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Kapitel 1 ·  Noget om årets gang  

10  Lyt, skriv og gentag i klassen 
 

Klar til Roskilde 

Peter:  Skal du ikke have mere med?   

Esben:  Nej, det gælder da om at have så lidt med som muligt.  

Peter:  Jamen, tager du ikke dit telt med i år? Jeg er altså træt af at være to i mit lille telt.   

Esben:  O.k. Så tager jeg også mit med.  

Peter:  Men skynd dig nu! Vi har travlt. 

 

 

11  … og hjemme  
 

1. På vej til koncert  

Esben:  Hvorfor har du så travlt? 

Peter:   Jamen, det gælder da om at komme op foran, før alle de andre. 

Esben:  Altså, de begynder først at spille om fire timer! Og jeg er træt af at vente hele tiden. 

Peter:  Slap af! Jeg har taget nogle øl med.  

 

2. I kø til koncert 

Esben:  Hvem er det, du har så travlt med at kigge efter? 

Peter:  Det er Louise og en kusine, hun har taget med i år.  

Esben:  Nå, jeg troede, du var træt af Louise? 

Peter:  Ja, men hendes kusine er ret flot. 

Esben:  Nå, men lige nu gælder det om at få noget at spise. Jeg er nemlig sulten. 

         

15  Interview om juni måned  

Vil du godt lige fortælle, hvem du er?  

Ja, jeg hedder Kamal Elias, og jeg er 24 og går på 4. semester på IT-Universitetet i København. Og jeg 

kommer fra Haderslev i Sønderjylland.  

O.k. Jeg vil lige stille dig nogle spørgsmål, der handler om, hvad du forbinder med juni måned. O.k.? 

Ja ja. 

Forbinder du nogen særlige naturoplevelser eller stemninger med juni? 

Øh, mest lyset, tror jeg. Altså, at det er lyst så længe. Jeg kan godt lide de lyse nætter. Men det er 

selvfølgelig ikke så sjovt, når ramadanen ligger i den periode. For der spiser vi jo ikke noget mellem 

solopgang og solnedgang. Så Ramadan og dansk sommer, det er noget, der kræver viljestyrke!    

Er der nogen særlige danske mærkedage eller traditioner i juni? 
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Ikke så mange som i maj. Der er jo både 1. maj, og så forskellige kristne helligdage. Dem går jeg ikke så 

meget op i, men det er selvfølgelig fedt med nogle fridage. Der er Kristi himmelfartsdag og pinsen. Pinsen 

kan vist også godt ligge lige i starten af juni. Og så er der også storebededagsferien i maj. Jeg ved faktisk 

ikke, hvad det er, man fejrer der. Det lyder lidt sjovt, synes jeg – altså det der store-bede-dag. Det lyder som 

om man beder hele dagen, og jeg kender altså ikke nogen danskere, der beder. …. Eller også snakker de bare 

ikke om det.  

Men hvad med juni? Er der nogen mærkedage eller traditioner i juni? 

Nåh ja, det var juni, du spurgte om. Øh Ja. Der er grundlovsdag. Det er 5. juni. Der fejrer man den danske 

grundlov … fra  … øh …1848 … nej 49! Jo, jeg er ret sikker på, det var i 1849. Så 5. juni bliver der holdt 

nogle møder rundt omkring i landet. Udendørs. Hvor nogle politikere holder taler. Og man har fri fra arbejde 

og skole.  

Ja, og så er der selvfølgelig sankthansaften. Det er den 23. juni. Der er der sankthansbål. Det er nok den 

danske tradition, jeg bedst kan lide. Jeg kan rigtig godt lide at stå eller sidde foran et stort bål og kigge ind i 

ilden. Sammen med en masse andre mennesker. Det er hyggeligt – eller hvad kan man sige … . Det er meget 

stemningsfuldt! Og så synger man en bestemt sang. Og så er der nogen gange en heks på toppen af bålet. Og 

du skal ikke spørge mig, hvorfor der er en heks, for det ved jeg faktisk ikke.  

Er der noget, du plejer at gøre i juni? 

Ja, læser til eksamen. Og går til eksamen. Og så det vi lige snakkede om, altså sankthansaften. Hjemme i 

Haderslev plejer vi – altså min familie - at gå ned til Damparken sammen med vores naboer og se det store 

sankthansbål ude på søen. Men nu bor jeg jo i København, så sidste år gik min kæreste og mig i Nyhavn. Der 

var bål og masser af mennesker og et orkester, der spillede noget gammeldags jazz.  

Kan du huske nogen særlige begivenheder, der har fundet sted i juni? Altså sådan historiske begivenheder?  

Ja, genforeningen. Den 15. juni, 1920! Det ved jeg lidt om, fordi jeg er vokset op i Sønderjylland. Altså!: 

tyskerne vandt over Danmark i krigen i 1864, og så blev grænsen flyttet længere mod nord, så hele 

Sønderjylland blev en del af Tyskland. Men så efter første verdenskrig, så lavede man en folkeafstemning. 

Så kunne dem, der boede lige syd for grænsen og et stykke ned i Tyskland, - så kunne de sige, om de helst 

ville høre til Danmark eller til Tyskland. Og flertallet i Nordslesvig, den nordligste del af Sønderjylland 

stemte altså for Danmark. Og så blev grænsen flyttet længere sydpå igen. En ret fredelig løsning på 

grænseproblemer, må man sige. Og meget demokratisk.  

Har du selv et særligt juniminde? 

Ja, fra da jeg blev student. Hold kæft, hvor var jeg nervøs til de mundtlige eksamener! Men jeg bestod, og 

jeg fik min studentereksamen og min studenterhue. Og med et okay gennemsnit, så jeg kunne komme ind på 

IT-Universitetet.   

Hvad foregik der, da I blev studenter?  

Ja, altså der var jo alle studenterfesterne. Og så køreturen selvfølgelig. Altså hjem til os alle sammen på skift. 

Vi havde lejet en gammel lastbil fra 50’erne. Og så stod vi der oppe på ladet og råbte og sang og vinkede, 

mens vi kørte gennem byen og rundt til folk.  
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Min mor og far kendte ikke rigtig til alle de der studentertraditioner, for jeg er den første student i familien. 

Men de var superstolte over, at jeg fik den studenterhue. Og de glædede sig helt vildt til at hele klassen 

skulle hjem til os. Min mor havde lavet mad i dagevis, for hun syntes, at mine klassekammerater skulle 

smage alle libanesiske specialiteter.  Selv om jeg havde forklaret, at vi kun ville være der 10-15 minutter, og 

at vi også skulle have mad hjemme hos alle de andre. Nå, men de kunne heldigvis godt lide det. Og heldigvis 

var min familie nummer to på ruten, så der var ikke nogen, der var blevet fulde endnu. Det havde nok været 

lidt pinligt.  
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Kapitel 2  ·  Noget om skole og uddannelse 

15  Lyt, skriv og gentag  

Om en optagelsesprøve 

Jens: Er det rigtigt, du søger ind til politiet?  

Tanja: Ja, og jeg var til optagelsesprøve i sidste uge. 

Jens: Sejt! Hvordan gik det? 

Tanja: Det ved jeg ikke endnu.  

Jens: Hvornår får du det at vide? 

Tanja: Snart. Men jeg klarede i hvert fald de fysiske prøver.  

Jens: Hvad med Peter? Han søger vist også ind. 

Tanja: Ja, men jeg nåede ikke at snakke med ham. 

 

Om en eksamen 

Lisa: Hvordan går det med Jakob? Skal han ikke snart til studentereksamen? 

Bjørn: Han går slet ikke op. Han er droppet ud. 

Lisa: Hvad? Droppet ud af gymnasiet, her lige før eksamen? Jamen, hvorfor? 

Bjørn: Ja, vi forstår det heller ikke. Men han pjækkede hele tiden, og han lavede ikke sine lektier. 

Lisa: Men hvad så?  

Bjørn: Han siger, han vil være cykelsmed. 

Lisa: Hvad siger I til det? 

 

18  Afgangsprøve, uddannelse og ferie  

Sara:  Hvordan gik det?  

Martin:  Det gik godt. Jeg bestod. 

Sara:  Ja, selvfølgelig bestod du. Men hvad fik du? 

Martin:  Jeg fik 10. 

Sara:  Ej, til lykke! Du får altid sådan nogle gode karakterer! Hvad kom du op i? 



 

5 
 

Martin:  Den lille havfrue. 

Sara:  Ej, hvor er du altså heldig! Hvad mangler du så nu?     

Martin:  Jeg skal op i fysik. Men først på tirsdag i næste uge. 

Sara:  Det skal jeg også. Altså op på tirsdag, men det er i historie. 

Martin:  Godt det ikke er mig! 

Sara: Ja, det er heller ikke mit yndlingsfag. Men hvad så? Du skal selvfølgelig i gymnasiet, ikke? 

Martin:  Jo, jeg skal på htx. 

Sara: Nåh ja, det er klart. Du er jo computernørd. 

Martin: Ahh! Det er nu mere alternativ teknologi, der interesserer mig.  

Sara: Sådan noget har jeg slet ikke forstand på. Det må være svært.  

Martin: Det ved jeg nu ikke rigtigt.  

Sara: Og så tager det rigtig lang tid, ikke?  

Martin: Jo, men … 

Sara: Det gad jeg godt nok ikke. Og så tager det jo også lang tid, før du kommer til at tjene nogen 

penge, ikke?  

Martin: Jo, selvfølgelig, men ja … Men hvad med dig? 

Sara: Jeg har faktisk også tænkt lidt på gymnasiet, men jeg er bare så træt af at gå i skole og lave lektier 

og ...  

Martin:  Men hvad vil du så? 

Sara: Jeg tror nok, jeg søger ind på sosu-uddannelsen. Men jeg har også tænkt lidt på at blive 

klinikassistent. 

Martin:  Klinikassistent? Altså hos en tandlæge?  

Sara: Ja, assistere tandlægen. Altså række ham de ting, han skal bruge og tage telefonen og snakke med 

patienterne. Alt muligt. 

Martin:  Ej, så skal du jo have fingrene ind i munden på alle mulige mennesker. Det er da ulækkert.  

Sara:  Det er altså mest tandlægen, der skal det.          

Martin:  Ja, men alligevel. 

Sara:  Nå, men måske bliver det sosu-assistent, for det tager kun 20 måneder, tror jeg.  

Martin: Men så skal du arbejde med gamle mennesker, ikke? Det er i hvert fald ikke noget for mig. 



 

6 
 

Sara:  Jeg vil faktisk gerne have noget med mennesker at gøre, også gamle mennesker.  

Martin:  O.k. Men er det ikke lidt … Skal man så ikke … ? Æh … Skal man ikke æh …?  

Sara:  Altså … Æh, hvad med sommerferien? Hvor skal du hen i sommerferien? 

Martin: Jeg skal over til min farfar og farmor på Bornholm. Jeg er ved at bygge en båd … altså gøre en 

gammel båd i stand sammen med min farfar. Vi begyndte på den, da jeg var derovre i påsken. 

Min farfar tror godt, vi kan nå at få den i vandet, inden jeg skal … 

Sara: Bygger du en båd sammen med din farfar!? Jeg troede ikke, du kunne lide at arbejde med gamle 

mennesker!? 

Martin:  Jamen, det er da noget andet.  
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Kapitel 3  ·  Noget om musik 

9  En masse øvere  
Anna: 9 ord   Jeg har hørt, at I har fået nyt øvelokale.  

Peter: 9 ord   Ja, og det er et helt vildt fedt sted!  

Anna: 10 ord   Okay? Skal der ikke isoleres og males og sådan noget?  

Peter 6 ord   Næ, det blev gjort sidste år.  

Anna: 11 ord   Ej, hvor er I heldige! Hvor mange deler I det med?  

Peter: 10 ord   Med to andre bands. Og en guitarist og to sangere.  

Anna: 6 ord    Hvor tit kan I bruge det? 

Peter: 10 ord    To aftener og en eftermiddag om ugen. Og søndag formiddag.  

Anna: 9 ord    Hold da op, en masse øvere, I kan få.  

Peter: 5 ord   Ja, så nu rykker det! 

Anna: 3 ord    Ej, hvor godt!  

Peter: 18 ord    Vi regner med, vi kan gå i gang med at indspille vores første  

      plade om et par måneder.  

 

15  Underbo, overbo og høj musik 

Nassim: Hej Steffen! Kom ind og få en … 

Steffen: Nej ellers tak. Jeg kommer faktisk for at …  

Nassim:  Jeg lukker lige døren.   

Steffen: … jeg kommer for at bede jer om at slukke for musikken. Vi kan simpelthen ikke sove. Og Lotte 

skal på vagt i morgen tidlig, så … 

Nassim: Jamen, det er jo lørdag! 

Steffen: Nej, det er det altså ikke mere! Klokken er halv tre. 

Nassim: Jamen, alligevel … Nå, men okay, vi skruer lidt ned. 

Steffen: Vi vil faktisk godt have, at I slukker for musikken og holder op med at danse! Det dunker ned 

gennem loftet og …   

Nassim: Ej, helt ærligt, Steffen, det er jo ikke forbudt at holde fest, vel? Og slet ikke lørdag aften. Og det 

må vel være i orden at spille musik, når man holder fest. Så … 
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Steffen: Men I kunne jo have advaret os. I kunne have sat en seddel op på opslagstavlen. Hvis Lotte havde 

vidst, I skulle holde fest i aften, så ville hun have overnattet hos sin søster!  

Nassim: Nå, men vi havde ikke planlagt at holde fest. Det er ret improviseret. Det er fordi … 

Steffen: Jeg er sådan set ligeglad med, hvad anledningen er. Vi vil bare gerne sove! Så hvis I vil være så 

venlige at slukke! 

Nassim: Prøv lige og hør … i dag, ikke? … i eftermiddags … nåh, nej, det var så i går … altså der fik 

Katrine at vide, at …  

Steffen: Kan du ikke bare gå ind og slukke for den musik!  

Nassim: … at hun skal spille med i en ny tv-serie! Og det er jo helt vildt fedt … og det er altså det, vi 

fejrer … 

Steffen: Hør nu, … du bliver altså nødt til at slukke!  

Nassim:  … du hører jo overhovedet ikke, hvad jeg siger! 

Steffen:  Jeg synes, det er dig, der ikke hører, hvad jeg siger …  

Nassim: Hm! … Nå! Jeg gider ikke være uvenner med jer … det er simpelthen for åndssvagt. Så du 

vinder! Jeg går ind og slukker nu.  

Steffen: Tak. Det er jeg glad for.  

Nassim:  O.k. 

Steffen: Og hils Katrine og sig tillykke!   

Nassim:  Ja, o.k. … Tak. Vi ses.   

Steffen:  Ja, hej. 
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Kapitel 4  ·  Noget om køn og lidt om alder 

11  Lyt, skriv og gentag hjemme 

Anna: Har du hørt, vi skal have en ny afdelingsleder? Hun begynder allerede i næste måned. 

Peter: Hun? Det er ikke en kvinde. Det er en mand. 

Anna: Nej, du tager fejl. Det er en kvinde. Jeg har selv set hende. 

Peter: Så må det være en anden, du har set. Han hedder Gert Østergaard.  

Anna: Nej, det er dig, der tager fejl. Det er G-E-R-D, og med D er det et pigenavn. Gert med T, det er et 

drengenavn. 

Peter: Er du sikker på det? 

Lone: Det er Anna, der har ret. Vi får en kvindelig afdelingsleder. 

Peter: Nå. Jamen, det er vi jo vant til. 

 

15  Far, mor og børn 

Sofie: Du Malte, tænker Ina og dig på at gå fra hinanden?  

Malte: Æh, ja, æh … Hvordan … Hvordan ved du det? Har du snakket med … med Ina? 

Sofie: Nej, men det har jeg da kunnet mærke længe.   

Malte: Nå. Men vi har altså ikke sagt det til nogen endnu. Og børnene ved ikke noget. 

Sofie: Ja, hvad med børnene? Har I diskuteret det? 

Malte: Ja, det er jo det, der er det store problem. Ina mener, det er bedst, at børnene bor hos hende,    

  og at hun så beholder huset.  

Sofie: Ja, det tænkte jeg nok, hun ville sige. Men hvad siger du til det? 

Malte: Altså, jeg kan godt se, at det er bedst for dem, at der ikke sker alt for mange omvæltninger på   

  samme tid. Men på den anden side … 

Sofie: Men det er jo dit hus. Du købte det jo længe før, du mødte Ina. Og du har altid været vant til at tage 

dig af børnene, lige så meget som Ina, hvis ikke mere. Du kunne jo også blive boende i huset med 

børnene, og så kunne hun flytte.  

Malte: Ja, det sagde jeg også til Ina. Men så foreslog hun, at vi solgte huset og købte to lejligheder i   

  stedet for.  Så kunne Jes bo hos mig, og så skulle Ella så bo hos Ina. Men det vil jeg      

  selvfølgelig ikke være med til.   

Sofie: Nej, man kan da ikke skille søskende.  
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Malte: Nej, men jeg tror heller ikke, hun mente det.  

Sofie: Men hvad så? 

Malte: Altså lige nu snakker vi mest om, at børnene kan bo på skift hos Ina og mig. Altså en uge hos Ina og 

en uge hos mig.  

Sofie: Ja, det er der jo mange, der gør. Men er det godt for børnene? Det tror jeg faktisk ikke.  

Malte: Nej, det har du sikkert ret i. Men Ina har også foreslået, at børnene blev hos hende og så var hos mig 

på forlænget weekend hver anden uge og så hver anden uge hos mig fra onsdag til torsdag.  

Sofie: Så det alligevel bliver hende, der får børnene, og du bliver en slags forlænget weekendfar?  

Malte: Ja, faktisk.  

Sofie: Og hun får forældremyndigheden? 

Malte: Nej, sådan er det ikke. Nu har man jo fælles forældremyndighed. 

Sofie: Ja, ja. Men er du sikker på, du ikke tager fejl? Eller taler de bare om at gå tilbage til det gamle 

system? Jeg synes, jeg hørte noget om det i radioen. 

Malte: Det har jeg nu ikke hørt noget om. 

Sofie: Men hvad siger mor og far? 

Malte: Ikke noget. Jeg har ikke sagt det til dem. 

Sofie: Altså, tror du, vi er blinde og døve alle sammen? 
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Kapitel 5  ·  Noget om arbejde 

8  Lyt, skriv og gentag  

Om morgenen 

Manos:  Jeg har helt glemt at fortælle dig, at Anna har sagt op. 

Eva:  Har hun det? Men hvorfor? 

Manos:  Jeg tror, hun synes, vi har for meget overarbejde. 

Eva:  Men hvad så? 

Manos: Ja, det er et godt spørgsmål. Måske vil hun være selvstændig. Nå, men jeg skal af sted, klokken 

er mange.  

Eva:  Hvornår kommer du hjem? 

Manos:  Ved seks-tiden, hvis jeg ikke skal arbejde over. Vi har jo ret travlt for tiden. 

Eva:  Ja, det er jo ikke noget nyt. Skal du ikke drikke din kaffe? 

Manos:  Det kan jeg ikke nå, den er tyve minutter over syv.   

 

9  Lyt, skriv og gentag  

Om aftenen 

Manos:  Hej, skat!  

Eva:  Nå, der er du! 

Manos:  Har du ikke lavet mad? Det er da din tur i dag. 

Eva: Ja, men jeg er lige kommet hjem. Jeg var nødt til at arbejde over. Vi har haft så travlt hele dagen. 

Manos:  Men klokken er halv otte! Overvejer du aldrig at sige op? 

Eva:  Jo, det gør jeg faktisk, men ikke før vi skal have børn.  

Manos:  Ja, ja. Hvis vi får råd til det. 

Eva:  Og tid! 
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11  Hvor kommer du fra, og hvad laver du?  

Harolyn: Nu har jeg boet i Danmark i seks år, og jeg taler flydende dansk. Og så meget accent har jeg da 

heller ikke. Og alligevel bliver jeg altid stillet det samme spørgsmål: Hvor kommer du fra? 

Anders: Jamen, jeg tror bare, folk er nysgerrige. Og dit dansk er virkelig godt, men man kan selvfølgelig 

altid spotte en accent, også selv om den er minimal. Og så ligner du jo ikke nogen 

gennemsnitsdansker. 

Harolyn: Nej, men man bliver altså lidt træt af altid at skulle svare på det samme spørgsmål. 

Anders: Jamen, det skal vi andre da også, det er bare et andet spørgsmål, vi får. Det er altid: Nå, men hvad 

laver du så? Altså, det må du da også blive spurgt om? 

Harolyn: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er så spørgsmål nummer to, når det er mig. 

Anders: Benjamin, du ved, ham jeg gik på Arkitektskolen med, han er arbejdsløs for tiden. Og han synes 

ikke, det er særlig sjovt at blive spurgt, hvad han laver, hver gang han er sammen med nogen nye 

mennesker.  

Harolyn: Det forstår jeg godt, men i jeres fag bliver man jo hurtigt arbejdsløs, hvis det går  dårligt    

   med økonomien. Det ved folk jo godt. 

Anders:  Ja, måske … men alligevel.  

Harolyn: Arbejdede du ikke sammen med ham engang? Jeg synes, jeg kan huske noget om, at han tit sad 

og arbejdede til langt ud på natten. 

Anders: Jo, vi blev faktisk ansat på den samme tegnestue, lige da vi var blevet færdige. Og jo, du   

   har ret, han arbejder altid, men han blev altså fyret alligevel.  

Harolyn: Jamen, hvorfor? 

Anders: Han er altså ikke særlig nem at arbejde sammen med. Han vil helst gøre alting på sin    

   egen måde.     

Harolyn: Så skulle han måske være selvstændig? 

Anders: Ja, det tror jeg også, han overvejer. Men han ved godt selv, at han har svært ved det der    

   med kunderne. Han vil helst selv bestemme alting. Og det går jo ikke.  

Harolyn: Nej! Kunden har altid ret! 

Anders: Lige præcis. Og Benjamin er typen, der hurtigt bliver uvenner med folk, hvis de ikke er    

   enige med ham.  

Harolyn: Så er det da ikke så mærkeligt, hvis han bliver fyret. 

Anders: Nej, men han er skide dygtig. Hvis ikke det for ham, så havde hans firma aldrig      

   vundet den der konkurrence i Amsterdam.  
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Harolyn: Og så fyrede de ham bare bagefter? Altså! Det kan man da ikke. 

Anders: Nej, men der var ret alvorlige samarbejdsproblemer, har jeg hørt. Men han skal nu nok få et nyt 

job. Alle i branchen ved jo, hvor dygtig han er.  

 

  



 

14 
 

Kapitel 6  ·  Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 
 

4 ”Jo mere kundekontakt man har, jo mere skal man tænke på det.” 

Christine Briand, direktør for et reklamebureau 

 

Har I regler for de ansattes påklædning? 

 

Vi har ikke nogen nedskreven dresscode, hvis det er det, du mener. Men vi skal alle sammen være 

opmærksomme på de signaler, vi udsender. Det er klart. Og jo mere kundekontakt man har, jo mere skal man 

tænke på det. Så på den måde kan man måske godt sige, at vi stiller krav til vores medarbejdere med hensyn 

til deres påklædning. De skal i hvert fald lige tænke sig om, når de klæder sig på til et møde med en kunde. 

Men det er ikke noget, vi behøver tale om, for det tror jeg, alle medarbejdere forstår. Instinktivt.  

 

Hvordan forholder du dig til piercinger og tatoveringer? 

 

Ja, på det punkt er jeg så lidt mere eksplicit. Jeg synes nemlig ikke, det er i orden med piercinger, hvis man 

har direkte kundekontakt. Og det samme gælder synlige tatoveringer. I hvert fald hvis de er meget 

dominerende. Vi rådgiver større virksomheder om forretningsudvikling og markedsføring, og det foregår på 

et ret højt niveau. Så jeg er ret sikker på, at nogle kunder måske ville blive lidt usikre på vores 

professionalisme, hvis de sad over for en konsulent med ring i næsen og flammer tatoveret op ad halsen. 

Men jeg tror faktisk slet ikke, jeg ville ansætte en medarbejder med store, synlige tatoveringer. Det kan da 

godt være, jeg er konservativ lige på det punkt Men så er jeg altså det! Jeg mener, det er jo tydeligt at se, at 

tatoveringer er blevet meget udbredt i de senere år. Og de kan da også være flotte eller søde eller sjove, men 

alligevel!  

 

Hvad med shorts og klipklapper på en varm sommerdag?  

 

På sådan en rigtig varm sommerdag, der synes jeg, det er helt naturligt. Og klipklapper behøver jo ikke at 

ligne badesandaler. Medarbejderne skal føle sig godt tilpas. Det er min holdning. For hvis man føler sig 

utilpas, fordi man har det alt for varmt, så kan man jo ikke yde sit bedste. Og vores medarbejdere her på 

bureauet, de skal selvfølgelig yde deres bedste. Men det har også noget at gøre med personlighed. Du må 

tænke på, at det er kreative mennesker, der arbejder her, og kreative mennesker udtrykker sig også gennem 

deres påklædning. Det vil sige, de skal ikke presses til at klæde sig på en bestemt måde, hverken sommer 

eller vinter. Så jeg vil sige, at her hos os, der er der plads til at være den, man er. Ja, altså bortset fra dem, der 

er til store tatoveringer og ansigtpiercinger.  

 

Hvad siger I til T-shirts med budskaber? 

 

Hm, ja lever vi jo af at kommunikere. Og vi kommunikerer også holdninger. En T-shirt kan jo godt 

kommunikere holdninger og standpunkter og synspunkter, og det synes jeg er i orden. Ja, altså hvis det er 

synspunkter, som man også kan snakke helt åbent om i kantinen. Fx at man gerne vil have en ny regering, 

eller at man ønsker en bilfri by … eller måske at man støtter en kampagne mod en udbredt sygdom eller 

sådan noget. Altså hvad man frit kan sige sin mening om i kantinen, det kan man også ”sige” på sin t-shirt! 

Men det er selvfølgelig ikke det, man vælger at tage på til et møde med en ny kunde. Det er klart.  
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Må de kvindelige medarbejdere komme i en nedringet, lårkort kjole? 

 

Det er absolut ikke noget, jeg vil blande mig i! Jeg vil ikke blande mig i, hvordan mine medarbejdere klæder 

sig, hverken mændene eller kvinderne! Man skal have lov til at være den, man er!   

 

8  Lyt skriv og gentag 
 

1. På vej i byen 

Amira:  Har du nu skiftet tøj igen?  

Beate:  Ja, for bukserne var for stramme, synes jeg. De her sidder til gengæld godt.  

Amira:  Men de røde klædte dig altså bedre. 

Beate:  Synes du? Nå, men så tager jeg dem på igen.   

  

2. I byen 

Carl: Pyha! Hvis jeg havde vidst, her ville blive så varmt, så havde jeg aldrig taget sådan en tyk 

sweater på!  

Dejan:  Kan du ikke bare tage den af?  

Carl:  Nej, for den undertrøje, jeg har på, er altså ikke særlig lækker lige nu!   

Dejan:  Du kan jo gå hjem og klæde om. 

Carl:  Ja, jeg tager lige hjem og skifter. Jeg er her om en halv times tid.  

 

3. På vej hjem fra byen 

Emily:  Ej, hvor har jeg ondt i fødderne! Jeg smider lige skoene.   

Frederik: Jeg forstår heller ikke, hvordan du kan gå med højhælede sko i otte-ni timer!  

Emily: Det er okay, når jeg bare skal gå og stå. Men jeg har jo danset i dem hele aftenen.  

Frederik: De er jo også sindssygt spidse. De må da klemme helt vildt.  

Emily:  Jamen, de er flotte, ikke?  

Frederik: Jo, men næste gang synes jeg alligevel, du skal tage nogle flade sko på. 
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16  Øreringe eller den slags, det er ikke mig 

Rikke Alma og Henrik 

Rikke:  Du har et armbånd på. 

Henrik:  Ja. 

Rikke:  Hvor kommer det fra? 

Henrik: Jaah. Det var noget, jeg fandt, da jeg søgte lidt på nettet. Jeg ville godt have sådan en lille ting 

rundt om mit håndled. 

Rikke:  Ja. Hvorfor havde du lige pludselig lyst til det? 

Henrik: Jamen, det er sjovt, at du spørger mig om lige det, fordi min kæreste har et, der er fuldstændig 

tilsvarende, så vi har sådan lidt med, at vi er forbundet af sådan noget – uden at vi er sammen, så 

ved vi, at det har vi på begge to. 

Rikke:  Ja. Har du nogensinde gået med smykker før? 

Henrik:  Nej, det har jeg egentlig ikke. 

Rikke:  Nej? 

Henrik: Jo, altså måske som dreng, da var det jo noget med manchetknapper, og jeg tror også, jeg engang 

har nået at have en slipsenål, hvis man kan kalde det smykker. 

Rikke: Ja, det er vel en slags smykker til mænd, men det er bare, fordi der er mange mænd, som ikke går 

med smykker. Æh, men tror du, du kunne finde på at gå med noget, som ikke symboliserede 

noget? 

Henrik: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg holder her. Jeg har et par stykker af de her læderarmbånd, som 

jeg synes godt om, som jeg godt kan lide, men øreringe eller den slags, det er ikke mig. 

Rikke:  Nej.  

Henrik:  Nej. 

Rikke:   Hvorfor? 

Henrik: Jaah. Æh, er det noget med at … dels erkende sin alder og måske ikke nærme sig for meget en 

ungdomskultur eller en … måske ens seksualitet, der måske hælder imod at være bøsse. Det 

behøver man jo ikke signalere, når man ikke er det. 

Rikke: Nej. Æh, nu siger du manchetknapper som barn. Du må have gået i noget meget fint tøj, da du 

var barn. 

Henrik: Nej, men det er jo noget, der er lidt gammeldags. Men i min alder, der … Dengang vi var drenge, 

der fik man jo manchetknapper, når man skulle konfirmeres og have en hvid skjorte, og jeg tror 
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også en slipsenål. Jeg har nået at gå med slips nogle gange, da jeg var mellem 14 og 17, men så 

smed jeg det langt væk. 

Rikke: Ja. Hvordan nu? Er det nødvendigt for dig på jobbet at være klædt pænt på, eller kan du være 

afslappet? 

Henrik: Det er meget casual. Det er helt afslappet: alt fra cowboybukser til T-shirt og den slags ganske 

almindelig dagligdags tøj. 

Rikke:  Hvordan føler du dig så tilpas, når du har jakkesæt på? 

Henrik:  Jeg har slet ikke noget jakkesæt, og jeg har det frygteligt, hvis jeg skal i en jakke. 

Rikke:  Ja, for det er sjovt, for det har jeg hørt fra andre mænd også, at de kan have det sådan. 

Henrik:  Ja. 

Rikke: Men, men nu siger du, at du har en kæreste. Hvad, hvad siger hun til … altså kunne hun tænke 

sig, at du gik lidt mere spændende klædt måske?  

Henrik:  Hun vil også meget gerne se mig i en jakke. 

Rikke: Nå, men hvor … altså hvorfor tror du egentlig, at hun synes, det ville være bedre, hvis du gik med 

jakke. 

Henrik: Ja, men det synes hun er pænt, og det synes hun ville være pænt til mig, siger hun. Og det er jeg 

jo lidt beæret over og lidt stolt af, men jeg skal altså lave et stort spring, hvis jeg skal ind og have 

en jakke i en butik. Jeg får myrekryb, og det løber mig koldt ned af ryggen ved tanken om at 

skulle prøve. 

Rikke:  Men tror du, hun ville synes, du var mere maskulin, hvis du havde en jakke på? 

Henrik:  Det skal jeg lade være usagt. 

 

 

 

 


