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6. Amalie Kestler: Rundt om på jorden er der børn, 
der bor …
Teksten er et uddrag af en artikel fra Politiken 1. november 2014. Amalie Kestler 
(f. 1976) er dansk journalist.

I mit barndomshjem stod en blandet landhandel af en pladesamling . Alt fra Beat-
les til Barry Manilow – over Leo Mathiesen til Kim Larsen . Mine tidligste musi-
kalske eventyr foregik via denne samling .

Kanterne på det grisefarvede lp-cover til ’Take it easy boy, boy’ var slidte som 
en landevejsridders skosnuder, og letheden i Leo ’The Lion’ Mathiesens stemme 
fik mig til at sætte den på igen og igen (go to your home, smoke a cigar – hvor 
svært kan det være?) .

En anden yndling var Kim Larsen og Bellamis ’Jutlandia’, der satte Koreakri-
gen på lyd, så hvert et barn og voksen vidste, hvad det danske hospitalsskib havde 
lavet i Korea i 1949 eller cirka deromkring .

Skive efter skive står som monumenter af musikalske minder og lommelyg-
ter ind i følelsernes verden: På Søren Kragh-Jacobsens ’Hinkeruder på motorve-
jen’ var der selvfølgelig ’åh Mona, Mona, Mona’, men også et frydefuldt, koldt og 
ukendt land i isblomsterne på ruden, balladen om Lola og Willy (han gjorde hende 
gravid og skred på tarvelig vis!) og identificeringen med Knud den Syvende, der 
lignede »mor på næsen og far på farfars hat« .

Jeg delte frustrationer med drengen, der skulle ned med skrald (’når man er 12 
år er der meget, man skal lave’) og rugede over klassens tykke dreng Hans Chri-
stian Mortensens skæbne (’Han junkede sig ihjel, hvor synd . Jeg så hans lig … nu 
var han tynd’), som altid fik mig til at græde . Hvorfor min storesøster mente, at vi 
liige skulle høre dén engang til .

Velvilligt og forundret mærkede jeg hver gang sorg og magtesløshed vælde op i 
spiserøret for til sidst – omkring ’begravelsen var kort og kold’ – at ende i et vand-
fald fra øjenkrogene .

Og der var selvfølgelig Lotte Kærsås ’Hjemme i vores gade’ . I sangen ’Her bor 
jeg’ genkendte jeg min egen verden i Værebroparken i Bagsværd, hvor vi boede på 
det tidspunkt (’Jeg sidder her på puden og trykker næsen flad mod ruden’), og til-
sluttede mig, at ’alle sku have det godt, ingen sku bo i noget småt’ (personligt sang 
jeg altid ’snot’, men meningen var den samme), og ’hvis det regner ned eller træk-
ker ind af døren, er det ikke steder for børn’ .

Det er nok ikke for meget at sige, at en del af mit værdigrundlag blev formet af 
tekster som disse .

(…)
Dagens hjemstavnssange ofrer ikke mange triller på verden udenfor – hverken 

fysisk eller følelsesmæssigt .
Det er Lolland-Falster, Hjørringvej og Charlottenlund Badeanstalt . Eller det er 

Vest for Valby Bakke, Klitmøller Cold Hawaii eller Østjylland Dreaming .
Det nære er så nært, så nært .
En dansksproget musiker, der i dag forsøger at forbinde sine lyttere med syge-

plejersker i Afghanistan eller forulykkede spillefugle i Las Vegas, kan hurtigt lyde 
bedaget .
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(…)
Mens temaet om at høre til er det samme, er den store forskel på mit barndoms 

hjemstavnskatalog og nutidens trend med sentimentale lokalpatriotiske sange fra 
Aalborg til Hjørringvej altså, at man i 70’erne i højere grad forholdt sig til i al fald 
dele af verden nysgerrigt og omfavnende .

Længslen efter at finde skue i uoverskueligheden er den samme, men vejen 
dertil er smallere nu end da .

Dengang trykkede vi både næsen flad mod ruden og huskede på, at ’rundt om 
på jorden er der børn der bor på steder, vi slet ikke tror’ . Det var ikke et enten-
eller, men et både-og .

Den type rummelighed hører vi ikke meget af i nutidens jagt på det nære . I 
dag kan det ikke blive nært nok – vi skal gerne helt ind på matriklen for at blive 
berørt .

Men når alt det nære bliver for omklamrende, kan man godt tage sig i at savne 
luften i det fjerne, det fjerne .
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