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forfatteren blev undervejs tildelt en 

uges skriveophold på hald hovedgård.

Løst sammenhængende rejse skildringer 

fra fem kontinenter blandet med 

mine tanker fra kontoret… og fra 

fortovscaféen. Det var mit oplæg. ”Tjoh, 

men der skal i det mindste være en fiktiv 

historie til at flette det hele sammen 

ligesom i din seneste film.” Dét var 

reaktionen fra redaktøren. ”Det kunne 

blive en ny Gullivers Rejser, Odysseen 

eller Jorden Rundt i 80 Dage”, skrev han 

henført og henkastet til mig uden tanke 

for, at jeg ikke havde skrevet en litterær 

verdensklassiker før. Jeg håbede, at 

mindre kunne gøre det.

Mikkel Stolt, f. 1965, har lavet tv, 
dokumentarfilm og multimedia i over 
tyve år, i de senere år dog mest med 
og om ham selv (for det skal helst 
være om noget, der interesserer 
ham, siger han). f.eks. har dr og 
adskillige udenlandske tv-stationer og 
filmfestivaler vist ”min avatar og mig”, 
en dokumentar-fantasi om mikkels 
rejse ind i internetverdenen second 
life. udover en blog om forholdet 
mellem virkelighed, dokumentarfilm 
og humor skriver han filmanmeldelser 
og har tidligere bl.a. fået udgivet en 
undervisningsbog om filmsproget.
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fortælleren laver dokumentarfilm, men det er primært hans kone, 
dyrlægen, der tjener til huslejen. hun er også flink til at tage ham 
med til kongresser over hele verden, og det er under den første 
af disse ture, at han finder på, at han vil lave en film om hendes 
arbejde og speciale, nemlig grise. men da han elsker at holde fri 
og bare sidde og observere livet med et glas øl – hvor i verden 
han nu er – så går hans arbejde meget langsomt. alligevel vokser 
historien frem rundt omkring ham, og før han ved af det, er der 
pludselig fare på færde med vilde dyr og mulige mordforsøg.

rejser, svinekød, virkelighed, historier, livet og forfatteren selv. 
er du tosset med bare én af de ting, så er der måske noget at 
hente i denne tryksag, der kombinerer rejseskildringer fra Chile, 
australien, sydafrika, Canada, sydkorea (og belgien) med den 
causerende dagbog og den fremadskridende roman. kort sagt; 
en autofaktion.
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“Mostly I straddle reality and the imagination. 
My reality needs imagination like a bulb needs a 
socket. My imagination needs reality like a blind 
man needs a cane.”

”Som regel lader jeg virkelighed og fantasien 
smitte af på hinanden. Min virkelighed har brug 
for fantasi, ligesom en pære har brug for en fat-
ning. Min fantasi har brug for virkelighed, lige-
som en blind mand har brug for en stok.”

Tom Waits
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medvirkende:

Fortælleren:
En mand i sin bedste alder; cand.phil. i filmvidenskab; arbej der 
med (og tænker over) sit liv som dokumentarist i sit og sin kom-
pagnons filmproduktionsselskab midt i København. Er usikker 
på sin levevej, men egentlig ikke sine evner, berettiget eller ej. 
Tjener ikke så meget, men gudskelov har hans kone, dyrlægen, 
et rigtigt job, der sørger for, at han får styret sin store lyst: at sidde 
i et fremmed land med en øl og observere.

Dyrlægen:
Hans kone, veterinær epidemiolog, lektor i svinesygdomme. Hen-
de, der tjener pengene ved hjælp af sin naturvidenskabelige ud-
dannelse. Parret har ingen børn.

Kompagnonen:
Fortællerens kompagnon. Ham, der tjener de flest penge i firmaet 
ved at skaffe opgaver fra museer og lignende. Kan noget med 
computere og programmering.

Produceren:
Kollegaen og veninden fra et andet filmselskab. Hende, der får 
sine projekter igennem.

Mr. Harry Jones:
En lidt mystisk, britisk mand med opgaver inden for det vete-
rinærmedicinske. Klæder sig og udtrykker sig med stor ele gance 
og ligner Michael Caine.

Dr. Daniel de Vrong.
Hollandsk dyrlæge og forsker, der er på sporet af en god opd-
agelse, men som ikke er så heldig. Går gerne i shorts og er lidt 
trivelig.

Desuden diverse kolleger til hhv. fortælleren og dyrlægen.
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steder:
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Det næste, der skete, står i dag både meget klart og meget tåget 
for mig. Det var sikkert lugten fra skovbrandene, der var skyld i, 
at den store vildsvineorne ikke havde lugtet os, før vi var meget 
tæt på, og nu var hans familie i fare – i hvert fald så vidt han 
kunne vurdere. Han var næsten lige så stor som en af urokserne 
i filmen ”Hushpuppy – Beasts of the Southern Wild”, og filmkon-
sulenten sad som paralyseret med sin forstuvede fod klemt fast 
under en stor træstamme, som de små griseunger lidt klodset 
forsøgte at klatre op på. Hun kiggede på dem med en sær bland-
ing af forelskelse og rædsel, men vi andre kunne eller turde ikke 
komme tættere på, og da vi så den store orne sætte i fart, følte vi 
os helt prisgivede. Dyrlægen råbte nogle ordrer til mig, som jeg 
ikke forstod, fordi jeg var ved at hive hende og mig selv baglæns 
ud gennem brombærkrattet, mens jeg følte, at jeg i stedet burde 
løbe frem for at komme filmkonsulenten til undsætning.

Men det var for sent. Vildsvinet var nu helt henne ved sine 
unger, der skræmt tumlede ned fra træstammen. Filmkonsulenten 
kiggede stadig mest på de små, men drejede så hovedet mod 
deres far, kun få meter fra hende. Hun holdt ligesom undskyld-
ende armene frem for sig, men blev i det samme ramt på over-
kroppen af den store tryne med hjørnetænderne, så kødtrevler og 
blod stod ud til siden. Brutalt, men hvis de vil ha’ handling, skal 
de sgu få det, tænkte han.

Og så tænkte han videre – jeg mener, så tænkte jeg – at jeg altid 
kunne copy-paste og skifte ”filmkonsulent” ud med ”tv-redaktør”, 
”redaktør”, ”dramaturg” eller ”manuskriptkonsulent”, alt efter sam-
menhængen, for det er, hvad der sker, når man blan d  er sig for 
meget. Det var ikke meningen, at det skulle ende på denne måde, 
for jeg ville jo bare skrive nogle muntre rejse skildringer med den 

p r o l o g

sA er du 
advaret
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ene hånd, mens jeg lavede mine halvkede lige, causerende doku-
mentarfilm med den anden. Men så var der nogen, der følte, de 
skulle blande sig, bare fordi de skulle betale for mit arbejde. Må 
man nu ikke skrive og filme dét, man helst selv vil læse eller se 
og føler er mest naturligt? Næ nej, og så kom vildsvinet, elefanten 
eller bjørnen – eller Moby bloody Dick – i hvert fald NATUREN. 
Og udfordrede os og kulturen. Sådan må dét være, og så voksen 
er jeg.
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1 .  k a p i t e l

Kobenhavn 
nu om dage

Igen er pauseskærmen gået i gang. Billeder fra vores rejser afløser 
hinanden med tre sekunders mellemrum og med nogle virkelig 
irriterende overtoninger. Jeg modstår lige akkurat at gå ind i Kon-
trolpanel og ændre visningsformatet, rykker lidt på musen og 
programmet MovieMagic Screenwriter toner frem igen. Jeg læser 
fraværende på skærmen, hvor teksten står med den – for film-
manuskripter – traditionelle Courier-skrifttype:

SCENE 1, INT., SPISEKØKKEN, MORGEN

MIKKEL sidder i sit køkken og drikker kaffe. På hans T-

shirt er der et billede af en gris, kaffekoppen har et 

svinemotiv, salt- og pebersættet er udformet som grise, 

og overalt er der faktisk små grise i den ene eller den 

anden afbildning. På en stegepande på komfuret SYDER 

fem skiver bacon.

MIKKEL (voice-over)

Måske er du ikke til grise? Måske er du flæske-

fornægter – af religiøse eller klimamæssige 

grunde. Måske er du vegetar? Ikke mig. Jeg er 

dansker, og jeg lever af grise. Jeg elsker 

flæskesteg med sprød svær, og jeg elsker spege-

pølse med remoulade og stegte løg. Hvis du ikke 

kan li’ det, er det fint med mig. Men der er 

altså ikke noget galt med svin, og det er i 

virkeligheden et prægtigt dyr. Jo, for 2000 år 

siden i en mellemøstlig ørken i 40 graders varme 

var det måske ikke så smart at spise utilstræk-

keligt tilberedt svinekød på grund af trikiner 
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og den slags – men nu? Intet problem, så lad 

venligst være med at træde på vores mad.

[TITELSKILT]: BRINGIN’ HOME THE BACON eller Den Store 

Film Om Grisen.

INTROMUSIK fade up, Procol Harum: ”Bringing Home the Ba-

con” (instrumental), mix med dansk folketone.

[SKILT]: En film af Mikkel Stolt

Det er en rigtig god start, synes jeg. Det er go’ satire – med 
lidt bid i. Det næste billede skal være mig selv, der rider på en 
kæmpe orne – eller so, måske – med et Dannebrogsflag som 
sadel. Sådan et billede, hvor man starter inde i et nærbillede af 
ansigtet, og hvor kameraet tracker ud for at afsløre omgivelserne. 
Jeg rider på en skovsti eller måske en markvej med en hel masse 
ikonografiske danske lokaliteter rundt omkring. Dybbøl Mølle, 
Rundetårn, kornmarker, cykelpiger… den slags… og det hele må 
gerne ligne et skud fra en film om Jeanne d’Arc eller sådan noget. 
Masser af effekter, green-screen og production value. I samme 
sekund indser jeg, at det lyder dyrt for en dokumentarfilm, og i 
næste sekund tænker jeg, at jeg jo skal huske at få dyrlægen med 
i introen og forklare, at det er hende, der tjener pengene 
hjemme hos os. Lige derefter tænker jeg på, hvad vi skal 
ha’ til aftensmad, for det er mig, der skal lave det. Og 
så tænker jeg, at det kunne være dejligt, hvis jeg ikke 
behøvede at stoppe på vej hjem og købe ind. Og inden 
længe er der gået en fire-fem-elleve minutter, uden at 
jeg har skrevet noget nyt. Og så en fire-fem-elleve dage.

Jeg kigger ud af vinduet. De er ved at sætte stillads 
på bygningen, hvor mit og kompagnonens lille filmselskab 
holder til. Det er, som om ombygninger og vejarbejde og 
stilladser følger mig rundt i København, uanset hvor jeg bor 
eller arbejder. De her folk skulle have sat stilladset op i sidste 
uge, hvor vi havde ferie, men de er blevet forsinkede, og nu står 
de og råber til hinanden. Ikke noget med bare at tale, for de har 
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en radio kørende på fuldt drøn med P3, og den skal de jo også 
overdøve. Jeg gider ikke gå ud og sige noget til dem. Men det 
er ikke til at koncentrere sig, og det har jeg ikke for nemt ved i 
forvejen. Og de er også alt for gamle til at høre den musik. Jeg 
er i hvert fald. Og studieværterne! Don’t get me started. Jeg kan 
lige akkurat ikke forstå, hvad der siges, men jeg er sikker på, at 
det er dumt. Musikken er også dum, og den dunker latterligt med 
en enerverende puls. Ingen sjæl, siger jeg til mig selv. Og ingen 
faglig stolthed hos hverken radioværter eller musikere. Det håber 
jeg i hvert fald ikke.

Jeg sukker, og rejser mig for at sætte en cd på. Noget melo-
disk og begavet – noget jazz med klaver og ingen vokal. Det er 
nemmest at arbejde samtidig, hvis der ikke er en vokal med tekst 
at forholde sig til. Det er måske bare noget, jeg bilder mig ind, 
men sådan virker det altså bedst for mig. Udenfor holdes der 
frokost, hvilket betyder, at radioen går endnu tydeligere igennem, 
for slukket bliver der jo ikke. Jeg vælger en cd med Diana Krall 
velvidende, at hun også synger, men nu er jeg pludselig ligeglad 
og tager høretelefoner på. Jeg sætter mig i den stol, der kan vippe 
så dejligt, og lukker øjnene og overbeviser mig selv om, at jeg 
hellere må tænke det hele lidt mere igennem, før jeg skriver vi-
dere på mit manus.

Hvor står jeg? Hvad er mit udgangspunkt? Til min kompag-
nons store fortrydelse er mine film blevet mere og mere apokryfe 
i takt med, at de handler mere og mere om mig selv. Men det er 
jo hele hemmeligheden – at man kun bør lave noget om noget, 
der for alvor interesser én. Eller er det en luksusindstilling? Det 
forekommer mig, at der er nogle, der tjener til livets ophold ved 
ren selvfedme, og er det ikke bare tidstypisk? Jeg opfatter nu mig 
selv som en moderne mand af tiden – så absolut. I hvert fald 
forstået på den måde, at jeg ikke har det mindste imod, at det er 
kvinden, der tjener mest. Bevares, jeg ville gerne tjene flere penge 
selv, men dokumentarfilm er og bliver bare ikke det mest lukra-
tive arbejdsfelt.

”Hvad med at lave noget fiktion så?” foreslog min kompag-
non engang.

”Fiktion,” sagde jeg, ”det er jo bare noget, som nogen har 
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fundet på. Næh, det er det med at skildre virkeligheden kreativt, 
men dokumentarisk, der interesserer mig. Og det er også efter-
hånden mere trendy end fiktionsfilm.”

”Nå, er det det? Ja, det synes man måske, hvis det er det, 
man arbejder med. Og hvad var det, du sagde forleden, at vores 
ven Michael havde sagt til fællesmødet på Filminstituttet?”

”Hehe, jo, at vi dokumentarfolk godt ku’ bruge bare en lille 
smule flere penge i støtte, så vi kunne tatovere ”idiot” i panden på 
os selv i stedet for at skrive det med tusch hver dag.” Min kom-
pagnon havde stillet et ”hvad-sagde-jeg”-ansigt op, og jeg havde 
fejet ham af og læst videre i mit blad. Jeg var midt i en artikel om 
en baltisk dokumentarfilm-workshop.

* * *

Heldigvis har min kone, dyrlægen, et rigtigt job. Hun er uddan-
net veterinær epidemiolog og arbejder på det, der i sin tid hed 
Landbohøjskolen. Det betyder, at vores indtægtsniveau holder et 
vist bundniveau, og da vi bor billigt og ikke har børn, så går det 
faktisk fint. Ikke mindst har jeg været glad for de kongresser, 
hun som international forsker jævnligt melder sig til eller bliver 
inviteret til. For det betyder jo gerne, at hendes flybillet er betalt, 
hvorfor vi bare lige skal investere i min billet, og vupti har vi en 
ferie. Den inkluderer ganske vist en kongres i enten den ene eller 
den anden ende, og ender tit med at blive tre-fire gange dyrere, 
end hvis vi ikke skulle til kongres, fordi vi overvurderer, hvor lidt 
én betalt flybillet betyder for det samlede budget, men ikke desto 
mindre: Gennem årene er jeg blevet ”inviteret” med til kongresser 
i både Chile, Australien, Sydafrika, Belgien, Canada og Sydkorea. 
Og da det også altid omfatter sightseeing, cocktailparties og galla-
middage – og altså ferie – så kan jeg lige klare det, for det er 
måske det, jeg er allerbedst til: at holde fri.

Men tænkte dyrlægen på at invitere mig med, dengang en 
af hendes kongresser blev afholdt i København, og hendes ar-
bejdsplads var medarrangør? Næh, og jeg gik derfor glip af en 
enestående middag i det dengang spritnye operahus. Arrangør-
erne havde lejet hele monstrummet en dag med så usædvanlige 



14

forhold for en dansk forsommer som 25 grader og skyfrit hele 
døgnet, og de 2500 delegerede sad efter en særforestilling i salen 
og spiste på foyerens forskellige etager med udsigt over havnen, 
solnedgangen og måbende havnerundfartsturister. Jeg tror, jeg 
sad derhjemme med en pizza og en pilsner.

”Hvorfor skulle jeg ikke med til den afslutningsmiddag i 
København? Jeg kunne da godt have tænkt mig at se Operaen. 
Guderne må vide, hvornår jeg nu får set den,” sagde jeg nogle 
dage senere, mens jeg stod og skyllede mudder af nogle skorzo-
nerrødder.

”Ja, det ved jeg da faktisk heller ikke,” sagde dyrlægen, mens 
hun hældte rødvin op til os, ”og det var da også virkelig dumt af 
mig, for du er så god at have med til den slags. Men jeg tænkte 
overhovedet ikke på det, måske fordi jeg havde travlt med at ar-
rangere det, og fordi det bare var her i København.”

Nå, det lægger jeg hende nu ikke til last længere, for som 
sagt så er hun altså mægtig god til at tage mig med ud. Og jeg 
bilder mig også ind, at jeg er god at have med ud, for det ender 
i hvert fald tit med, at det er mig, der tager med hendes kolleger 
på natklub, mens hun lister hjem på hotellet. Sådan udfylder vi 
hver vores funktion. Hun passer sit arbejde under konferencen 
og holder foredrag om kødprocenter på grise, eller hvad det nu 
er, mens jeg stiller op til receptioner og cocktailparties for på 
overfladen at interessere mig for den nyeste forskning inden for 
vete rinær epidemiologi, mens jeg i virkeligheden mest interesse-
rer mig for det rent sociale – og måske de lokale kulinariske og 
spirituøse specialiteter.

Jeg plejer dog lige at løbe det faglige program igennem for 
at se, om der er noget spændende. For eksempel var der en for-
sker på konferencen i Viña del Mar i Chile, der holdt oplæg om 
seksuelt overførte sygdomme mellem mennesker og dromedarer. 
Jeg tror, han var fra Saudi-Arabien. Men de senere år har min 
kone bevæget sig fra det mere brede veterinære felt til næsten 
udelukkende at beskæftige sig med forskning inden for svin og 
svineproduktion, så ud over at der nu ikke er så mange ara-
biske forskere med til kongresserne, så bliver det måske også en 
anelse trivielt at skulle høre om kun lige grise. Når jeg tænker 



15

tilbage på ”A controlled, randomized, double-blind, clinical trial 
to examine the effect of a commercially available homeopathic 
nosode on the somatic cell counts in milk from clinically normal 
dairy cows” eller på ”Epidemiological findings on gastric ulcers 
in standardbred racehorses”, så bliver jeg lidt nostalgisk. For slet 
ikke at tale om dette foredrag med hvad jeg opfatter som et re-
torisk spørgsmål: ”Shrimp farm pathogen detection: what can be 
done with passive information?”

Nu er det mest noget om, hvordan grise kan få hoste og 
diarré, og det er jo ærlig talt ikke helt så spændende og eksotisk 
som mavesår hos væddeløbsheste eller diagnosticering af rejesyg-
domme – for ikke at tale om den arabiske zoonoseforskning med 
de overførte sygdomme. På den seneste kongres i Sydkorea var 
jeg da heller ikke til et eneste fagligt arrangement (medmindre 
man medregner min daglige frokost i konferencecentret som et 
sådant) men travede derimod byen og området igennem på kryds 
og tværs for ligesom at danne mig et indtryk af, hvordan det mon 
ville være at bo i lige dén by og i lige dét kvarter. Så mens min 
kone ”is bringing home the bacon”, sidder jeg på en fortovscafé 
med min notesbog, en lokal bryg og måske et kamera og ob-
serverer og skriver notater og bilder mig selv ind, at jeg er den 
store rejseskribent. Når jeg altså ikke lige er den store dokumen-
tarfilminstruktør.

* * *

Jeg fik ret. Cd’en med Diana Krall er færdig, og jeg blev overhove-
det ikke forstyrret af sangen. Jeg hørte faktisk ikke ordentligt efter 
et eneste nummer. Udenfor er der også stille, så stilladsarbejderne 
må være gået hjem. Klokken er jo også næsten kvart i et. Jeg tager 
hovedtelefonerne af, sukker demonstrativt til ingen verdens nytte 
og sætter mig igen hen foran computeren. Et pausebillede med et 
bjørneskind på en væg fader ind på skærmen. Dyrlægen står be-
gejstret ved siden af og peger på det, mens hun kigger i kameraet. 
Da det billede blev taget, vidste hun endnu ikke helt, hvor farlig 
en grizzly-bjørn kan være.
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2 .  k a p i t e l

chile
for flere ar siden

Kongressen i Chile var min debut. ”Det her er stort,” tænkte jeg. 
”Det er det her, jeg er beregnet til.” Jeg sad lettere jetlagged på 
sengen i en lidt for kort, hvid hotelbadekåbe, mens dyrlægen 
stod ude på balkonen og kiggede ud over Stillehavet. Det var det 
største hotelværelse, jeg nogen sinde havde set – alene badeværel-
set var på størrelse med vores to stuer derhjemme – og jeg sad 
og ventede på mad fra room service. Roomservice! Det havde jeg 
aldrig prøvet før, og før jeg fik set mig om, kom en venlig, lille 
dame rullende ind med et bord med to opdækninger med metal-
kupler over, eller hvad sådan nogle nu hedder. Jeg sagde gracias, 
så det næsten dryppede fra min underlæbe, idet jeg glemte, at 
jeg havde læst hjemmefra, at man i Latinamerika ikke læsper med 
s-lydene ligesom i Spanien. Dernæst signalerede jeg med, hvad 
jeg selv opfattede som udtryksfuld, sydamerikansk gestik, at jeg 
ikke lige havde nogen mønter på mig i denne mundering. Hun 
smilede med et lille sideblik ud til dyrlægen på balkonen og 
forlod værelset. Ved siden af kuplerne stod der en lokal lagerøl, 
som i glasset afslørede en varm, ravgul farve, og under kup-
lerne var der en avocadoburger, perfekt stegt og tilberedt, og 
den lidt sød-bitre øl var en dejlig ledsager. Få minutter efter 
var vi mætte og glade og trætte.

Hotellet lå næsten på stranden i badebyen Viña del Mar på 
Stillehavskysten, nærmest stik vest for Santiago. Det var 
første gang, nogen af os var i Sydamerika, så jeg havde 
siddet med næsen trykket flad mod ruden i den lille mini-

bus, der havde hentet os, og suget landskabet til mig. Det 
så nu ikke vanvittig fremmedartet ud, men den krilrende fornem-
melse af at være på et helt nyt kontinent havde straks fået tag i 
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mig. Vi mellemlandede i São Paulo i Brasilien, og i lufthavnen i 
Santiago havde der været en lille bod med ansatte fra den store 
kongres i veterinær epidemiologi. De lignede fuldstændig folk, 
sådan som jeg forestillede mig dem i Chile (sorthårede og med 
syd europæiske eller – mere sjældent – indianske træk), og de fik 
os gelejdet ud på parkeringspladsen, og efter hvad jeg fuld af 
oplevelseslyst bare opfattede som almindelig sydlandsk ventetid 
på tre kvarter, dukkede den lille minibus op. Cirka halvanden 
time efter kørte vi ind på det spritnye og femstjernede kongresho-
tel, Hotel del Mar, på kanten af Stillehavet. Jeg blev helt befippet 
ved synet af et andet hotelremedie, som jeg heller ikke før havde 
stiftet personligt bekendtskab med ud over i ældre tv-krimier og 
den slags; nemlig bagagevogne på små hjul og med store metal-
bøjler henover. Jeg følte mig i den grad tilpas, og snart efter sad 
jeg altså på sengen i en lidt for kort badekåbe.

Allerede i bussen og senere i foyeren havde vi hilst på nogle af 
dyrlægens internationale kolleger og medfølgende hustruer, og 
et par timer senere ville det cocktailparty i hotellets kasino, der 
skulle åbne konferencen, vrimle med dyrlæger, epidemiologer, 
statistikere, agronomer, kemikere og folk fra medicinalindustrien. 
Den chilenske øl, avocadoburgeren og en rejsetid på rundt regnet 
22 timer havde dog fået mig til at slumre hen med et lille smil på 
læben, og alt for snart efter stod dyrlægen og ruskede i mig.

”Kom nu op, du har sovet i to timer. Jeg har vækket dig fire 
gange, og vi skal altså derned om et kvarter.”

Jeg tørrede savl af hagen og kom i tanke om, hvor jeg var. 
Jeg vraltede ud i badeværelset i mine Hotel del Mar-tøfler og 
skulle lige bruge et lille minut på at finde ud af, hvilken dør der 
var til brusebadet, og hvilke der bare var skabe.

”Hvad skal jeg ha’ på?” spurgte jeg, da jeg efter verdens 
blødeste brusebad stod og kiggede ned i min kuffert, som endnu 
ikke var pakket ud.

Jeg kan bedst lide at have noget at vælge mellem, når jeg 
kommer frem, og det vil sige, at jeg ikke ynder at rejse med en 
lille kuffert. Dyrlægen er anderledes. Hun siger bare, når hun 
pakker derhjemme, at ”dén og dén dag, skal jeg have dét på, og 
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så en badedragt og nogle sandaler…” og 20 minutter senere står 
hendes kuffert klar på gulvet, hvorimod min står gabende tom, 
mens halvdelen af min garderobe er draperet rundt omkring på 
møblerne.

”Bare en skjorte og nogle pæne sko,” svarede hun.
”Altså, jeg har de her sandalsko… eller de sorte. Og så er der 

den stribede skjorte, men den er ikke så god til de her bukser.”
”Du ser godt ud i det hele, skat. Bare skynd dig lidt, jeg vil 

så nødig komme for sent.”
Det er rigtigt, det vil hun faktisk meget nødig. Nogle gange, 

tænkte jeg, ville det være nemmere, hvis jeg bare kunne have jak-
kesæt på som de andre, men jeg vil jo også gerne skille mig lidt ud. 
Jeg er jo trods alt i den kreative klasse og ikke fra Landbohøjskolen. 
Jeg besluttede mig for de brune sandalsko, et par lærredsbukser og 
en kortærmet, ensfarvet skjorte. Dyrlægen havde taget en nydelig og 
let afslørende sommerkjole på, og det så forrygende ud. Da det kun 
lige var ved at blive forår – det var i oktober – havde hun også en 
lille jakke på (ja, tænk lige over det: forår og oktober!?).

Jeg stod derfor foran elevatoren ude på gangen og overvejede at 
gå tilbage og hente min eneste blazer, da dørene gik op.

”Kom nu bare, du kan jo hente den senere, hvis der er koldt.”
”Ja, det kan du sagtens sige, du har jo en jakke på allerede,” 

sagde jeg, mens hun trak mig ind i kabinen, hvor der allerede 
stod en nydelig herre. Jakkesættet sad bedre på ham, end noget 
stykke tøj nogensinde har siddet på mig, og det mindede mig 
om en skrædderbutik, hvis vinduer jeg en gang havde stået og 
glanet på i Savile Row i London. Måske var det dét – eller hans 
lidt rødblonde hår – der gjorde, at jeg straks tænkte, at han måtte 
være englænder. Han smilede stort og rakte hånden frem, da han 
så dyrlægens navneskilt.

”Harry Jones, VetMedic International. A pleasure to make 
your  acquaintance.”

Det lød ganske rigtigt britisk, men det havde jeg ikke tid 
til at tænke nærmere over, da jeg indså, at jeg havde glemt mit 
navneskilt. Dyrlægen tog smilende hans hånd og præsenterede 
sig, mens elevatoren satte i gang igen.
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”And this is my boyfr… I mean, my husband, Mikkel. He’s a 
filmmaker, of sorts.”

 “Oh, how interesting,” svarede han, men vendte straks 
tilbage til dyrlægen, mens han på det eleganteste fik nærlæst 
navneskiltet lige under hendes kavalergang.

”And you are from… Denmark?”
Jeg stod og holdt øje med etageindikatoren, mens samtalen 

fortsatte, og da vi var nede, undskyldte jeg mig og trykkede vores 
egen etage igen, mens de andre gik ud. Dyrlægen sagde, at hun 
ville vente ved drinksene, mens den rødblonde englænder ikke 
så ud til at ænse mig.

Jeg fik hentet mit skilt (”Mikkel Stolt, Accompanying Guest”) 
og min jakke og trådte lidt efter fra elevatoren ud i forhallen. 
Jeg kunne ikke få øje på nogen, jeg kendte og gik derfor hen 
imod den afdeling af hotellets stueplan, hvor kasinoet lå, og hvor 
åbningsreceptionen så ud til at skulle foregå. Hotellets stueplan 
var delt i flere afdelinger, og elevatorerne endte naturligvis i lob-
byen, men bevægede man sig længere ind og forbi receptionen, 
så var der både restauranter og møderum. Holdt man til venstre, 
kom man ind i kasinoet, som bestod af fire meget store lokaler 
med både roulette, black jack og spillemaskiner. Lige siden vi var 
landet, havde jeg som sagt suget indtryk til mig som en patte-
gris på en dievorte, da det immervæk var et helt fremmed land 
for mig. Men her på hotellet kunne stemningen ikke beskrives 
som andet end ”international”. Cocktailpartyet var i fuld gang, 
og jeg prøvede at få øje på dyrlægen blandt de hundredevis af 
delegerede i alle farver. Det vil sige, først prøvede jeg at komme 
i kontakt med en af de servitricer, der gik rundt med cocktails, 
for hvis jeg har lært noget i dokumentarfilmbranchen, så er det 
effektivt at udnytte tilbud om gratis mad og drikke. Jeg fik mig et 
højt glas af en mousserende, men alt for sød og lyserød vin, mens 
jeg spejdede efter nogle nødder eller et eller andet. Der stod en 
hel del mad på en buffet, men jeg var åbenbart ikke den eneste, 
der var småsulten, for folk stod tæt omkring bordet.

På den anden side af buffeten kunne jeg se min livspartner stå 
og tale med nogle, der helt bestemt måtte være danskere. Det var 
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nok noget med tøjet eller frisurerne eller den lidt uvante måde, de 
balancerede med den lille plastictallerken og deres glas på. Nej, det 
var selvfølgelig, fordi de ikke stod med et vinglas, men med et glas 
øl. Om ikke af andre grunde ville jeg se at komme over til dem og 
høre, hvor de havde fået fat i dét. Jeg prøvede at møve mig over i 
deres retning og kom i den forbindelse til at skulle mase mig forbi 
Mr. Jones fra elevatoren. Eller jeg troede i hvert fald, det var ham 
med hans lidt Michael Caine-agtige fremtoning, men da jeg hilste 
med et nik, så han ikke ud til overhovedet at have set mig før, men 
flyttede i stedet blikket til et sted bag mig. Jeg forsøgte lidt forlegen 
at lade som ingenting og komme videre uden at spilde på nogen, og 
endelig nåede jeg frem til dyrlægen.

”Hej, skat. Du skal møde Lars og Henrik. De er statistikere.”
Hun lyste op i et forventningsfuldt smil, som havde hun netop 

præsenteret mig for opfinderen af penicillinen eller de første mænd 
på Mars, men de to mænd så altså netop så dansknormale ud, at 
de i stedet for at være til en reception i et internationalt jetset-miljø i 
Sydamerika ligeså godt kunne have været tilskuere på Køge Stadion.

Jeg vidste godt, at dyrlægen havde en svaghed for statistikere, 
for de er nogle, hun tit har brug for hjælp fra i sit arbejde. Oppe 
under loftet hang der et banner, hvor der stod ”ISVEE 10, Viña del 
Mar”, og jeg vidste naturligvis godt, at det stod for ”International 
Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics”, og jeg vid-
ste også godt, at dyrlægen i sin egenskab af veterinær epidemiolog 
også beskæftigede sig med statistik og sandsynlighedsberegning og 
den slags. Jeg skylder måske at forklare, at en epidemiolog er en 
læge eller dyrlæge, der beskæftiger sig med spredning af sygdomme 
i besætninger eller populationer, og til det anvendes der altså en 
hel del stof, som bevæger sig noget ud over min viden fra matema-
tiktimerne. Lars og Henrik var netop sådan nogle, der hjælper med 
den slags, og for dem er alting tal og formler og parabler. Og så øl, 
åbenbart. Og i deres tilfælde også alt godt fra havet, som det senere 
skulle vise sig på en lokal restaurant.

”Hvor har I skaffet de der henne?” spurgte jeg og pegede på 
deres glas efter dog at have hilst pænt.

De nikkede i en retning, som jeg straks bevægede mig i, da jeg 
kunne høre, at deres samtale var lidt over mit niveau.
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”Men for lige at vende tilbage til jeres problem: Det siger sig 
selv, at I lavede en chi-i-anden-test, men mon ikke Bayes’ Teorem 
er mere interessant i det her tilfælde?” syntes jeg, jeg hørte nogen 
spørge, men jeg kan have taget fejl, for hvem ville sige sådan noget.

 Jeg stillede mit vinglas på en forbipasserende bakke og kom 
over til en lille bar, som var dejlig tilgængelig. Jeg udbad mig et glas 
øl, fik det og vendte mig så om. Salen var fyldt med mennesker, der 
snakkede og spiste og drak, og selvom det på sin vis mindede om 
de filmpremierer og seminarer, som jeg selv kendte til, så virkede 
det nu alligevel anderledes. Jeg tænkte på, om man ikke skulle lave 
en dokumentarfilm om det. Måske en film om dyrlægens job som 
naturvidenskabsmand, og hvor naturen og dyr spiller en rolle. Svin 
for eksempel. Men det skal jo ikke være en journalistisk dokumen-
tarfilm; jeg er mere til noget, der snarere er sådan essayistisk i sin 
tilgang. Men alligevel har jeg måske brug for en eller anden fremdrift, 
der giver seeren lyst til at se videre. Jeg kiggede ud over forsamling-
en, hvor alle ganske vist var beskæftiget med lidt af det samme, men 
alligevel gav indtryk af at være lige så indbyrdes forskellige som alle 
os andre. Jeg kunne også – bag en flok afrikanske delegerede – se 
dyrlægen stå og hygge sig med sine kolleger. Jeg blev helt stolt af 
hende, som hun stod der og var en del af en international kreds af 
forskere. Jeg tog endnu en tår af min udmærkede fadøl, som jeg 
mistænkte for at være af samme lokale oprindelse, som den, jeg 
havde fået på værelset. Gennem øllet og bunden af glasset kunne 
jeg se Mr. Jones stå og tale med en anden mand. Mens Jones bestemt 
ikke lignede en forsker, snarere en forretningsmand, så gjorde hans 
samtalepartner det til gengæld: en lidt trivelig og tyndhåret herre på 
omkring de 50, iført en krøllet blazer og – besynderligt nok – shorts. 
Han stod og forklarede noget med store fagter, mens Jones lyttede 
intenst med et snedigt udtryk. De lignede næsten to parodier på 
medvirkende i et afsnit af tv-serien ”Columbo” om svindel med eller 
tyveri af forskningsresultater… og måske endda mord.
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3 .  k a p i t e l

Kobenhavn 
nu om dage

”Joh,” siger filmproduceren og lægger en A4-side med min grise-
films åbningsscene fra sig, ”det er ikke nogen dårlig idé. Jeg kan 
godt se dig for mig ride på en stor gris. Og jeg kan også godt se, 
at det kunne blive sådan lidt quest-agtigt, hvor du er på jagt efter 
noget, og hvor det kan blive lidt farligt – uden ligefrem at lave en 
ny Muhammed-krise.”

Hun tager en tår af sin øl der i solen på den udendørs café, 
vi sidder på. Hun er pæn, tænker jeg. Det er første gang, jeg snak-
ker med en fremmed producer om at lave en film. Normalt har jeg 
selv været producer på mine egne film, og med ”producer” menes 
der den, der har tjek på alt det økonomiske og finansieringen og 
det kontraktlige, mens instruktøren har ansvar for indholdet og 
det kunstneriske. Hvis der altså er noget kunst involveret. Ellers 
er det bare indholdet. Produceren er nu ikke en fremmed, for vi 
har kendt hinanden en hel del år, men det er noget nyt for mig 
at holde et møde ude på en café, hvor det ikke er mig, der skal 
betale. Alene det er en lille sejr, og derfor havde jeg også fore-
slået et af de bedre steder i Kødbyen, som jeg aldrig kan huske, 
hvad hedder, men hvor man gerne spotter andre mediefolk og tv-
tilrettelæggere af programmer om kendte, der laver kager.

”Øh, Muhammed-krise?” siger jeg.
”Ja, netop, det skal vi ikke have noget af, men det må godt 

blive sådan lidt… altså, måske det er et portræt af danskerne i 
virkeligheden. Og hvor du tager den til stregen.”

”Ja, det er jeg med på, men hvad er det for en mission eller 
quest, jeg er på?”

”Det er dig, der er instruktøren. Det må du da om. Men for at 
være helt ærlig, så er der jo stadig et godt stykke vej til et færdigt 
oplæg. Jeg kan rigtigt godt lide den første side her, og vi trænger 
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nok også hos os til at have nogle lidt lettere film og ikke kun 
noget om ofrene for finanskrisen i Sydamerika eller folkemordet i 
Indonesien og den slags…”

”Og med lettere mener du vel sjovere eller hvad? Altså, jeg 
vil jo gerne lave noget med substans. Det er jo ikke det rene 
fjolleri. For eksempel vil jeg jo gerne have en hollandsk kunstner 
med, som har lavet et værk med alle de produkter, som grise eller 
dele af grisen indgår i…”

”Som sagt, så er der stadig et godt stykke vej, før vi kan gå 
rigtigt ind i det, men jeg synes, du er på rette vej,” siger hun, mens 
hun pakker sin taske og kigger efter tjeneren.

”Jeg har også overvejet, at hele filmen skal ligne et Hiero-
nymus Bosch-billede. Eller i hvert fald i nogle af scenerne. Og 
så vil jeg jo på en eller anden måde gerne sammenkæde eller 
sammenligne den naturvidenskabelige tænkemåde med en mere 
humanistisk, og i den forbindelse har jeg jo læst en del baggrunds - 
litteratur om den slags.”

Produceren lægger nogle penge for vores øl og kigger på 
mig med sine blå øjne, sit blonde hår og sine velformede læber.

”Jeg tror, at du lige skal have lov til at tænke det hele igen-
nem igen, men jeg kan virkelig godt se dig komme ridende på 
den gris. Du er jo sjov,” siger hun, mens hun smiler og lægger 
an til kindkys. Jeg rejser mig og gør det forventede, hvorefter 
hun går. Jeg sætter mig ned igen og kigger på resterne af den 
økologiske pilsner fra Ørbæk Bryggeri i mit glas. Hun har jo ret. 
Jeg skal tænke det hele igennem eller skrive noget mere på det. 
Lige nu består filmen kun af en åbningsscene og nogle løse brok-
ker og indfald på et stykke papir, og derfor stikker den i mange 
retninger. Der er ingen egentlig handling eller historie, og i vir-
keligheden var det bare af hendes hjertes godhed, at hun tilbød 
at mødes med mig. Altså, hun synes nu sikkert om projektet som 
sådan. Men jeg ved bare endnu ikke, hvad ”sådan” er. Og sand-
heden er jo, at langt de fleste mennesker synes, at der skal være 
en eller anden form for handling i en film eller en bog eller hvad 
som helst. Jeg er selv lidt træt af, at alting skal organiseres i en 
kausal fremadskriden, hvor alting går op til sidst. Faktisk betyder 
det, at dyrlægen og jeg kun indimellem gider se de samme film 
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eller læse de samme bøger. Da jeg for en del år siden vandt min 
hidtil eneste (femte)pris i en obskur og for længst glemt kort-
filmskonkurrence med en lille film, som jeg havde lavet om min 
afdøde farfar og hans gamle sommerhus og hans måde at fortælle 
historier på, så havde hun sagt med et lille smil, at det formentlig 
var den kedeligste film, hun nogen sinde havde set. Jaja, men der 
var nu alligevel en jury, der havde valgt den som den femtebedste 
ud af flere hundrede, havde jeg indvendt, og der var faktisk en 
form for handling, hvor rudimentær den end måtte forekomme. 
Mine og min kompagnons venner havde også følt de otte minut-
ter ret lange, men jeg kan bare sige, at Politikens filmanmelder 
udtalte fra scenen og på direkte tv, at vores film burde være endt 
væsentligt højere oppe på ranglisten – i hvert fald som nr. 3. 
Og det var under alle omstændigheder min første helt personlige 
film, hvormed jeg begyndte at lede efter et eget sprog, som ikke 
bare var mainstream, og som ikke hvem som helst ville kunne 
efterligne. Og som handlede om mig selv. Mig! Hmm, måske var 
jeg alligevel faldet i en fælde. Tidsåndens fælde med en øget indi-
vidualisering og selvoptagethed. Kan man være både selvoptaget 
og en oprører? Måske skal man være selvoptaget for at være det.

Jeg sukker og lægger nakken tilbage og tømmer mit glas, 
hvorved jeg får solen lige i øjnene. ”Lad solens stråler strejfe de 
rebelske” (som det danske band Vildnis synger et sted), tænker 
jeg, og jeg kommer til at smile, da det går op for mig, at øllet 
er brygget ikke ret mange kilometer fra farfars gamle sommer-
hus på Sydfyn. Da vi var nyforelskede havde jeg taget dyrlægen 
med derover og set huset, der er et gammelt bindingsværkhus 
med stråtag, og som ligger ensomt på en herregårds jorde mellem 
skove og marker. Der bor nogle andre nu, men hun havde været 
meget begejstret, og sådan et sted ville hun også gerne bo. På 
landet, så man kunne have hunde og katte og heste. Jeg skyndte 
mig at køre os hjem til København igen, for på trods af stilladser 
og byggelarm er tanken om at bo fuldtids uden for byen alligevel 
lidt skræmmende.




