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Sørine 
elSker, når 
himlen er 

grå

Tekst af Rune Skyum-Nielsen
Foto af Casper Balslev

Sørine Gotfredsen erkender blankt, at hun er en født 
Rasmus Modsat, der allerede som lille pige hærdede sig 
på de store drenge i skolegården. Rune Skyum-Nielsen 

har besøgt byens mest udskældte debattør og præst 
 – undervejs fandt han ud af, hvad der får hende til at 

smile. Kaptajn Haddock, Carrie Bradshaw … og regn-
vejr, naturligvis.
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Ellen Vibeke Gotfredsen satte en 
ære i at være en slem tøs. Ikke 
derhjemme hos kernefamilien i det 
store hus nær Hadsten og den nær-

mest uudgrundelige grund med fodboldbane 
og plads til ponyen Rosita. Men i skolen. 
Pigen med hestehalen og den åbne mund 
ville død og kritte være på tværs og sagde 
lærerne direkte imod, når chancen bød sig. I 
frikvartererne var det mere af samme skuffe. 
Ikke noget skuffejern her. Mens de andre 
piger peb, knyttede Sørine – Sørens lille-
søsters kaldenavn siden fødslen – næverne 
og udfordrede overmagten. Og så fik hun 
korporlige tæsk. 

»Jeg havde lavet en regel for mig selv. Så 
snart, der var optræk til slagsmål med dren-
gene, så skulle jeg simpelthen tage konfron-
tationen. Jeg husker det tydeligt. Det var en 
iskold, rationel beslutning, fordi jeg jo meget 
hellere ville undgå at blive banket igennem. 
Det var ubehageligt, men det måtte til. Det 
kørte på i 3., 4. og 5. klasse. Sikkert også 
tidligere,« fortæller hun og trækker sit vejr 
ned i maven. Det suger hørbart. 

»Bagefter havde jeg det fantastisk. Den 
der følelse af simpelthen at have gjort det. At 
det kunne jeg. Jeg var modig, og de kunne 
alle samme se det.«

Et kald ovenfra
Jeg kender næppe nogen, der har været mere 
udskældt de senere år end Sørine Gotfred-
sen. Om muligt endnu færre, der ikke har 
en holdning til journalisten, debattøren og 
præsten fra Jesuskirken i Valby. Gang på 
gang sætter hun sind i brand med sine stejle 
og skråsikre ildstartere om alt fra egoistiske 
børnefamilier til symptomet Breivik. 1.400 
indlæg på berlingske.dk oven på én kronik 
ultimo juli er også en slags bedrift. Jeg har 
glædet mig til at møde hende, forventet en 
del. Hun svigter ikke. Sørine Gotfredsen, 
44 år og mere fyrig end de fleste, har altid 
haft provokatøren boende i sit ranke legeme. 
Men hun har ikke altid vidst, hvad den 
skulle bruges til. I øvrigt er hun ikke ude på 
at provokere, understreger hun undervejs 
i vores møder. Hun følger blot det kald, 
hun har fået fra den eneste magt, der reelt 
betyder noget. Gud den almægtige. Før hun 
fandt ham, var det mere vilkårligt. 

Sørines østjyske dialekt er stadig stærk 
trods 11 vintre i hovedstaden.

»Jeg talte meget i gymnasiet, fyldte 
meget, men jeg var ikke diskussionslysten, 
som man kunne forestille sig. Jeg var meget 
doven og var tæt på at dumpe flere gange.« 

Var du populær?
»Almindeligt populær, vil jeg sige. Jeg 

følte mig i hvert fald tilpas, havde venner 
og var aldrig sådan én, der ufrivilligt gik 
rundt for sig selv. Jeg tror, jeg var almindelig 
afholdt.«

Så var det, Sørine fik kaldet. Og hvor-
dan forklarer man det? Well, da en mand 
opsøgte hende efter et foredrag i Whi-
skybæltet for nylig, faldt ordvekslingen 
omtrent sådan her:

»’Hvordan orker du det?’ spurgte han. 
’Det skal jeg,’ svarede jeg. Min opgave 
er åbenbart at tale og at skrive. Jeg har et 
meget stort pligtelement i mit liv.« 

Du har kritiseret Henrik Nordbrandt for 
at glemme at digte på smerte og være en happy 
camper. Handler det også om pligt?

»Når man har levet i nogle år, erfarer 
man, hvis folk har noget at bidrage med. 
Det har Nordbrandt, og talent forpligter. 
Det skal imødekommes. Der er et kæmpe 
element af pligt bare i at være sat på jor-
den. Og når man har fundet sin plads, og 
det, man kan, virker, så har man ikke lov at 
melde sig ud igen.«

Sørines kald er det, hun kalder ånde-
lighed. Hun mødte det den første gang 
som teenager og er siden blevet berømt og 
berygtet på at claime åndeligheden. I endnu 
højere grad på at påpege, hvem der ikke 
besidder eller udviser den. 

Hvad er åndelighed? 
»Da jeg begyndte at læse Søren Kierke-

gaard sidst i mine 20’ere, fik jeg en fornem-
melse af det. Jeg følte mig genkendt i hans 
tanker. Han fanger menneskets forvirring. 
At mennesket endnu ikke er blevet sig selv, 
men skal finde sig selv. Jeg læste noget, jeg 
havde på fornemmelsen, jeg godt vidste, 
men ikke kunne formulere. Den sindstil-
stand, han definerer mennesket i, er den 
sindstilstand, jeg lever i. Han fik mig til at 
spørge mig selv, hvad jeg bør stille op med 
dette liv, hvordan jeg kommer på højde med 
min indre tilstand. Hvordan kan jeg tænke 

på noget andet end mig selv? Og det er det, 
det hele handler om. For at kunne give så 
meget som muligt til andre, er du nødt til at 
se din egen fortvivlelse i øjnene.« 

Hvad mener du med fortvivlelse?
»Hvis man tvivler på den kvindelige 

måde, så lukker man ned. Tvivlen skal bru-
ges som en fremadskridende kraft, man skal 
bruge den konstruktivt, være bevidst om 
den, så man kan bevæge sig.«

På Facebook er det ret normalt at have 
et yndlingscitat. Hvad er dit yndlingscitat af 
Søren Kierkegaard. ’At leve forlæns og lære 
baglæns’?

»Jeg kommer ikke sådan nogle steder?«
Som Facebook?
»Nej, det er ikke lige mig. Mit yndlings-

citat er det, Søren Kierkegaard har fra en 
scene i Bibelen, hvor Johannes Døberen 
baner vejen for Jesus: ’Ham (Jesus, red.) 
bør det at voxe, mig at forringes’. Det er en 
måde at formulere, at en anden og større 
skal træde frem, og at jeg skal træde tilbage.«

Det virker paradoksalt. Du er jo selv ude og 
dominere i den offentlige debat med opsigtsvæk-
kende synspunkter?

»Men det gør jeg jo ikke for at dominere. 
Jeg gør det ikke for at komme i centrum. 
Men for at bidrage til samtalen.«

Hvornår er du selv fortvivlet?
»Det er jeg hele tiden. De, der vader fløj-

tende gennem livet og ikke er bevidste om 
deres egen fortvivlelse, de rykker sig aldrig.«

Sørine Gotfredsen blev bevidst om sin 
fortvivlelse, da hun stadig boede hjemme. 
Hun bar på en følelse af fortabthed, at hun 
ingen grund havde til at være her. Når hun 
fortæller den slags – om at mangle en beret-
tigelse og eftersøge åndelighed – er der ting, 
der kan undre mig ved hende. Hvorfor hun 
for eksempel er en forkæmper for boksespor-
ten, der bringer mindelser til det tæsk, hun 
tog imod fra de store drenge i 4. klasse.

Boksning er jo ikke den mest åndelige form 
for kampsport?

»Nej. Det er rigtigt. Men da jeg første 
gang gik til Copenhagen Box Cup i Cirkus-
bygningen som sportsjournalist for Det Fri 
Aktuelt, blev jeg så imponeret af intensiteten 
derinde. Det med at gå op i en boksering og 
stille sig frem for alles øjne. Den konfron-
tation inspirerer mig til at gøre mig tanker 
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om at være menneske og modig. Det er ikke 
åndeligt, men det er så tæt på at være alvor 
som ingen anden sportsgren. Boksning er 
mere end leg.«

Sørine kommer fra en familie uden tro 
på noget åndeligt. En sekulær familie. Når 
jeg spørger til den, vil hun – som med alt 
andet – gerne svare. Men hun vil ikke gå i 
detaljer med sine søskende. Fordi de ikke 
altid deler hendes holdninger, og fordi de 
foretrækker et liv uden for spotlyset. 

»Jeg var den næstyngste i flokken og 
havde også to nære venner, veninder, ja, 
så jeg var ikke altid sammen med mine 
søskende. Jeg var i den der brødresandwich, 
og jeg beundrede dem meget og lavede 
mange med dem. Mest drengeting. 

Vi havde en enormt fri barndom, hvor vi 
meget gjorde, hvad der passede os.«

Du passede til gengæld ikke skolen, hvad gik 
tiden med?

»Vi var en meget sportsorienteret familie. 
Fodbold, håndbold, badminton. Vi var 
meget aktive. Jeg gik også op i at skrive. 
Noveller og digte.«

Det har jeg hørt lidt om, tror jeg. Hvad 
handlede de om?

»Det var meget de samme temaer som 
nu, men nok på et helt andet niveau. Altså: 
Hvad ville jeg med livet, hvad var godhed, 
hvad var ondskab. Jeg prøvede at forstå, 
hvorfor mennesker gør, som de gør. En af 
mine historier handlede om en mand, der 
ville have magt over hele verden og under-
lagde sig nation efter nation. Han endte som 
enehersker og var alligevel ikke tilfreds. Jeg 
fandt det meget klogt dengang.«

Hvem plantede al den gudsfrygtighed i dig?
»Det har været noget i mig selv. Noget 

indefra. For de andre er ikke blevet sådan. 
Jeg er den eneste med en relation til kristen-
dom. Den kom, da jeg gik til konfirmati-
onsforberedelse. Jeg blev fanget af præsten. 
Hun havde noget, og jeg gik ofte i kirke 
derefter. Derhjemme fejrede vi bare jul.«

En kølig begyndelse
Det gyser i mig, da jeg første gang får 
øjenkontakt med Sørine Gotfredsen. Jeg har 
halset over Valby Bakke på en sløj cykel og 
er fire minutter forsinket. Hun står i hoved-
døren til Jesuskirkens sognegård, der er 

indrettet i en fyrstelig villa på en af kvarte-
rets dyre alléer. Armene er korslagte, blikket 
stift, mundvigene peger en smule nedad. 
Det er ikke nogen varm velkomst, når jeg at 

tænke. Så falder hendes første ord:
»Jeg troede, du havde glemt det.«  Hun 

strækker hånden frem til hilsen og viser mig 
ind i et højloftet forsamlingslokale.

»Jeg havde lavet en regel for mig selv. Så snart, der 
var optræk til slagsmål med drengene, så skulle jeg 

simpelthen tage konfrontationen. Jeg husker det tyde-
ligt. Det var en iskold, rationel beslutning, fordi jeg jo 

meget hellere ville undgå at blive banket igennem.«
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På vej til interviewet har jeg skrevet på 
Facebook, at jeg rent faktisk glæder mig til 
kaffe med den udskældte præst. Reaktio-
nerne er kraftige. 

”Uhhh, Sørine. Hun ER bare så nuser! 
Uhm, rigtig krammelækkersødnamnam-
varm … Hils hende fantastisk mange gange” 
og ”Husk hvidløg” for bare at nævne et par 
stykker. Grove løjer. Jeg kunne nok godt 
have fundet på at skrive noget lignende selv, 
uden ligefrem at sammenligne hende med 
en vampyr.

Sørine Gotfredsen ved godt, at en del 
folk har det sådan med hende. Men hun 
bliver sjældent konfronteret med den slags 
fordømmelser i det virkelige liv.

»Hele netuniverset har sine egne love. 
Casper Christensen sagde forleden, at det 
først var, da han surfede rundt på internet-
tet, at han opdagede, hvor mange men-
nesker der hader ham. Han møder oftest 
velvilje og venlighed ansigt til ansigt, men 
på nettet er det noget helt andet. Jeg kan 
overhovedet ikke genkende det had fra min 
dagligdag.«

Nu citerer du Casper Christensen. Han er 
jo også en af de kendte, der ikke er så begejstret 
for at blive hængt ud i din nye debatbog, ’Den 
åndløse dansker’?

»Jeg forstår virkelig ikke, hvis folk bærer 
nag over at blive nævnt i bogen. Jeg siger 
jo ikke, at Casper Christensen grundlæg-
gende er en idiot. Jeg bruger ham bare som 
eksempel på en uheldig tendens. Det er så 
underligt, at folk synes, jeg er så grov. Vel er 
jeg da ej. Når folk gør, hvad de gør og vælger 
at være offentlige personer, må de også finde 
sig i at blive nævnt med navn. Jeg siger så, 
hvad man kan lære af deres opførsel. Ikke 
om jeg bryder mig om dem eller ej.«

Men det kan åbenbart misforstås?
»Så er det simpelthen, fordi folk er for 

dumme. Vi tænker ikke principielt nok 
hertillands. Vi har en mangel på evne til at 
holde tingene adskilt. Jeg bruger kun det, 
de folk selv afslører i deres virke. Jeg prøver 
ikke at afsløre deres psyke. Casper Chri-
stensen er jo en rå mand, men stadig nok så 
sårbar. Og det undrer mig. Vi er nødt til at 
kunne omtale hinanden som principper.«

Så du kan fint tåle de hug, du selv får af og 
til? 
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»Helt bestemt. Jeg ville aldrig bære nag 
på grund af, at nogen omtalte mig negativt.«

Hvad skulle der så til, før du blev såret og 
hævngerrig?

»Så er vi ude i folk, der kører på andres 
udseende og bliver decideret perfide. Men 
så længe kritikken af mig går på mine hold-
ninger, så må det være i orden. Og hvis folk 
synes, jeg er totalt åndssvag, må jeg tage det 
med.«

Kommer den tykhudethed af tæskene i skole-
gården og brødresandwichen?

»Den kommer af at være så principielt 
tænkende, at jeg kan holde tingene adskilt. 
Jeg lever mit normale private liv og er tryg 
og glad i det. Det er mit liv. Det andet er 
mit job. Og jeg insisterer på at holde tingene 
adskilt.«

Hvad med de mennesker, der investerer 
personlighed og følelser i deres job?

»Det gør jeg jo sandelig også selv. Jeg 
bruger mig selv, men jeg går ikke ud og taler 
om mit følelsesliv, og det gør det nok lettere 
at have den hule, hvor jeg er urørlig, fordi 
ingen kender til den.«

Ingen ny Ghita Nørby
Det må have været nogle aparte skuespil-
lektioner at være vidne til. 20-årige Sørine 
Gotfredsen troppede op i lejligheden hos 
den kvindelige skuespiller i Aarhus, og så 
sejlede det derfra. Når hun skulle sige sine 
replikker, ville hun hellere diskutere, hvorfor 
hun skulle sige netop det. Om hendes rolle 
ikke hellere skulle mene noget andet.

»Jeg havde altid 1.000 holdninger til, 
hvad der skulle have stået i manuskriptet. 
Jeg accepterede ikke ordene, som de stod 
skrevet. ’Det er ikke skuespillerens job at 
forfatte nye replikker,’ sagde min lærer. Vi 
kom til at snakke om, at jeg havde et alt for 
intensivt forhold til ord. Mit talent gik helt 
klart i en anden retning. Jeg var simpelthen 
ikke så god til at fremstille følelser og gå ind 
i, hvad andre havde lavet.«

Det er lidt af en selvindsigt. Var der en sær-
lig episode, som gjorde det klart for dig?

»Der var en øvelse, hvor jeg skulle spille 
en kvinde, der går rundt med et imaginært 
barn i hånden og vise det forskellige ting. 
En improvisation af en slags. Jeg kunne 
mærke, at jeg fik en følelse af at komme til 

kort. Jeg havde absolut ingen fornemmelse 
for det at have et barn. Og jeg var ikke i 
stand til at lade som om. Det blev for sødt. 
Den fornemmelse har jeg sådan set heller 
ikke nu.«

Så du skal aldrig være mor?
»Jeg kan faktisk godt lide børn, men 

moderrollen har aldrig sagt mig noget. Og 
jeg har aldrig haft behovet. Det er også for 
sent.«

Arh, vel ikke helt for sent?
»Måske ikke helt. Men det er tæt på.«
Sørine Gotfredsen ler. Det er et sjæl-

dent syn, hvis man kun kender hende fra 
Smagsdommerne og andre debatprogrammer, 
hvor hun fremtræder væsentligt mere stram 
i betrækket. Fra prædikestolen smiler hun 
heller ikke. I stedet hugger hun hovedet let 
fremad, når hun skal ud med en pointe til 
sin menighed, der kun er vokset oven på de 
seneste måneders kontroverser. Da jeg ople-
ver hende i præstekjolen, dissekerer hun en 
udtalelse fra den nye kirkeminister, Manu 
Sareen. 

»Jeg er lidt bekymret for ham. Han er en 
enormt sød fyr, men han lyser langt væk af 
uvidenhed på det her område,« uddyber hun 
to dage senere.

Det er sjældent, at folk ligefrem råber op om, 
at de kan lide dig. Er du mon lidt debattens svar 
på Nik & Jay – en guilty pleasure?

»Jeg tror, der er mennesker, der ser rødt 
over bare at tænke på mig.«

Det ved jeg, der er.
»Og dem bliver jeg næppe nogensinde 

guilty pleasure hos. Måske vil deres venner 
ikke helt stå ved mig. Det er meget muligt. 
Jeg oplever tit, at folk siger: ’Jeg er slet ikke 
enig, men dine synspunkter er berigende og 
interessante.’ Mange tager afstand, inden de 
siger noget pænt.«

Men hvad synes du om folk, der ikke står 
ved deres laster eller smagsløg, eller hvad vi nu 
skal kalde det? 

»Det er jo meget langt fra min egen 
tilgang til tingene. Så er man en kylling. Det 
ville jeg ikke gøre. Man bør kunne stå ved 
sig selv. Man kan også tie så meget, så det 
bliver illoyalt.«

En ægte fodboldpige
Når Sørine Gotfredsen først er løsnet op, 

griner hun sådan set en del. Også selv om 
emnerne er alvorlige. Det er så småt gået 
op for mig, at man kan spørge hende om 
næsten hvad som helst. Nu vi er ved det om 
moderrollen og befrugtning, er det fristende 
at høre hende om den ungdomsroman, 
Marias stjerner, som hun udgav for 23 år 
siden på Borgens Forlag. Jeg har ikke selv 
læst den, men en veninde har beskrevet den 
som en fortælling om en lesbisk teenagepige 
fra provinsen med hang til håndbold og 
Morten Stig Christensen.

Er du egentlig fan af Morten Stig Christen-
sen?

»Ha-ha-ha. Nej, det er ikke så slemt. Men 
det ville være løgn at sige, at bogen ikke er 
inspireret af mig selv i de år. Man er jo helt 
vildt selvoptaget omkring overgangen til det 
voksne liv, hvor jeg skrev bogen, og jeg ken-
der jo idrætsklubber helt vildt godt indefra.«

Hvad med seksualiteten i bogen?
»Jeg spillede jo selv meget fodbold den-

gang, og der var meget på spil på kryds og 
tværs af kønnene. Om man var til mænd 
eller kvinder. Jeg kom i et miljø, hvor rigtig 
mange kvinder var til kvinder. Men jeg har 
ikke selv overvejet, om det var den vej, jeg 
også skulle.«

Du har sagt, at du har en evig trang til at 
blande dig. Er du også sådan i parforhold?

»Det er noget, jeg har måttet lære mig 
hen ad vejen. Når man er sammen med et 
andet menneske, må man prøve at accep-
tere, at samvær kan være samvær uden 
noget specifikt mål.«

Og uden ord?
»Ja. Ha-ha. Jeg skulle øve mig i samværet 

med andre mennesker, især mænd. At være 
til stede, hvor det ikke skulle føre til et resul-
tat. Når man er et rendyrket debatmenneske, 
så opdager man pludselig, at hov, nu er jeg 
nødt til at slukke for debatten. Det var en 
erkendelse, jeg i den grad skulle igennem.«

Så taler hun lidt med sig selv
Sørine Gotfredsen har aldrig boet sammen 
med en mand. Altid alene, siden hun kom 
til København for 15 år siden. De seneste 
ni år i en 125 kvadratmeter stor lejlighed på 
det yderste af Frederiksberg. Jeg får lov at 
komme forbi til vores andet interview. Jeg 
er atter for sent på den, men har til gengæld 

»Der er så meget tempo, så meget adspredelse, så 
meget larm, at man har lettere ved at blive bevidstløs. 

Det er også derfor, at kirken står så svagt i storbyen. 
Folk får lov til at skøjte gennem livet, fordi der ikke er 

stille og tid til at dvæle ved livets store spørgsmål.«
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taget chokoladescones med fra bageren 
på Godthåbsvej. Ingen sure miner denne 
gang. Klar optøning. Herskabslejligheden er 
usædvanligt indrettet. Som en blanding af 
én, der lige er flyttet hjemmefra, og en ældre 
dame. Patinerede møbler blandet med vil-
kårlige ophæng af postkort og opslagstaver 
med billeder af nevøer, niecer og Tintin-
udklip. Præsten har en svaghed for Kaptajn 
Haddock. Især hans banderi. Selv prøver 
hun helt at lade være med at svovle. 

Vi har sat os i køkkenet. Det er ikke just 
noget samtalekøkken, men det holder ikke 
ordstrømmene tilbage. Heller ikke når hun 
trisser alene rundt. 

»Så er jeg lidt i dialog med mig selv eller 
nogen, jeg forestiller mig at tale med. Jeg 
skælder ikke ud, men analyserer hele tiden. 
Hvis jeg er irriteret over trafikken og folks 
fremfærd, så laver jeg en analyse af, hvorfor 
han gjorde sådan og sådan. Jeg har gjort den 
slags hele mit liv, og jeg har undret mig over, 
hvorfor andre ikke gør det samme. Det er 
naturligt at tale.«

Jeg finder Den åndløse dansker frem, hvor 
Sørine Gotfredsen blandt mange andre 
hænger Stein Bagger, Casper Christensen, 
Jes Dorph-Petersen, Hanne-Vibeke Holst, 
Peter Høeg, Simon Kvamm, Jørgen Leth, 
Poul Madsen, Henrik Nordbrandt, Flem-
ming Pless, Lars Løkke Rasmussen, Bjarne 
Riis, Kurt Strand, Villy Søvndal, Ulla 
Terkelsen, Helle Thorning-Schmidt ud for 
at være dårlige og hule eksempler til efter-
følgelse.

Var det rart at få ud af systemet?
»På den måde, at det næste, jeg skriver, 

ikke skal være sådan noget. Det var det. Det 
var den samling af brok eller konstruktiv 
kritik. Jeg vil meget gerne snakke om det, 
men jeg orker ikke skrive sådan en bog en 
gang til … Ikke foreløbig, i hvert fald.«

Tror du, den har rykket noget derude?
»Det er svært at sige. Dem, der synes, 

jeg er irriterende, synes nok, jeg er dobbelt 
irriterende, når de ser den her bog.«

Hvordan bidrager du til andres lykke – 
peger du ikke mere fingre, end du opbygger?

»Jeg påpeger jo, at man er nødt til at give 
til andre mennesker. Energi og interesse og 
overskud. Og her mener jeg ikke bare, at alle 
skal blive besøgsvenner, men de skal have 

overskud til at lade andre mennesker fylde.”
Jeg har ikke nøjes med at tage lidt 

bagværk med til Sørines søde tand. Jeg har 
også en T-shirt på, hvis det skulle være 
nødvendigt at bryde isen med den. Det er 
en, som min T-shirt-glade kammerat lavede 
i 2006, da han var blevet træt af at se på Jes 
Dorph-Petersens frejdige fjæs. ’Jes Dorph-
Petersen makes me wanna smoke crack’, 
står der. Den kan Sørine lide, selvom hun 
med garanti ikke fanger Becks oprindelige 
MTV-reference.

»Ha-ha!. Det kan jeg godt forstå, at du 
har lyst til,« udbryder hun. 

Du synes som min ven, at Jes Dorph-Peter-
sen virker lallet og jovial?

»Ja.«
Kunne du finde på at gå med den?
»Nej, det kunne jeg ikke. Der ville jeg 

synes, det var at tiltrække alt for meget 
opmærksomhed på en andens bekostning. 
Så ville jeg forvandle mig selv til en happe-
ning. Jeg griner, fordi formuleringen er sjov. 
Men jeg ville ikke gå med den selv. Nej.« 

Da Sørine Godtfredsen begyndte på 
journalisthøjskolen i Aarhus i 1989, blev hun 
hurtigt træt af den selvfedme, der prægede 
studiet.

»Folk havde en følelse af at være særligt 
udvalgt. Det er jo en barsk optagelsesprøve, 
men derefter kan man ikke falde igennem. 
Folk opførte sig som kommende stjerner. 
Personligt var jeg ikke selvsikker og smart 
nok til at gøre det samme. Jeg var nok lidt 
barnlig stadigvæk. Det sjove er, at dem, vi 
troede ville blive store stjerner, ikke blev det. 
Det var mere facade end indhold med dem. 
Men det er vel en typisk gruppereaktion. Jeg 
gjorde mig i stedet umage. Journalistikken 
var min chance og føltes meget mere rigtig 
end skuespillet og teologi, som jeg havde 
opgivet i første omgang. Jeg besluttede mig 
for, at nu ville jeg være dygtig efter at have 
været doven hele mit liv.«

Bevidstløse København
Der skal en hel del til, før Sørine Gotfredsen 
føler sig ubehageligt til mode. Men havde 
hun det, da hun begav sig ud i gadebilledet 
i dagene efter sin udskældte kronik Lad os 
bruge Anders Breivik rigtigt, der blev bragt i 
Berlingske. Her forklarede hun til en vis grad 

den norske massemorders ugerninger med 
den trussel, som islams voksende indflydelse 
i Vesten efter hendes mening udgør. En 
læserstorm rejste sig og sendte hundredvis 
af fordømmende og forargede indlæg lige 
tilbage i synet på Sørine Gotfredsen. Efter-
følgende trak præsten i land. Kronikken var 
blevet bragt for tidligt, og hun havde ikke 
taget tydelig nok afstand fra Breiviks udåd. 
Det beklagede hun. Det værste for hende var 
dog ikke at måtte moderere sine synspunk-
ter. Det værste var at blive overbegloet. 

»Mads Mikkelsen sagde engang, at han 
følte sig dobbelt så berømt, når Rejseholdet 
blev genudsendt. Han er så kendt, og allige-
vel mærker han en klar forskel. Det var vel 
noget lignende for mig. Alle kiggede. Ved 
bisættelser i kirken sad folk og hviskede. Det 
er heldigvis gået over igen.«

Var der nogen, der overfusede dig?
»Enkelte folk lavede en forarget hovedry-

sten, vildere var det ikke.« 
Sørine Gotfredsen er i det hele taget 

ikke noget udpræget storbymenneske. Hun 
trivedes i grunden fint i Hadsten, i Østjyl-
land, og oplever stadig København som en 
overophedet smeltedigel. Det er ikke sundt 
for menneskene at have så meget at tage sig 
til hele tiden, mener hun:

”Der er så meget tempo, så meget 
adspredelse, så meget larm, at man har 
lettere ved at blive bevidstløs. Det er også 
derfor, at kirken står så svagt i storbyen. 
Folk får lov til at skøjte gennem livet, fordi 
der ikke er stille og tid til at dvæle ved livets 
store spørgsmål.«

Hvad gør stressen og jagen ved dig?
»Den påvirker mig mere og mere med 

alderen. Jeg bliver trist og irritabel. Her 
er for mange mennesker på for lidt plads. 
Trafikken afslører i den grad menneskets 
egoisme. De værste og grimmeste sider. Den 
er et stærkt billede på vores sindsstemning. 
Så jo, jeg bliver trist på menneskehedens 
vegne, når jeg færdes derude.«

Er det ikke bare, fordi du kommer fra 
landet?

»Det er det måske nok. Bymennesker 
med larmen i generne er mere afhængige 
af virvaret. Jeg er bestemt ikke afhængig af 
larm. Eller af mennesker.«

Du langer også ud efter børnefamilierne i din 

»Trafikken afslører i den grad menneskets 
egoisme. De værste og grimmeste sider. Den 
er et stærkt billede på vores sindsstemning. 
Så jo, jeg bliver trist på menneskehedens 
vegne, når jeg færdes derude.«
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nye bog. Er det ikke lidt billigt for en barnløs?
»Min pointe er, at børn kan blive en 

prestigeting i et menneskes liv. Mange 
opfatter det ideelle menneskeliv som det at 
stife familie. Det udvander kærlighedsbegre-
bet. Der er en tendens til, at vi ingen etisk 
tilgang har til kærligheden. Man elsker bare 
barnet, man selv har skabt og partneren, 
man selv har valgt. Næstekærligheden er 
forfladiget.«

Du er temmelig islam-kritisk. Men kunne 
du i teorien også elske en muslim? 

»Ordet ’elske’ skal i bibelsk forstand 
forstås som at drage omsorg, for man kan 
selvfølgelig ikke elske alle. Men jo, hvis jeg 
fik en muslim ind i min tilværelse, så ville 
jeg også drage omsorg for ham.«

Hvorfor trådte du i grunden ud af Islamkri-
tisk Netværk i 2006?

»Jeg er jo fortsat kritisk, men jeg er det på 
egen hånd. Det er en enegænger-enspæn-
der-ting.« 

Hvorfor bekymrer islam dig dog så meget?
»Fordi jeg frygter, at det skaber et sam-

fund med så mange spændinger og konfron-
tationer, at utrygheden ophobes.«

Du bor alene og foretrækker at være ene-
gænger. Fungerer du måske bedst på egen hånd?

»De to ting er svære at sammenligne. 
Dengang mente jeg bare, at det var uheldigt, 
at præster optrådte i flok. Præstegerningen 
er en individuel ting. Vi forkynder hver for 
sig. Og jo, jeg fungerer fantastisk godt alene. 
Jeg er enormt vild med at være et frit men-
neske. Jeg har også brug for tid til at gøre 
min ting. Jeg har en meget stor begejstring 
for at være herre i mit eget liv.«

She’s only happy when it rains
Havde drengepigen Sørine været en dreng, 
kunne hun passende have heddet Rasmus. 
Rasmus Modsat. Hun erkender blankt, at 
hun er født på tværs, og hun bærer konstant 
rundt på denne modvilje til at umyndiggøre 
sig selv og blive flyttet mod sin vilje. Rent 
fysisk giver den sig udslag, når hun skal ud 
og flyve. 

»Jeg vil selv være herre, og det er stærkt 
grænseoverskridende for mig at træde ind i 
en flyvemaskine. Det har altid undret mig, at 
det er så fantastisk at rejse. Det må jeg sige.«

På et tidspunkt gjorde hun sågar oprør 
mod cyklen og gik på arbejde – fra sit davæ-
rende hjem i Humleby til Det Fri Aktuelt på 
Kalvebod Brygge.

»Man mister noget værdighed, når man 
cykler. Det mest værdige er at gå. Jeg synes 
hurtigt, at mennesket ser latterligt ud. Når 
vi underkaster os i positioner, vi har opfun-
det, men ikke er skabt til.« 

Hvordan giver din rasmusmodsathed sig 
ellers udslag?

»Det er ikke, fordi jeg spiser noget vildt 
underligt. Men jeg synes jo, at gråvejr er 
en gave. Jeg kan få helt dårlig samvittighed 
over ikke at kunne glæde mig over, at det 
bliver sommer, og solen skinner. Men det 
kan jeg ikke.«

Du var også rimelig obsternasig, dengang i 
maj 2000, da du på en sektionsforside forud-
sagde, at Brødrene Olsen ville falde igennem 
med et ordentligt brag ved Det Internationale 
Melodi Grand Prix?

»Åh ja. Det var også lidt sjovt. Jeg 
tænkte, at den sang var så ufattelig simpel, 
at resten af Europa ikke ville kunne lide 
den. Da Danmark strøg i front, fik jeg nok 
den her ubehagelige fornemmelse i maven.«

Som når du skulle have tæsk i skolegården?
»Lidt, ja. Og flyvemaskinen. At der var 

noget, jeg ikke kunne styre. Læserne gik 
amok og krævede mig fyret. Jeg havde øde-
lagt deres lyst til at se showet, sagde de. Så 
mange havde slet ikke tændt for fjernsynet.« 

Sørine ’Carrie Bradshaw’ Gotfredsen
Sørine Gotfredsen viser mig rundt i sin alt 
andet end pertentligt ryddede lejlighed. Der 
er særligt en ting, jeg spejder efter. Jeg har 
hørt, at hun har et brætspil fra komediese-
rien ’Sex & the City’. Der er meget langt 
fra de forfængelige tøser og deres fesne 
Cosmopolitan-fetish til jernpræsten, der 
ikke interesserer sig ’et suk’ for tøj og næppe 
ejer et par højhælede. Til sidst må jeg spørge 
hende, om det passer. 

Hun finder spillet frem. Det er indpak-
ket i en pink metalboks. Selvom et fedtet lag 
støv ligger på det, er det godt brugt. 

Må jeg teste dig med et par spørgsmål?
»Okay.«
When Charlott and Trey reunited after their 

separation, where was the one place Trey was 
afraid to have sex?

»I sengen.«
Det er korrekt. What did Samantha’s les-

bian lover do for a living?
»Hun var kunstner … Ha-ha, jeg har 

bare set den for mange gange, den serie.«
Okay. Vi tager lige et mere. What was Car-

rie forced to wear on the fashion runway at the 
last minute?

»Det er det afsnit med catwalken. Hmm, 
der skal hun gå i trusser og jakke. Jeg kan 
ikke komme det nærmere.«

Svaret er juvelbesat undertøj.
»Nå ja. Det var ærgerligt.« 
Men det var også tæt på. Hvordan hænger 

din fascination af ’Sex & the City’ sammen 
med resten af dit virke? Det er en meget pylret 
og materialistisk serie.

»Meget af serien er rigtignok pakket ind i 
klichéer. Men tre af de fire kvinder repræ-
senterer noget, der er enormt sikkert ramt. 
Jeg kender det fra mig selv. Selvfølgelig 
gælder det forholdet til mænd. De ram-
mer universelt rigtigt med de overvejelser, 
karaktererne konstant går og gør sig. Serien 
er opmærksom på, at mennesket hele tiden 
må revurdere sig selv. ’Nå, nu forstår jeg, 
hvorfor jeg gjorde sådan.’ ’Hmm, nu er jeg 
på rette vej.’ Og så næste dag er hun ikke på 
rette vej alligevel. Hele selvbedraget og alt 
det, der kuldsejler, fordi erkendelsen ikke er 
dybere, virker meget genkendelig.«

»Og så er der de små, primitive reak-
tioner … Som da Carrie opdager, at Bigs 
nye kvinde har stavet et ord forkert. Car-
rie udbryder: ’The woman is an idiot.’ Og 
for hende er det en kæmpe trøst, at Big har 
valgt en ubegavet kvinde. Den situation kan 
jeg virkelig nemt identificere mig med.«

Ville du ønske, der var nogle flere som dig 
derude?

»Der måtte godt være flere, som kæm-
pede lige så hårdt og ofrede noget på deres 
sag. Men for mange disharmoniske menne-
sker gør måske verden for kaotisk. Det ville 
sikkert være sjovere at være sådan lidt mere 
easy going.«

Men det var ikke den kerne, du fik?
»Men det var ikke den kerne, jeg fik. 

Nej.« 

»Jeg kunne mærke, at jeg fik en følelse af at 
komme til kort. Jeg havde absolut ingen fornem-
melse for det at have et barn. Og jeg var ikke i 
stand til at lade som om. Det blev for sødt. Den 
fornemmelse har jeg sådan set heller ikke nu.«
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