sidst som hjemløs, hvor hun så flyttede permanent ind i
den ene af stuerne. Den var blevet ledig, efter at den vestjydske psykolog
in spe var flyttet op til en pige, han kort forinden havde truffet og haft på
besøg i lejligheden.

Jeg vågnede alene på min 22 års fødselsdag i den store lejlighed på Østerbro.
3 store stuer èn-suite foruden køkken og halvandet værelse mod gården.
Fra stuerne var der udblik til den brostensbelagte gade med lysegrønne
nyudsprungne vejtræer, og for enden af den enden/begyndelsen af
voldsøerne.

Det var ‘artige’ historier, hun kunne berette fra en for mig delvis uudforsket
verden. Langvarige telefonsamtaler med detaljerede intime oplevelser, som
det ikke generede hende, at hele huset (også) lagde øren til.

Dagen begyndte med en længe ventet nyhed. Krigen i Vietnam var slut efter
12 års kampe. De sidste amerikanere var ude af landet, og præsidenten og
hans håndlangere var flygtet over hals og hoved med helikopter fra paladsets
tag.

Jeg sov på sofaen i opholdsstuen, men på et tidspunkt var der et vist pres fra
brormand, om at jeg flyttede ind i dobbeltsengen hos søster. Det blev kun til
et par nætter, før jeg fik et eget værelse ryddet mod gården.

Der havde nærmest været tale om håndgemæng om pladserne, så meget
at dørene ikke kunne lukkes på den sidste helikopter, der lettede med Viet
Cong stormende ud på taget.

Familiens overhovede var en på det tidspunkt stræbsom skuespiller uden
den store succes, der hed Tommy. Han var også kort forbi den første dag.
Det var ham, der stod for lejemålet i lejligheden, der havde været familiens
hjem, gennem mange år.

Ved middagstid kom min ven og hans kæreste hjem fra deres chartertur.
De proklamerede straks, at de havde 2 ænder i fryseren, de ville lave som
fødselsdagsmiddag til mig.

På et tidspunkt flyttede Peter og Vibekes far ud, og Tommy og hans to
halvsøskende Pernille og Oles mor blev båret ud, da hun senere kom uheldigt
af dage.

Men der var mange besøg, og ting der skulle forholdes sig til i løbet af dagen,
så klokken blev over midnat, før de to ænder stod på bordet,. Straks efter
var det på hovedet i seng ovenpå en virkelig skelsættende dag.

Han blev da værge for sine mindreårige halvsøskende og kunne derfor ikke
smides ud, så længe lillebroren var mindreårig. Han boede selv i en anden
lejlighed med en skuespillerkollega.

Peters lillesøster Vibeke var dukket op med en kurv med lækkerier i hånden
og delte beredvilligt rundt . Hun havde en sød affekteret stemme, og trods
jeg var af hankøn (eller måske netop derfor), kunne jeg mærke, hvordan
østrogenet sprang frem i skødet.

Jeg fortalte, hvordan jeg var blevet frataget socialhjælp, og Tommy ytrede
noget om, at han godt forstod, at det kunne være et problem at få den rette
forståelse og respekt, hvis man var 5 år forud for sin tid.

Hun skulle hurtigt videre, men var en hyppig gæst. Hun kom med kærestesorger,
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Men som gæst ville jeg ikke være afvisende, efter den tillidsfulde modtagelse
jeg var blevet tildelt, så jeg fulgte trop. Det var samtidig også hans kærestes
første trip, så det kunne være en fællesoplevelse, der kunne bestyrke et
sammenhold og blive begyndelsen på et nyt kapitel for mig. Tilliden gik jo
begge veje.

Jeg havde allerede tilmeldt mig adressen på Østerbro, men et par dage
senere blev vi enige om, at det var bedre, at jeg tilmeldte mig på Vesterbro,
hvor Peters kærestes lejlighed stod ubenyttet. Alt for ikke at åbne for klager
over for mange beboere i lejligheden på Østerbro.

I en storby vil man skulle opsøge de åndehuller, hvor en ubehæftet åben
bevidsthed kan undres i fred. Vi tilbragte opturen på Kastellet. Der var ikke
overrendt den dag, måske fordi det var 1. maj og udendørsaktiviteterne var
koncentreret i andre af byens parker og grønne områder.

Han selv boede i en 6 - 7 værelses på et centralt torv i midtbyen, sammen med
en dengang kendt og succesfuld skuespillerinde. De havde, udover at de
havde halvbroren på 11 boende, selv kort forinden fået en datter.
At flytte adressen til Vesterbro viste sig at have en sidegevinst, da det løste
det problem, jeg havde arvet fra Jylland. Da jeg efter at have søgt hjælp på
Østerbro Socialkontor skulle have afgørelsen af, om de ville støtte mig, blev
det kun til et betinget ja.

Det mest signifikante under opturen var, at vi gang på gang oplevede at måtte
over afspærringer for at kunne læse skiltene, og at de igen og igen var med
en tekst om, at ophold på området, vi netop kom fra, var forbudt.
Det var let at fare vild i skiltejunglen, der konsekvent forbød ophold på de
fedeste, mest spændende steder. Hvorfor dog?

Kontoret i Jylland havde på forespørgsel meddelt, at jeg ikke havde
været samarbejdsvillig. Jeg blev derfor pålagt hver uge at skulle komme
med dokumentation fra steder, hvor jeg havde søgt arbejde, for at kunne
oppebære hjælpen.

Jeg troede, det var et historisk, allerede nedlagt militært område ligesom
Christiania. Men der foregik nok stadig en del ‘hemmelige’ aktiviteter, som
krævede en rigid regulering af nysgerrige blikke.

Da jeg efter at have flyttet adresse henvendte mig på kontoret på Vesterbro,
var det krav ikke blevet videregivet. Jeg kunne så herefter oppebære støtten
på 150 kroner om ugen plus husleje på ‘normale’ vilkår.

Tilbage i lejligheden tilbragte vi den strukturelle ‘nedtur’ med røg og musik.
Personlighedsdannelse og den relative virkelighed kom ‘snigende’, og på et
tidspunkt følte jeg opmærksomhed koncentreret tæt omkring min personlige
aura.

Allerede den følgende dag inviterede min vært på små piller. Jeg havde ikke
taget noget bevidsthedsudvidende (ud over cannabis) i over et år, da jeg
havde den overbevisning, at jeg måtte holde mig fortrolig med samfundet og,
at da jeg sidst var faldet i tønden, for så vidt ikke behøvede yderligere.
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astrologi”. Det var åbenbart en formildende omstændighed.

slutnummer “Lucky Man” fyldte rummet, ‘sprællede’ jeg i nettet ved at ‘rive’
mig i mit dengang lange hår.

Jeg fornemmede en vis glæde ved, at jeg måske ikke var helt kikset og 100%
talentløs. Det blev dog vores eneste møde, da det viste sig kun at være et
spørgsmål om kort tid, før hun og Tommy, trods lillebror Ole få dage efter
flyttede ind hos os, skiltes og flyttede hver for sig.

Jeg kendte ikke lyrikken nøje, men lod musikken gennemstrømme mig, og
jeg flød med, indtil min ven pludselig udbrød, at det var fantastisk og enormt
pudsigt, hvordan jeg kunne forandre min ‘frisure’ helt i overensstemmelse
med musikken. Det så ud, som mit hår dansede ballet.

Jeg lavede ikke Ann-Maris horoskop, men havde allerede lavet et for hver af
de 5 søskende i den sammenbragte familie. Tommy var kun beslægtet med min
ven Peter og hans søster gennem de to yngre halvsøskende.

Jeg følte presset lette fra min sjæls ‘skuldre’ og følte accept. Det er en fed
følelse at blive værdsat, også selvom det bare drejer sig om at være ‘god
nok’. Vejet uden at være fundet for let.

Det viste sig dog, at de alle havde et fællestræk, ved uden undtagelse at
være født kort før solopgang, hvilket giver evne til at udtrykke sine tanker
og individuelle selv direkte gennem sin personlighed. Jeg havde med månen
opstigende evnen til at eksponere de kollektivt relative tanker og var her
blevet smørklatten i en solhånd.

Jeg nød at gå ture i byen og ligeledes at handle på det nærtliggende grønttorv.
En dag jeg kom hjem fra en sådan tur belæsset med frisk frugt, var der fint
besøg i lejligheden.
Storebror Tommy var der med sin kæreste, en af Danmarks mest feterede
skuespillerinder, Ann-Mari Max Hansen. De var lige i nærheden og ville
benytte lejligheden til at hilse på og få snakket om lillebror, som det var
begyndt at være noget problematisk at have, specielt efter de selv havde
fået barn.

Pernille boede sammen med en musiker fra Delta Blues Band. Hende og
bandet oplevede jeg ved en enkelt lejlighed, hvor jeg fik æren af at slæbe
instrumenter til et arrangement i Daddys Dancehall ved siden af det gamle
Scala.

De havde indkøbt og delt en gang jomfruhummer, og resterne stod stadig på
bordet. Jeg blev budt, men takkede nej, for ikke at kompromittere mig, da
skaldyr ikke hørte til min normale menu, og ikke vidste hvilke af ‘dyngerne’,
der lå tilbage, jeg skulle gribe til.

Ole fik jeg fuldt op at gøre med. Det var den pædagogstuderende kæreste,
der havde sagt ja til at ‘passe’ drengen, men det var uden rigtig at have
oplevet ham først. Jeg havde tiden, og han lagde da også beslag på mig fra
tidlig morgen til sen aften.

Hun virkede interesseret og spurgte ind til mig og min person, men lyste først
op, da jeg præsenterede et par astrologiske guldkorn. “Nå, du kender da til

Han var som min lille hundehvalp, fuld af energi og gode ideer, og det er
krævende. Han slog mig i alle mulige spil,og præsterede flere gange at ‘skyde
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senere, hvor jeg ramte barndomshjemmet, meget interesseret fortalte, at en
sød pige med en meget behagelig stemme havde haft ringet og spurgt efter
mig.

månen’, det højeste man kan opnå i hjerterfri.
Han begyndte dog at rage uklar med ‘pædagogen’ over håndteringen af
et problem, som havde plaget flere i familien. Han kunne ikke ligge tør om
natten.

Det var første og eneste gang, han udviste interesse i at få mig ‘afsat’, sikkert
med håb om et stille og roligt borgerligt liv for os begge. Deri måtte han dog
vente endnu en tid.

Så den dag ‘hun’ tog spanden med det våde lagen, som ikke var blevet
vredet op og hængt til tørre som aftalt, og hældte hele indholdet med
vand og tis ud over sengen, mistede han - og også jeg - forståelsen for
konsekvenspædagogikken.

Det var rygtedes i TM kredsen i Aarhus, at min tidligere bofælle var afsted til
det ‘aller’helligste, Maharishi’ens europæiske hovedkvarter, så da han kom
tilbage til Aarhus, var der til min fortrydelse straks kræfter fremme for at
gøre vores restaurantprojekt til et aktiv for TM-bevægelsen.

Frem, og tilbage …

Men da jeg ikke kunne acceptere, at det skulle være et krav om initiering
og regelmæssig praksis af TM og ikke pædagogisk endsige kokkefaglig
formåen, der skulle være afgørende for, om man kunne blive ‘ansat’, blev jeg,
udover at være long distance i København, lidt efter lidt isoleret i mit eget
fremtidsprojekt.

Godt nok var jeg flyttet til Købenavn, men det var stadig i Aarhus, jeg gik i
byen i week-enderne. Jeg endte for det meste på Domino Disc Club, hvor jeg
var kendt og afholdt af DJ og andre af stamgæsterne.
Det var “Rebel, rebel” og “Just walking the dog” indtil aftenen hvor “Bohemian
Rapsody” bragede igennem. “En dejlig sang, til en dejlig dreng”, blev den hver
gang præsenteret af den kvindelige DJ, Randi. Det var sandelig “Golden
years”.

Roskildefestivalen havde været en del af mine sommeraktiviteter de to
foregående år, og der var derfor meget, der talte for at deltage endnu
engang. Udover min approach i den luftbårne æter, følte jeg at jeg havde
et hængeparti med Ekstra Bladets debatredaktør, Per Hanghøj. Vi havde
‘kommunikeret’ uden at være mødtes.

Jeg nød at udleve mig på dansegulvet og dansede gerne alene uden at skulle
score, men en aften var min rejsekammerats barndomsveninde, som han
havde fablet om i flere år, pludselig blevet single og var flyttet til byen fra Fyn.
Hun var særdeles populær på diskoteket.

Jeg tog derfor omkring redaktionen på vejen til Roskilde, så jeg måske kunne
få den ‘tilgivelse’, jeg følte jeg behøvede for at kunne nyde musikfestivalen og
få en god spontanoplevelse. Han var desværre ikke til stede, og jeg kendte
ikke omfanget af andres involvering, så jeg drog til Roskilde uden en personlig

Min ven var da netop sprunget ud som bøsse, så her var et legalt kendt mål
at gå efter. Det blev dog kun til denne ene gang, trods min far nogle dage
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afklarethed omkring dette aspekt.

Lige udenfor lå der en mand og sov på en bænk. Pludselig åbnede et vindue
på 2. sal, hvor jeg netop havde været, og der blev smidt en spand vand ned
over den ‘trætte’ mand. Jeg så ‘rødderne’ stå og grine i vinduet, og råbte til
dem, hvorfor de mobbede en uskyldig mand på den måde.

En festival er et møde med folkehavet. Det er her konkret udmøntet i individer,
hvor det gennem massemedierne optræder som en mere diffus abstrakt
størrelse i ens egen bevidsthed.

Det tilsluttede den nu spillevende mand sig højlydt. Han var vågnet og havde
sat sig op på bænken i sit våde tøj. Jeg forstod nu, at der også i København
var forskellige holdninger til min person, og hvad jeg havde foranlediget med
mine ‘udmeldinger’.

Her vrimlede det med ‘gamle’ venner fra forskellige perioder af mit liv (trods nys
22 år gammel). Udviklingen var gået forrygende hurtig og i mange retninger.
Jeg flyttede først ind hos Silkeborg-klanen, der havde slået en større bod
op, hvor alt fra fødevarer til indiske og nepalesiske beklædningsgenstande
og musikinstrumenter blev falbudt. Senere mødte jeg en gruppe fra Risskov
og fik plads i et telt i deres lejr.

Sommeren gik med at male og skrue på cykler. Min ven bar dagligt sin cykel
med op på 3. sal, hvor den blev stillet ved siden af hans seng. Kæresten
hævdede, at han så med mere kærlige øjne på den end på hende.

Hovednavnet var hollandske Focus”, der helt cool gennemførte deres
optræden uden at ytre et ord. Jan Akkerman, gruppens hovedkraft, havde
to dage tidligere i Tv joket med, at fordelene ved at være skizofren var, at
man aldrig var alene, så han behøvede ikke at forstyrre publikum, men lod
dem bare stene i fred.

Jeg samlede brugte dele på mit værelse og sidst på sommeren var der en
køreklar cykel parat til et længere ridt til Sydfyn og tilbage igen.
Jeg havde nok af projekter i hovedet, og overså måske derfor den vigtigste.
Det var først, da sommeren var næsten forbi, at jeg forstod at lægge to og
to sammen.

Jeg undgik stofferne indtil sidstedagen, hvor jeg tog del i en fælleshooka
oppe foran ved scenen. Straks var der kontakt til scenen, hvor Kim Mentzer,
der som alle dagene før promoverede medkonferencier Carsten Vogel som
‘The Man to follow’. Jeg fik øjenkontakt, og bøjede mig. Jeg havde givet
depechen videre, mente jeg. Det var ikke mere mit ansvar alene.

TV introducerede det år for første gang et ugentligt ‘direkte’ sommermagasin.
Som åbning af programmet afspillede man hver gang en lille silhuet-tegnefilm
i stumfilm design.

To dage senere var jeg taget på Huset i Magstræde, hvor Alrunerødderne
også var. Leif ‘over’Roden blev fuldstændig elektrisk og spandt rundt om sin
egen akse ved at se mig. Det var et optrin, jeg ikke ønskede at deltage i, så
jeg fortrak lige så stille og gik igen.
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De åbnede senere Det Grønne Køkken i København. Da var jeg atter tilbage
i byen, og fik i en periode arbejde som buffist der, men kom aldrig indenfor i
varmen på Sattva, som blev et mere og mere eksklusivt TM foretagende.

skiltet: Du burde deltage i “Tv - Sommermagasinet”.
Hen på efteråret flyttede jeg tilbage til Jylland og boede vinteren over i et lille
aftægtshus på landet syd for Aarhus med kakkelovn og lokumsspand. Jeg
ønskede at være tættere på udviklingen der omkring restaurantprojektet.
Det endte med at blive til de berømte to stole.

Min kammerat blev efter 4 år også ‘smidt ud’ af restauranten, da bevægelsen
fik grønt lys fra Schweiz til at gøre det til et officielt TM foretagende. Efter
knap 7 år måtte den alligevel lukke, under tragiske omstændigheder.

Jeg var i egen optik kun i et slags eksil i København. Som del af en ‘solhånd’,
hvor man er mere optaget af egne projekter end af at være ‘væbner’ for
andres. Det gav mig fred og ro, men ikke yderligere kontakter i byen.

Århus’ John Travolta, Den Hvide Afro, blev på sin 30 års fødselsdag skudt
af en anden medarbejder på restauranten, der i det skjulte havde opbygget
et større privat våbenlager. Det var et jalousidrab, hvor han først skød
storebroren, for efterfølgende at skyde lillesøsteren, hans eks-kæreste, der
var på fødselsdagsvisit fra København.

Tommy fik kort efter en fod indenfor hos det populære team Otto
Brandenburg, Tom McEwan og Jess Ingerslev hos TVs B&U-afdeling,
foruden helt atypisk et engagement som ‘juniorvært’ i et Otto Leisner Show,
hvor han, også helt udenfor normalen, fik lov at spille sit eget hjemmestrikkede
nummer, “Den glemte café”, for det ganske land i bedste sendetid.

Jeg fik ‘nyheden’ 3 måneder senere på min 30 års fødselsdag, da en fælles
bekendt ringede for at ønske tillykke. Jeg gik dengang på 3. år på Rudolf
Steiner Seminaret i Skanderborg og fulgte meget lidt med i omverdens
fortrædeligheder.

Carsten Vogel blev, lige så atypisk for en avantgarderockmusiker, medvært i
Jørgen Hjortings mangeårige radiosucces: “De ringer, vi spiller”. Alrune Rod
trak sig samme år bort fra scenen.

Selvom han var den direkte årsag til, at først jeg og senere min kammerat
blev ‘koblet’ af det projekt, vi havde set os sætte i verden sammen, var det
vemodigt at erfare, at han vitterligt havde været i stand til at forudse sin egen
skæbne, da han allerede i start-tyverne proklamerede, at han aldrig ville nå
at blive mere end 30 år gammel.

Første april 76, samme dato som politiet havde sat for en rømning af
Christiania, åbnede min kammerat, der også havde solen opstigende ved sin
fødsel, sammen med folk fra TM-bevægelsen i Århus, restauranten “Sattva”,
udelukkende for medarbejdere, der praktiserede ‘den mentalhygiejniske
meditationsteknik’ TM. Den var dog fra starten undsagt af Maharishien
himself, som et officielt TM foretagende.

Det metafysiske havde aldrig været det, der skilte os, men derimod hans
ønske om at have kontrol. Indirekte gennem at alle skulle underlægge sig et
åg, en højere ‘orden’, så ‘ypperstepræsterne’ som han gerne anså sig selv
for, havde noget at korrekse.

Byen havde i forvejen et vegetarspisested, drevet af Guru Mahara Ji diciple.
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havde talentet og skulle være kendt, men nu måtte erkende at det var mig
halvdelen af byen talte om. De skulle efterfølgende besøge Lily Broberg,
som også hørte til blandt morens vennekreds fra Risskov.

Det er desværre også virkeligheden idag. Lykken er at fralægge sig ansvaret.
‘Jay Guru Dev’ eller ‘Inch’ Allah’. ‘Waiting for my man’. Underlagt en mental
‘teknik’, eller iklædt en middelalderlig mellemøstlig samfundsorden. Just
something or someone to follow.

Om det var den kontakt, eller det var gennem en anden kanal, at mine
fødselsdata (som jeg havde ‘underskrevet’ mine visionære ‘benspænd’ med)
fandt vej til et TV-teaterstykke skrevet af Inger Christensen, og som rullede
over TV-skærmene senere i 1975 og 76, ved jeg ikke.

En lang historie kort: Jeg giftede mig i 1977 med en udlænding efter et halvt år
på Den Internationale Højskole i Helsingør. Her gjorde jeg en direkte forskel
ved som medgift at kunne sikre et dansk statsborgerskab. I modgift måtte jeg
love at forsage alle ‘stoffer’ foruden at referere til mine ‘vilde’ år. Et løfte der
hermed er brudt.

Men her optrådte de, skrevet på himlen i en åbenbaring, som den velbjærgede
frue, ‘Lily Broberg’ spillede, havde i et fly på vej hjem fra Paris. Hendes
mand arbejdede eksperimentelt på en plante der skulle løse den 3. verdens
fødevareproblemer, indtil fortiden og en ‘hemmelig søn’ indhentede dem.

Tommy blev i 78 udråbt som årets revyfund, og fik efterfølgende stor succes
med ‘Dansk naturgas’ i TV-monopolet sammen med Per Pallesen.

I forvirringen og hadet mellem lyst og nød, blev ‘Lily’, og samtidig hendes
åbenbaring, dræbt af et vådeskud.

Ole og en af hans venner fra gaden blev som 14-årige i 1979 promoveret som
Danmarks ‘officielle’ børneband med navnet “Parkering Forbudt” i anledning
af FNs børneår det år.
Min ven, med hvem jeg trådte min første hippie-sko i min hjemby, havde
gennem nogen tid søgt lykken som rockmusiker. Det var blevet til for mange
år uden at komme ud af hashtågerne, så nu havde hans mor taget sagen i sine
egne hænder og de var kommet forbi i lejligheden i København.
Hun havde gode forbindelser ved radioen, og havde fået en gammel ven der
til at promovere nogle nyindspillede demoer i sit program. Det var et mere
jazzpræget program han bestyrede, og det fandt aldrig de rette ører.
Han funderede dengang over, hvordan det var gået til at det var ham, der
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