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Tine boede i USA med sine forældre fra hun var 2 til hun var omkring 6. 
Som 4-årig lærte hun at læse på dansk idet forældrene fik tilsendt bøger 
fra Danmark. Sideløbende læste hun engelske børnebøger. Da familien 
flyttede tilbage til København, startede hun i 1. klasse:

Min mor var børnehavepædagog. Jeg kom hjem med en tegning hvor jeg havde 
tegnet en stor trold i det ene hjørne og et lille bange barn i det andet. Jeg sag-
de: ”Dét er Hr. Persson, og det dernede det er mig”. - Så skulle hun ikke have 
barn i den klasse mere.  

Et skift til parallelklassen var “af kollegiale hensyn” ikke muligt, så 
Tine blev sendt til skolepsykolog med henblik på at afklare om hun 
kunne rykkes op i 2. klasse:

Han spurgte min mor: ”Kan hun læse?” - ”Ja, det kan hun godt.” - ”Kan hun 
give tilbage på en krone?” - ”Nej, det kan hun ikke.” ...Det kunne jeg nu godt, 
men det vidste moren ikke. Så blev jeg flyttet op i 2. klasse.

I den nye klasse fandt hun som den yngste, mindste og nederste i hierarkiet 
enkelte venner, men det kom aldrig til at fungere rigtig godt:

Jeg var i opposition mod de voksne fra jeg var ganske lille. Måske fordi jeg 
kunne få noget status på det. Det ved jeg ikke. Det er en efterrationalisering. 
Jeg tror jeg ville have gjort hvad som helst for noget popularitet. 

Min mor siger at jeg begyndte at afvise dem da jeg var omkring 11. Jeg holdt 
op med at tale med dem. Jeg kan godt huske det der med at jeg syntes de skulle 
blande sig udenom mit liv. 

Jeg har en fornemmelse af at jeg i høj grad blev vurderet på hvad jeg gjorde og 
mente. Det var noget med: “Vi i vores familie holder os for gode til...” - f.eks. at 
ønske sig de der seje cowboybukser. Man skulle have de rigtige holdninger og 
mene de rigtige ting. Jeg opfattede det som meget begrænsende. Og jeg kan se 
i dag at det er jeg slet, slet ikke færdig med. 

Jeg blev mere og mere umulig som teenager. Kommunikerede overhovedet ikke 
med mine forældre. Min mor prøvede at smække en psykolog på familien, og 
han kunne overhovedet ikke få hul på mig. Jeg var jo totalt usammarbejdsvillig. 
Jeg sad der bare. 

Det blev værre og værre og kulminerede med at jeg som 15-årig blev enig 
med mine forældre om at dét her det gik ikke. Så gik min far op på kommunen 
og sagde: ”Jeg kan ikke have hende boende mere.” - Det var måden, man 
kunne få anbragt et barn. 
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Tine Ditmar Unnerup Jeg ville på ungdomspension, og det kan en almindelig familie ikke betale for. Man skal gå via kommunen 
og blive anbragt. Så jeg flyttede på en ungdomspension i Tingbjerg - et råt københavnerkvarter. Knap så 
råt dengang, men ret råt. Jeg var 15½, og mine forældre anede ikke noget som helst om det sted. Jeg var 
selv kørt rundt på knallert til nogle forskellige ungdomspensioner for at se hvor jeg havde lyst til at bo. 

Så boede jeg dér. Og gik i gymnasiet. Jeg fik en tilsynsværge jeg aldrig så, og blev kæreste med en fyr som 
var tre år ældre og vitterligt ikke havde mange brikker at flytte med. Og efter et år mente ungdomspensionen 
at nu måtte jeg vel være gammel nok til at klare mig selv, så nu syntes de jeg skulle flytte på kollegium. Så 
det gjorde jeg. Og umiddelbart efter smed Forsorgen mig ud, for nu boede jeg jo bare på kollegium, og så 
kunne min far værsgo selv forsørge mig. De undersøgte ikke om han var interesseret i at gøre det. 

Så han sendte mig en check en gang om måneden. Ca. samtidig flyttede mine forældre fra hinanden, min 
mor gik helt ned med flaget, og jeg blev gravid og fik en abort. Det skete alt sammen inden for et år. 

Jeg var helt klar over at jeg skulle ikke have barn med den der kæreste. Forstanderen på ungdomspensionen 
sagde, da kæresten flyttede ud fordi han blev for gammel til at bo der, at han havde jo lidt svært ved at klare 
sig, så nu måtte jeg tage mig af ham... Det er lidt af et ansvar at lægge på en 16-årig der knap kan tage vare 
på sig selv, ikke? Det var fuldstændig vanvittigt.

Nå. Jeg fik skilt mig af med den der kæreste. 

Havde du ry for at være kvikkere end de fleste? Du havde jo sprunget en klasse over?

Jamen, jeg var godt klar over at jeg var én af de kvikke i klassen. Sådan nogenlunde, ikke? Men så kom jeg i 
gymnasiet, og der var jeg ikke spor kvik. Der var jeg bare som alle de andre. 

Jeg kom på Det Frie Gymnasium, og dér var - i hvert fald på den tid - rigtig mange elitebørn. Børn der 
havde gået på Bernadotteskolen eller på Lilleskole. Børn af pædagogforældre. Meget velstimulerede børn, 
ikke? Og der var jeg bare... ligesom alle de andre. Jeg gik i klasse med folk der siden er blevet til navne: 
Tor Nørretranders var lige gået ud. Anne Dorthe Michelsen gik 
jeg i klasse med. En hel masse folk som senere er blevet forskere. 
Men dengang var de jo bare nogle jeg gik i klasse med.

Du har sikkert også haft andet i hovedet?

Jeg skulle overleve, ikke? Altså, sådan noget som at få betalt husleje 
hver måned. Den check han sendte mig, var ikke helt stor nok, så 
jeg gav lektiehjælp, gjorde rent... Jeg tog også 1.g om. Og det besluttede jeg bare fordi der var så meget 
kaos det første år. Så var jeg også på samme alder som de andre, ikke? 

På et tidspunkt blev jeg mobbet på kollegiet. Så rykkede jeg hjem til min mor igen og boede der mens jeg 
gik på gymnasiet. Siden fik jeg en ny kæreste og flyttede ind til ham i Nyboder. Han havde heller ikke for 
mange brikker at flytte rundt på. - Jeg har åbenbart samlet på dem. 

Men det var fredeligt og roligt. Meget afslappet. Han var væk fra mandag til fredag fordi han var på sergent-
skole i Frederikshavn. Så jeg kørte i hans bil og boede i hans lejlighed og brugte hans penge. Og så kom han 
hjem om fredagen, og så var vi så glade for hinanden, og så tog han afsted igen om søndagen. Det fungerede 
fint indtil han kom tilbage. Da fungerede det ikke så fint. 

“Jeg var i opposition 

mod de voksne fra jeg 

var ganske lille.”
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Jeg tror jeg boede hos ham da jeg blev student. En yderst middelmådig studentereksamen. Jeg tror jeg 
havde 7,4 i snit efter den gamle skala.

Egentlig ville jeg gerne på kunsthåndværkerskole, men det ville min far ikke betale for. Så jeg spurgte hvad 
han ville støtte, og han sagde at hvis jeg gik på universitetet, ville han blive ved med at sende en check. Det 
var dengang SU’en afhang af forældrenes indkomst - også for udeboende. 

Så ville jeg godt have læst engelsk, men med det gennemsnit... Humaniora 
var out of the question. Men naturvidenskab kunne man altid komme ind på. 
Så jeg ville læse matematik, og det kunne man enten læse sammen med fysik 
eller datalogi. Nå ja... Så begyndte jeg at læse datalogi. Og var for første 
gang i mit liv faktisk en del af det sociale fællesskab. 

Jeg var blevet noget af en hård negl af de der år med mine forældre og på 
institution - og mobningen på kollegiet. Hvis folk kom med den mindste form 
for kritik, slog jeg ud verbalt. Så sarkastisk og hårdt jeg overhovedet kunne. 
Jeg var ikke noget rart menneske at være sammen med. Jeg var et pindsvin. 

Der var et par gode venner i gymnasiet som simpelthen sagde til mig: ”Tine, det der går ikke. Det kan ikke 
nytte noget.” - ”#!%¤#%!” - ”Nej, nej, nej, vi bliver her, vi går ingen steder!” - ”&%¤&#%!!!” - ”Jamen, det 
kan ikke nytte...” Og de blev simpelthen ved indtil jeg erkendte at de havde ret. Så nogle af kanterne var 
røget af før jeg kom på universitetet. Men dér fik jeg faktisk sådan en central rolle, socialt. 

Datalogi var så nyt, så der var ikke rigtig nogen kultur omkring det. Jeg regnede ikke mig selv for højt 
begavet, for der var mange der var betydeligt bedre begavede end mig, og min arbejdsmoral var elendig. 
Jeg var vant til den der med at læse op til eksamen en uge før. Det vil sige - jeg lavede ikke noget, vel? Jeg 
lavede de nødvendige skriftlige opgaver med hiv og sving og undrede mig såre når det var svært at gå til 
eksamen og bestå... Altså, det kom virkelig bag på mig! Jeg fik det nok aldrig rigtig lært. 

Jeg har en bachelor. Det var hvad det kunne blive til. Jeg forsøgte at læse engelsk bifag. Og etnologi. Ingen 
af delene holdt jeg rigtig fast ved, men det gav mig nogle gode værktøjer. 

Jeg havde læst i årevis og var aldrig blevet meldt ud. Havde haft jobs ved siden af og sådan - som man jo gjorde. 
Og på et tidspunkt opstod den der bacheloruddannelse. Ingen havde styr på hvad den skulle omfatte, men hvis 
man havde tre års fuldtidsstudium, kunne man få et bachelorbevis. Og jeg havde et par kurser på engelsk og 
et kursus på etnologi og en førstedel og en halv andendel på datalogi. Så fik jeg et bachelorbevis. Det var den 
sommer hvor ingen rigtig vidste... Året efter var det blevet formaliseret. Jeg kunne ikke have fået det dér. 

Jeg regnede mig ikke for særligt begavet. Jeg havde nogle kærester på universitetet som var meget velbegavede. 
Og når jeg sammenlignede mig med dem, var jeg jo bare sådan... en klat havregrød, ikke? Der var sågar én 
af dem der mente at jeg nok ikke var universitetsmateriale. Nå ja. Altså, jeg var da godt klar over at jeg nok i 
forhold til befolkningen som helhed var over gennemsnittet - men ikke ret meget. Så jeg tog de jobs jeg kunne 
få inden for IT, og boede lidt rundt omkring og havde nogle kærester. 

På et tidspunkt flyttede jeg sammen med sønnen til en meget velhavende mand. I hans lejlighed. Knægtens, 
altså. Ikke farens. Jo, også farens, for han administrerede de der ejendomme. Han var advokat og administrerede 
5000 lejemål rundt om i København. Da de skulle holde sølvbryllup, købte han nabosommerhuset til deres eget 
sommerhus, så de havde et sted at indkvartere gæsterne. Han havde Papa Bue til at spille under middagen og 

fik et tømmerfirma til at bygge en tovbane tværs hen over den lille sø mellem de to sommerhuse, så ungerne 
havde noget at lege med... Det er fuldt alvor! Han solgte to lejligheder - én for at holde festen, og én for at købe 
et Steinway-flygel til sin kone i sølvbryllupsgave...

Nå. De var ikke ret glade for mig, for jeg var syv år ældre end deres lille søn. Og det viste sig at det var 
sønnen i virkeligheden heller ikke, så på et tidspunkt begyndte han at gå i seng når jeg stod op, og sove når 
jeg var vågen. Da det havde stået på i 3-4 uger, tænkte jeg: “Det her er et tegn.” 

Så sagde jeg til ham: “Vil du i virkeligheden gerne have at jeg flytter?” Han kunne ikke tage sig sammen 
til at sige det selv. “Ja,” sagde han. - “Fint! Jeg flytter når jeg kan få en treværelses-lejlighed i dén ejendom.” 
Det var én hans far administrerede. Det tog fire dage. 

Så boede jeg dér og gik stadig på universitetet og var vel også begyndt at lave revy. Jeg havde i flere år 
stået for madlavningen til sommerfesten, og jeg kunne ikke slippe ud af det. Det eneste der havde højere 
status end at lave mad til sommerfesten, det var hvis man deltog i den revy som blev afholdt umiddelbart 
efter festen. Det havde højere prioritet. Så jeg gik ind i revygruppen, hvor jeg ret per omgående fik jobbet 
som kassemester og som den der syede kostumer. Jeg ville ikke på scenen. Det var jeg for genert til. 

Men der gik jo ikke ret længe, så var jeg dybt involveret... Jeg er kommet kørende ind på scenen iført min 
bonussøns cowboyjakke, med håret oppe under en kasket, på et skateboard, som en dreng på 12 år. Og i samme 
revy har jeg været en gammel kone der blev hjulpet ind på scenen af et yngre medlem af revygruppen... 

Hvor længe gik du på universitetet?

Ædr... Definér ‘gik’... Hvor længe jeg havde årskort? 10-15 år. Reelt var jeg aktiv studerende i 4-5 år, tror jeg. 
Jeg var også forskningsprogrammør for en af professorerne på et tidspunkt. I to år. Halvtidsprogrammør. 
Det er det sværeste job jeg nogensinde har haft. 

Jeg søgte jobbet. Så stak han mig en forskningsartikel og sagde: “Gå hjem og læs den her, og hvis du kan 
forstå den, så kom igen...” 

Det var i compiler-genereringens barndom. Det var svært at skrive compilere, men det var let at skrive 
fortolkere. Fortolkere; dér er oversættelsestidspunktet og køretidspunktet 
det samme. Det gør det nemmere at overskue hvad du 
har i hænderne. Du skal ikke tænke: “Hvad har jeg i 
hænderne nu, og hvad har jeg når det her kører?” Så 
de skrev en compiler-compiler, der tog en fortolker 
som input. Og som output kom en oversætter.  
En compiler. Det var så cool!

Senest på det tidspunkt må det da være gået op for dig at du...

Nej! For jeg havde jo hele tiden på fornemmelsen at jeg egentlig ikke var vaks nok til at have det her job. 
Følelsen af at halte bagefter. Jeg havde nok imposter syndrome: “Nogen opdager på et tidspunkt at jeg slet 
ikke kan det her.” Det havde jeg ret længe. Jeg har det ikke mere.

Hvornår ændrede det sig?
Jeg tror, da jeg kom i Mensa.

“Hvis folk kom 

med den mindste 

form for kritik, 

slog jeg ud 

verbalt.”

Compilere og fortolkere :: Software, som   

 oversætter programmørens kode til instruktioner af  

     den type som maskinen kan udføre.
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Nå. Men jeg mødte jo A. og fik et par børn med ham. Min datter er født i ‘92, og min søn er født i ‘97. Og 
min datter trivedes heller ikke i skolen. Og jeg kunne jo ikke lære hende hvordan man gjorde, for jeg havde 
ikke selv kunnet. Og det plagede mig egentlig en del. - At se historien gentage sig. Hun forstod aldrig det der 
spil mellem tøserne. Og gad det vel heller ikke.

Vi prøvede alt muligt. Vi havde biograf i kælderen, med kæmpe 
lærred og surroundsound og 800 film på væggene, ikke? Og 
inviterede alle klassens tøser ned og se film og spise popcorn og 
drikke sodavand. Lige fedt hjalp det. Til sidst sagde hun, 6-8 uger 
før sommerferien: “Mor, jeg kan slet ikke se hvordan jeg skal kunne 
holde ud at blive her indtil sommerferien.” For slet ikke at tale om 
året efter, vel? 

Så tænkte jeg: “Aj, nu er jeg nødt til at gøre noget.” Jeg er sådan én... Når der opstår sådan noget, jamen, så 
fikser jeg det. Jeg er en fikser. Det er på den måde jeg klarer vanskeligheder: Jeg handler. 

Hun gik på privatskole i forvejen med et forholdsvist højt fagligt niveau, og jeg tænkte: “Det skal hun nok 
igen - ellers keder hun sig.” Så jeg gav mig til at ringe rundt til alle privatskolerne i området. 

På et tidspunkt nåede jeg til Zahles Gymnasieskole og talte med en sekretær dér og beskrev min datter - og 
så sagde hun: “Er du sikker på at hun ikke hører til på den der skole ude i Søborg? Den for de højtbegavede 
børn?” - “Hvad?” sagde jeg. - “Ja, prøv du at ringe derud og se hvad de siger!” 

Så ringede jeg derud og snakkede med Pernille Rømer som var stifteren af Mentiqa-skolerne og rektor på 
det tidspunkt. Og hun sagde: “Mmm. Hvis I er hurtige, så kom på tirsdag! Så kan hun prøve at gå i skole 
her i en dag, og hvis hun kan lide det og trives med de andre, er der overvejende sandsynlighed for at hun 
er højt begavet.” Hun vurderede at hvis de havde fælles humor, så var hun højt begavet. - Og det passer i 
virkelig mange tilfælde. Hvis børnene vælger hinanden... Det har jeg siden oplevet også. 

Du fortalte at du som barn og ung selv valgte nogle der ikke var de hurtigste knallerter...?

Det har haft nogle andre årsager. Jeg tror jeg har valgt nogle jeg var sikker på jeg kunne tryne. Eller også 
var det simpelthen fordi de valgte mig, og jeg faldt på halen over at de ville have mig. Jeg var ikke vant til 
at nogen ville have mig. 

Men har man så efterfølgende testet børnene på Mentiqa? Hvordan ved man at dem børnene sagde god for...?

Man gør det helt anderledes i dag. For min datter skete der det at hun var i skole der i en dag, og så hentede 
vi hende om eftermiddagen. Hun havde stjerner i øjnene. - “Vil du gerne gå her?” - “Ja!” - “O.k.” 

Dagen efter gik hun i skole og sagde til sin klasse: “Der er noget jeg godt vil sige...” Og jeg gik på kontoret 
og sagde: “Der er noget jeg godt vil sige...” Og så startede hun på Mentiqa om mandagen. Kontoret på den 
gamle skole sagde: “Jamen det kan du da ikke! Der er en måneds opsigelse!” Og jeg sagde: “Det kan du tro 
jeg kan. I skal nok få jeres penge. Der er bare ikke nogen unge.” 

Det de gør i dag... Jeg kender ikke de andre skoler. Jeg kender Atheneskolen, som den kom til at hedde ret 
kort tid efter. Og i dag er det sådan at hvis man ikke starter på skolen i 0. klasse, skal man komme med en 
WISC, som er den anerkendte intelligenstest for skolebørn. Og man er på prøve i 14 dage. Og i de 14 dage 
vurderer lærerne så om man trives med klassen, og om man hører til.

Der er ingen skarp grænse?

Nej. Man kigger på WISC’en og vurderer også om barnet kan have underpræsteret da testen blev taget. Og 
det er formodentlig nok. 

Men det behøvede man ikke dengang med min datter. Og hun kom faktisk ret hurtigt til at trives. Hendes 
selvværd steg hurtigt i løbet af de to år hun var der. Det gjorde virkelig en forskel. Og da hun var færdig 
med 9. klasse, havde hun mod på at tage et år til Edinburgh og bo hos en familie der og gå på high school. 
Og så kom hun hjem og tog en international studentereksamen, og nu læser hun i England. Og stortrives!

Men... Hun kom jo altså ind på Mentiqa, og jeg tænkte på et tidspunkt: “Hvad har jeg gjort? Jeg har anbragt 
mit lille barn sammen med alle de her højtbegavede børn; hun får et nederlag!” Så jeg tog hende til Ole Kyed 
for at få hende testet og finde ud af om jeg havde gjort noget vanvittigt. Og han sagde: “Den er god nok. Hun 
hører til derude.” Så begyndte jeg at spekulere lidt på... om mine egne skolevanskeligheder havde haft samme 
årsag. Og så var det jeg gik til Mensa og fik taget en test.

Du var altså nået frem til at årsagen til din datters vanskeligheder var hendes begavelse?
Ja. Jeg så hende jo trives og grine af de samme ting som de andre, ikke? Så jeg tog Mensas test og regnede 
det egentlig ikke for noget. Men så var de fem uger, der gik før jeg fik svaret, egentlig forbavsende lange. 
Det kom virkelig bag på mig at det alligevel var så vigtigt for mig.

Og så stod der at de gerne ville have lov til at tilbyde mig medlemskab af Mensa. Jeg gik og skubbede til det 
der brev i fire dage og lod det ligge på skrivebordet... Så tænkte jeg: “Nå ja, 450 kr. er jo ingen herregård. 
Man kan jo altid lige se hvad det er...” (Griner)

Det var voldsomt. At opdage at jeg var højtbegavet, og blive medlem af Mensa. 
På et tidspunkt - det har nok været et halvt års tid efter - kan jeg huske at jeg 
faktisk sygemeldte mig i en uge. Og tudede. Og skulle have alting på plads. 
Altså. Alle de der nederlag jeg havde haft i skolen, og alle mulige erfaringer 
jeg havde haft gennem livet, og de der kærester der havde ment at jeg ikke var 
særligt vaks og sådan. Det hele skulle på plads igen, ikke? Alt skulle pludselig 
ses med et nyt sæt briller.

Og så blev jeg lokket med på MIK af Karen og Hanne - en sen nattetime på chatten. 

Fortæl lidt om MIK’en...

MIK er en weekend hvor vi er sammen. Mellem 150 og 200 mensanere. Alle måltider bliver serveret. Man 
har tre fuldstændigt ansvarsfrie dage. Man kan gøre lige hvad man vil. Nogle drikker sig i hegnet. Nogle 
sidder oppe til sent om natten og taler om meget, meget vigtige ting... som man ikke altid kan huske næste 
morgen, men de er meget vigtige mens det står på. 

Ninjaer for eksempel?

Ja. Eller bævere. Ehm... Nogle spiller brætspil hele weekenden. Nogle stiller sig ind i et mørkt lokale med en 
stor skærm og spiller guitar hero. Nogle drøner rundt på en græsplæne med kroketkøller, og nogle hænger i 
en hængekøje og stener fordi de har fået for lidt søvn. - Dét er det eneste, der er fælles for næsten alle: De får 
for lidt søvn. Nogle står op før Fanden får sko på, og svømmer eller kører på ethjulet cykel. Nogle spinder på 
håndten. Nogle finder guitaren frem kl. 23, og sangbøger, og sidder og synger til langt ud på natten.

“Jeg kunne jo ikke lære 

hende hvordan man 

gjorde, for jeg havde 

ikke selv kunnet.”

“Det var 

voldsomt. At 

opdage at jeg var 

højtbegavet, og 

blive medlem af 

Mensa.”
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Er det ikke lidt barnligt? Behøver man være højtbegavet for at spille guitar?

Nej. Det gør man ikke. Men som jeg sagde før med humoren... Det gælder også for de voksne: Jeg synes, vi 
griner af de samme ting. Og måske er barnligheden en del af det. Mange af os har bevaret barnet, synes jeg. 
Jeg har i hvert fald... Altså, hvis du kigger dig omkring her i lejligheden, vil du se at der står en legobil på 
reolen. Og det er ikke min søn der har bygget den. Det er mig.

Oplever du hyppigere det blandt mensanere end blandt andre voksne? At de har bevaret barnet i sig selv?

Jeg tror det. Men jeg ved ikke om det er kendetegnende for højtbegavede, eller om det er kendetegnende 
for dem der finder ind i Mensa og bliver der. Det kunne det godt være. Jeg oplever at folk i Mensa tit er en 
smule skæve. Og at de trives i Mensa fordi der er højt til loftet.

Da jeg ankom til min første MIK, blev jeg mødt af en mur af mennesker. De stod allesammen i foyeren, og 
jeg skulle gennem denne mur af mennesker for at få nøglen til mit værelse. Og jeg er normalt ikke særligt 
genert, men jeg trak vejret dybt... Og så fik jeg øje på en mand med stort fuldskæg, vindjakke, Mensa 
t-shirt, bermudashorts og skotskternede strømpebukser.

Så tænkte jeg: “Hvis han kan stå og så tydeligt være en del af flokken her, så vil jeg - uanset hvor hjemme-
strikket og fodformet jeg er - være mainstream.” Og så gik jeg hen og fik fat i min nøgle.

Havde du det godt med tanken om at være mainstream?

Jeg havde det godt med tanken om at passe ind. Ikke at skulle forsvare mig selv eller mine vaner eller mine... 
Altså, der er forskel på om ens besynderligheder bliver opfattet som: “Hmm... underlig, men det kan vi godt 
acceptere.” Eller som: “Orv hvor interessant!” I Mensa er det “Orv hvor interessant!” at jeg kan spinde. Andre 
steder er det: “Kan det virkelig betale sig?” (Og nej, selvfølgelig kan det ikke det.)

Hvornår fandt du så ud af at du passede godt ind i Mensa?

Det var dér på MIK i foråret 2007. Gunnar havde lavet en sang som vi skulle synge. Og vi var rigtig mange 
mennesker, og jeg sad over for Eli, og sangen blev startet for lavt. Det var helt tydeligt at det var komplet 
umuligt for folk at synge den. Jeg kiggede på Eli og sagde: “Den skal op!” - “Ja,” sagde hun. Så da næste vers 
startede, startede Eli og jeg, alt hvad remmer og tøj kunne holde, en terts oppe. Og vi sang igennem! Og 
løftede hele flokken. Det var sådan set o.k...

Og da vi var færdige, kom Gert hen og satte sig på hug ved siden af mig og 
spurgte om jeg havde lyst til at være med til at synge noget mere. “Øh bøh,” 
sagde jeg. - Jamen han havde nogle sangbøger. - “Det er da ikke sikkert jeg 
kender dem.” - Jo, sagde han, jeg kendte dem allesammen. 

Og det var rigtigt nok. Så sad vi og sang inde i et klasselokale. Det var et 
dårligt sted, for det var svært for folk at finde os, men det var meget hyggeligt. 
Vi var nogle stykker. Og der følte jeg mig egentlig meget inkluderet. Der følte 
jeg mig virkelig som en del af flokken.

Efter den MIK... Jamen, så har jeg vel nærmest ikke set mig tilbage. For mig er Mensa min selvvalgte familie.

Det gav mig meget at blive medlem af Mensa. Det tog et år før jeg havde vænnet mig til: Ja, den er god 
nok. Jeg tilhører den øverste procent af befolkningen. Intelligensmæssigt, ikke? Men det gav mig den der 

fornemmelse af at jeg er ikke en ‘imposter’. Hvis jeg synes noget er nemt, så er det ikke nødvendigvis fordi 
det er nemt. - Så er det fordi jeg kan nogle ting andre ikke kan. 

Jeg var vel efterhånden også blevet mere sikker, arbejdsmæssigt, men det gav mig kimen til at turde beslutte 
mig for at blive selvstændig. Og tro på... Jamen, jeg kan godt gå ud som konsulent og være dygtigere end de 
folk der sidder der i forvejen! Og kunne forventes at være dygtigere. Den sikkerhed har jeg egentlig nu. Jeg er 
mine 100.000 kroner om måneden værd. Jeg laver værdi for virksomheden for den pris. - Det er sgu flot nok.

På grund af en IQ-test?

Nej... Mere på grund af medlemskabet. At omgås disse mennesker som 
jeg véd er højtbegavede, og se at jeg trives med dem, og se at jeg er en 
del af flokken. Jeg er en del af det her segment af befolkningen. De folk 
jeg trivedes med på universitetet i sin tid, var formodentlig stort set alle 
nogle der kunne blive medlemmer af Mensa. Men jeg var ikke klar over 
at det var dét der var fælles for dem. 

Kunne du så ikke have meldt dig ind i en faglig forening? Er en IQ-forening ikke frygteligt elitært?

Jo, det er det da. På samme måde som en sangforening hvor man ikke kan blive medlem hvis man ikke kan 
synge rent. Eller en fodboldklub hvor man ikke kommer på 1.-holdet med mindre man kan spille fodbold... 
Så jo, det er elitært. Jeg tror heller ikke man vil holde særligt længe i en håndarbejdsforening med mindre 
man har en eller anden kompetence. På den måde er de fleste foreninger jo elitære.

Er du stolt af at være medlem af Mensa?

Nej, jeg er ikke stolt af det, for jeg kan ikke gøre for at jeg er højtbegavet. Det er ikke noget jeg har erhvervet 
mig ved hårdt arbejde. Det er bare ligesom at være lav eller rødhåret. Så jeg synes ikke det er noget at være 
stolt af. Jeg er taknemmelig for det. Jeg synes det giver mig en masse i mit liv. Det kan også give mig nogle 
vanskeligheder, men jeg ville nødig bytte. Jeg er glad for at have den indsigt og den analytiske evne jeg har i 
kraft af min begavelse. Den giver mig meget glæde og meget liv. Mange nuancer. Mange farver.

Oplever du at du ser flere farver end andre?

Det er jo svært for mig at vide. Jeg ser nogle menneskers liv hvor jeg tænker: “Set fra min stol ser det her 
ud til at være et meget lille liv.” Folk der glæder sig til fredag aften fordi der kommer Vild med Dans eller 
X-Factor. Folk der hen over frokosten er mest optagede af hvem der vandt en fodboldkamp i aftes. Hvor jeg 
tænker: “Det ville aldrig tilfredsstille mig. Det ville... Det er fremmed for mig.”

Og alligevel tilfredsstiller det dig at sidde en sen nattetime på en MIK og synge fællessang?

Ja

Hvad er forskellen?

Jeg tror det er måden man gør det. Når jeg sidder en sen nattetime og synger fællessang... Mens jeg synger, 
holder jeg øje med om der kommer nye folk ind ad døren som skal have tildelt en sangbog. Måske har vi 
ikke nok; så skal jeg bede to om at synge sammen. Jeg konstaterer når vi synger California Dreaming - som 
skal synges tostemmigt - at der er et hjørne hvor den er lidt svag. Så går jeg derhen og deltager for at kunne 
trække noget. Jeg har fællesskab med folk jeg holder af. Vi kan smile til hinanden mens vi synger... Men jeg 
ville ikke bryde mig om at gøre det hver aften. Jeg synes det er enormt hyggeligt en gang om året eller tre. 

“Der følte jeg 

mig virkelig 
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Kunne du forestille dig at se X-Factor med en flok mensanere?
Nej. Der tror jeg, jeg ville melde mig ud og sige: “Vi ses en anden gang.” Men jeg kan godt lide at synge.

Musik er interessant på den måde at det kan jo ændre ens stemning. Hvis jeg skal gøre rent - hvilket jeg 
ikke bryder mig særligt meget om - sætter jeg et russisk mandskor på. Og de der mørke, rytmiske stemmer 
gjalder ud i min lejlighed og sætter mig i en krigsstemning, så rengøringen bliver overstået på 10 minutter.

Når jeg strikker, laver jeg altid også noget andet. Jeg sidder ikke bare og strikker. Når jeg strikker sammen 
med højtbegavede, er det en velsignelse at det at man lige er nødt til at give lidt ekstra plads over barmen 
eller vurdere om man kan bruge et silkegarn i stedet for et uldgarn - det er småting. Det bekymrer dem 
ikke at man skal regne opskriften om fordi garnet er tyndere eller tykkere. Det er som om tingene får et 
ekstra lag eller en ekstra dybde. Det smager af mere. En samtale i Mensa smager altid af noget.

Hvad snakker I om?
Det kan være mange forskellige ting. Med nye medlemmer snakker jeg tit om den der oplevelse med at 
erkende at man er højtbegavet. Eller - hvis de har børn - om hvordan deres børn trives og sådan. Men det er 
mere en service. Fordi jeg har noget erfaring de ikke har, og ser nogle mønstre de ikke har set endnu. Det 
tager et år, ikke? Indtil man finder sine ben.

- Måske det samme som alle andre taler om, men på en anden måde... Altså, en snak om vejret handler ikke 
om hvorvidt det bliver godt i morgen. Det er snarere sådan noget med: “Sig mig, er det ikke kumulusskyer, 
sådan nogle der?” Eller: “Hvad er det egentlig for nogle matematiske modeller meteorologerne bruger til at 
forudsige vejret?” Det får nogle gange en snert af en akademisk diskussion, men... Det kan også handle om 
filosofi eller etik. Eller parforhold, børn, hulmønstre til strikning eller... Hvad som helst. Jeg ved ikke om det 
egentlig er så meget anderledes.

Jeg synes humoren er noget vi har til fælles. Og dét er ikke mensanere men højtbegavede, tror jeg. Jeg har 
af og til oplevet arbejdspladser hvor man sidder og snakker over frokosten, og der flyver lidt morsomheder 
gennem luften, og så kommer jeg også med en morsomhed, men så er der bare ingen reaktion. Det var ikke 
sjovt. Simpelthen. 

Hvorfor ikke?
Jeg tror humor tit bygger på en drejning af noget velkendt. Og når vi laver den drejning, 
så laver vi et associationsspring fra det vi taler om, til noget der ligner, men som alligevel 
er lidt anderledes. Og den der lidt-anderledeshed gør at det kan blive sjovt. 

Jeg kan ikke komme med et eksempel. Men jeg tror at blandt højtbegavede er 
associationsspringene længere. Og højtbegavede kan godt følge koblingen til det 
der var før. Men det fungerer ikke altid sådan blandt andre.

Så blandt andre mensanere kan du regne med at de får samme association?
Om ikke andet så kan de rekonstruere mit spring: “Nårh, hun løb den vej...” Andre siger bare: “Hvorfor 
siger hun nu pludselig dét?”

Har du oplevet det mange gange?
Jeg har oplevet at jeg ikke blev forstået andre steder. Og jeg synes at jeg i Mensa oplever at jeg bliver det.

Gennemgående nok til at...?
Ja. Det er en markant forskel. Ja. Og jeg fornemmede det også med min datter da hun kom på Atheneskolen. 
Hendes humor blev forstået.

Det er fantastisk at blive forstået. (Smiler)
Det er livsnødvendigt! At blive set og at blive forstået. Med accept som en second best. 

Der tror jeg... Højtbegavede der kommer til at trives som voksne... Selvom de er 
opvokset i familier som ikke var højtbegavede, tror jeg man kan komme langt hvis 
man har følt sig accepteret. Selvom man ikke blev forstået. 

Jeg tror i virkeligheden at jeg måske blev forstået men ikke accepteret af mine forældre. Min far var bare 
doven, tror jeg. Menneskeligt doven. Han var den bedst begavede af dem. Han drak ret meget. Hver dag. 
Om aftenen, når han kom hjem, ikke? Min teori er at han drak for at skrue lidt ned for nogle af alle de 
tanker der var i hovedet på ham. Måske reducere de tre parallelspor til to. Jeg vil sige det lykkedes vældigt 
godt for ham. Der var ikke ret meget tilbage til sidst, sådan, af intelligent tænkning. 

Tror du det gjorde ham lykkeligere at have færre spor kørende?
Nej. Måske mindre ulykkelig. Jeg tror ikke han følte meget store følelser. 

Min mor havde principper og holdninger og var uddannet pædagog. Jeg tror jeg var hendes projekt. Hun 
skulle skabe det menneske hun gerne ville skabe. Det var ikke vigtigt at jeg blev mig. Det var vigtigt at jeg 
blev rigtig. Med de rigtige etiske holdninger, ikke?

Jeg ved ikke om det er lykkedes mig at give mine børn en fornemmelse af at de kan vælge hvad de vil. Men 
min datter har i hvert fald valgt en helt anden karrierevej end mig. Hun læser “English language and creative 
writing” og vil gerne være skønlitterær forfatter. Og... Nu får vi se om hun kan leve af det. Hvis hun ikke 
kan, har hun i hvert fald haft nogle år hvor hun gjorde hvad hun havde lyst til. Det synes jeg hun skal have 
lov til. Det værste der kan ske er at hun bruger fem år på noget hun ikke kan leve af. Så må hun bruge fem 
andre år på noget hun kan leve af.

Hvis hun kommer gennem de fem år, har hun jo allerede levet de fem år...
Ja. Og hun har levet godt. Hun stortrives. Hun er kisteglad. Og det er Atheneskolen. De to år gjorde enormt 
meget for hendes selvværd. Hun har trivedes siden. Hun har fået lært at skaffe sig et netværk, og hun hviler 
i sig selv. - Det tror jeg også min søn gør, men det har han altid gjort.

Nok til at han ikke skulle på Atheneskolen?
Hvis han kunne få sin klasse med, var det o.k. Men han ville hellere blive hvor han var. Så skønnede vi: “Det 
er vigtigere at han fungerer godt socialt. Så kan han altid senere lære hvad han skal lære. Et glad barn kan 
lære hvad som helst. Et ulykkeligt barn kan ikke lære noget.” Så vi lod ham blive hvor han var.

Det lyder som om I egentlig gerne ville have flyttet ham... Hvorfor?
Fordi han ikke fik faglige udfordringer nok. Og det giver den fare at man får en underpræsterer ud af det, 
ikke? Hvis ikke man får opgaver hvor man skal stå på tæer, så får man ikke lært at slå store opgaver ned i 
små opgaver og sætte sig på sin flade og få løst dem. Jeg ville godt have haft ham et sted hen hvor han fik 
noget der var svært, så han vidste hvordan man håndterer svære opgaver. 
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Er det faglige niveau højere på Atheneskolen?

Er du gal! Du kan tro det faglige niveau er højere! I min datters klasse var det sådan, at da de nåede til jul 
i 8. klasse, måtte læreren erkende at klassen var færdig med grundskolens pensum i matematik. Så gav han 
sig til at undervise i gymnasiepensum. Og noget geometri. Og min datter syntes det var det hårdeste hun 
nogensinde havde været ude for i sit liv. Hun var nødt til at læse bogen for at forstå hvordan man skulle løse 
opgaverne. Mage til ydmygelse! 

Men efter de to år sagde læreren at hun var dén der havde fået mest ud af undervisningen. Hun genvandt 
den meget fine matematiske modenhed hun havde før hun kom i skole. Det var så lækkert at se. 

Er der ikke en risiko ved at tage børnene ud og lade dem leve i et reservat for... lidt skæve højtbegavede?

Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror at det selvværd og den selvtillid de får ved at blive set og accepteret, gør at 
de i højere grad kan møde andre mennesker med et åbent sind. 

Mange højtbegavede børn føler sig dumme når de er sammen med normaltbegavede børn fordi de simpelthen 
ikke kan fange de sociale signaler der er mellem dem. De har nogle andre sociale mønstre. De har ikke dårligere 
sociale kompetencer; de har nogle helt helt andre mønstre.

Tror du også det gælder de voksne i Mensa?

Ja! Helt bestemt. Jeg er slet ikke i tvivl. Det at man ikke skal kæmpe for at være den man er, giver det overskud 
der gør at man kan påskønne og acceptere forskelligheden. Hvis jeg hele tiden skal forsvare hvem jeg er uden 
at vide hvad det er der gør mig anderledes, så...

Hvorfor strikker du? Hvorfor har du som selvstændig IT-konsulent en gammeldags rok stående i dit hjem?

Måske for at få noget balance. Håndarbejde taler til mig på et ikke-intellektuelt niveau. På et sanseligt 
niveau. Det har at gøre med at røre ved materialer der er rare at røre ved. At se på farver og strukturer som 
er smukke. Lytte til en rok der snurrer... Det er en ganske særlig lyd. Det har at gøre med at skabe nogle 
smukke ting. Det har meget at gøre med processen og mindre med det endelige resultat.

Det jeg laver til daglig, er på sin vis uhåndgribeligt. Det er ord på en skærm. Så der er noget tilfredsstillende 
ved at lave de her fysiske ting også. - Og så er der også en hel del parallelitet mellem det at planlægge at sætte 
en væv op, og det at planlægge et program, ikke?

- Det er noget med at se for sit indre øje hvordan det færdige resultat skal være, og så tage det trin for trin. 
Regne ud hvordan jeg skal nå dertil. Det er det samme jeg gør når jeg programmerer.

Så du programmerer dit tæppe? 

Jeg programmerer mit viskestykke, ikke? Ja. Og selve udførelsen er så... Der er noget meditativt over at sidde 
og gøre de der ensartede bevægelser. Når jeg strikker, behøver jeg ikke at se på det. Mine hænder kører af 
sig selv. Det nedsætter min tankevirksomhed en lille smule. Nok til at de tanker der så kommer, måske er lidt 
mere konstruktive, ikke? 

Det er den måde jeg kan få en tænkepause. Altså - pause fra at tænke, ikke pause til at tænke. Jeg kan have 
lyst til at... Altså, de der mennesker hvor man spørger: “Hvad tænker du på?” - “Ikke noget...” Det kan jeg 
ikke forstå! Jeg har altid ord der kører inde i hovedet. Men farten kan blive sat gevaldigt ned hvis jeg gør 
noget med mine hænder samtidig, ikke? 

Hvis jeg spørger min mand hvad han tænker på, siger han altid: “Alt muligt...” 

Ja! Jamen, det er formodentlig fordi han har tre parallelspor kørende, ikke? - Jeg tænker også på alt muligt. 
Og jeg har nogle gange brug for ikke at tænke på alt muligt! Men jeg kan ikke slukke for det. Jeg kan fylde 
noget andet derind i stedet. 

- Så er der også noget beroligende ved de her regelmæssige bevægelser. Man 
berører fingerspidserne meget. Og det frigiver nogle stoffer - jeg tror det er 
endorfiner. Altså, det har simpelthen en fysisk forklarlig, beroligende effekt. 

Regelmæssig strikning og spinding og sådan noget er ikke noget du kan bede 
din hjerne om at lære dig. Det er også fascinerende. Der er ikke nogen vej 
udenom at gøre det tilstrækkeligt meget til at dine hænder har lært det. Jeg 
havde 11 år hvor jeg ikke vævede. Og da jeg så skulle væve igen, var der en af 
processerne jeg ikke kunne huske hvordan man gjorde. Og pludselig tog mine 
hænder fat i trådene og gjorde det rigtige! Næsten som om det kørte udenom 
min hjerne... Som om hænderne kunne huske det. Det var en besynderlig oplevelse. 

Det kender jeg godt! Jeg kan ikke spille klaver... Men på et tidspunkt, mens jeg var på højskole, forsøgte jeg at lære at 
spille en bestemt sang. En af Freddie Mercury’s. Jeg lærte den udenad - med to hænder, akkorder og det hele. Og jeg 
har det stadig sådan at når jeg kommer hen til et klaver så... Jeg kan ikke huske det, men...

Men hænderne gør det!

Ja. (Griner) Og det er lidt en leg for mig at sætte mig til klaveret og tænke: “Jeg aner ikke hvad jeg skal gøre nu. Gad 
vide om det også virker den her gang?” Altså, om fingrene ligesom... 

Jeg ved nøjagtig hvad du taler om! Sådan har jeg det med Bach/Gounod’s Ave Maria og et klaver. Jeg har 
gjort præcis det samme!

Og det er noget med ligesom at finde ind i den der stemning hvor jeg ikke tænker over...
Ja! Det er ligesom at cykle...

Hvis jeg tænker over hvad fingrene skal, sker der ingenting. I bedste fald rammer jeg de forkerte... 
Jamen, jeg ved nøjagtig hvad du taler om. Jeg har det præcis ligesådan! 

En ting Mensa giver mig, er retten til at være anderledes: Retten til at beskæftige mig med noget andre 
ikke beskæftiger sig med. Retten til at indrette hele mit hjem med lilla ting. - Som jeg burde være vokset 
fra i en alder af 54, men det er jeg ikke. Retten til at interessere mig for noget som har været outdatet i 
100 år i det her samfund, ikke?

Hvordan kan Mensa give dig retten til dét?
Fordi der er så mange skæverter. Og de andre interesserer sig for ting på samme skæve måde. Så er der én 
der interesserer sig for krigsmateriel i Tyskland og véd hvilken metallegering de brugte til tanks i Tyskland 
i mellemkrigsårene, ikke? En anden ved alt om tog og stationer i Danmark og resten af Norden. En tredje 
fotograferer og ved virkelig meget om det. En fjerde har tre unicykler og deltager i konkurrencer i hele verden... 

Når folk går op i noget i Mensa, så går de virkelig op i det. Helt ud i hjørnerne. I nogle detaljer som... Da jeg 
først mødte det, tænkte jeg: “Hold da op, hvor er de nørdede! Sådan er jeg da ikke!” - Indtil det gik op for 
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mig at hvis nogen spørger hvordan en væv virker, så kan jeg tale i tre kvarter. 

Jeg troede at det jeg vidste om garn og håndarbejde, det var da ikke noget særligt. Muligvis fordi jeg kender 
nogle der ved endnu mere. Jeg tænkte at det var da meget almindeligt at kende systemtallet for bomuld, hør 
og uld, ikke? Men det er det åbenbart ikke...

Siger du at man godt kan være en håndarbejdsnørd? (Griner)

Det kan man! Det kan jeg love dig! Altså, hvis du kigger dig omkring, så er 
min dagligstue jo voldsomt domineret af håndarbejde: Jeg har en stor væv 
stående, og tre spinderokke, og i skufferne ligger der en 10-15 håndtene. Mine 
rundpinde hænger i et apparat på væggen. Der ligger garn i reolen og oven på 
reolen. Og i øvrigt har jeg også garn i en bedroller under min seng, ikke? Og 
mens vi snakker, sidder jeg og strikker, ikke? Der ligger en hjemmevævet dug 
på bordet. Der hænger en hjemmevævet karklud på vandhanen i køkkenet...

Jeg har engang hørt at mensanere er kendetegnet ved at de lever deres liv meget bevidst. Er du enig i det?

Det er blevet sådan. Det var det ikke i min ungdom. Mit karrierevalg var ikke bevidst. Det var 
udelukkelsesmetoden. Nogle af kæresterne var noget med: “Jamen, han vil have mig; så tager jeg ham.” 

Men min skilsmisse var i dén grad et valg. Det var ikke et nemt valg. Jo, jeg træffer valg nu. Jeg ved hvad 
jeg vil, og jeg går efter det. Jeg går ikke på kompromis. Jeg har tidligere haft et liv hvor livet løb med mig. 
Nu er det mig der løber med livet. 

Har Mensa haft noget at gøre med det? 

Ja ja. Ork ja! - Måske i virkeligheden ikke så meget selve Mensa, men nogle af de folk jeg har truffet i Mensa, 
ikke? Som har givet mig inspiration til nogle ting jeg ikke ville have set selv. 

F.eks. var der én, der præsenterede mig for en forfatter der hedder Regina Thomashauer. Hun gør op med 
holdningen om pligt først og sjov bagefter. Hun siger: “Hvis du har to valg i dit liv, så tag dét der ser sjovest 
ud. Få sorteret det fra du ikke synes er sjovt. Og hvis du ikke kan sortere det fra, så lav det om, så det bliver 
sjovt.” - Mig og min rengøring, ikke? Jeg kan faktisk finde på at tage min Disney-tiara på og gøre rent mens 
jeg hører russisk mandskor så vinduerne klirrer. Og jeg føler mig lidt latterlig imens, men det morer mig også. 

Jeg kan ikke bruge alt hun siger. Men hun siger bl.a.: “Find din glæde og forlang den. Kræv den.” 

Hun siger også mange ting i forhold til mænd og sådan noget, ikke? - At det mænd egentlig allerhelst vil, 
det er at gøre os kvinder glade. Vi er bare ikke ret gode til at fortælle dem hvad det er vi bliver glade for. 
Men hvis vi skærer det ud i pap: “Jeg kunne forfærdelig godt tænke mig at du...” - Så vil de tit meget gerne. 
Især hvis de bliver dagens helt i skysovs. 

- Jeg har lyst til at forære dig den her! (Henter en bog fra reolen) Jeg har fem af dem stående. Jeg har 
foræret 30 væk. De koster ikke alverden. Jeg har dem stående for at forære dem væk.

Thomashauer siger også: “Stil krav til dit liv. Du skal ikke finde dig i at det er kedeligt og dødt. Alle vi kvinder 
er fantastiske og skal æres som sådan. Vi har krav på at vores liv er fantastiske. Alle mennesker har krav på at 
deres liv er fantastiske. Men der er ikke nogen der kommer og giver os det. Vi må tage det selv.” 

Det er også det du gør, ikke? Du siger: “Jeg vil lave om på mit liv. Jeg vil lave en bog. Jeg har brug for at 

nogen snakker med mig i to timer. Er der nogen der har lyst til at være med?” Og så tænker jeg: “Det lyder 
da interessant! Det vil jeg gerne.” 

Reelt får du mig til at deltage i at lave din bog. Men fuldstændig uden modvilje fra min side. Du ved hvad 
du vil, og du siger det højt. Fint! Det kan jeg forholde mig til. 

Vi får nogle helt forskellige ting ud af Mensa, ikke? Jeg plejer at sige at i Mensa har vi ikke et fagligt fællesskab. Vi 
er medlemmer fordi vi vil hinanden som mennesker. Og det synes jeg egentlig afspejler sig i den måde vi er sammen. 

Da jeg skulle skilles, var jeg nødt til først at flytte til noget midlertidigt. Da lejede jeg et værelse hos en 
mensaner. Jeg flyttede mine ting, 5-10 kasser ad gangen, ud til et lager, og det var ofte en mensaner der 
hjalp mig med at få tingene på plads. Da de sidste møbler skulle derud, var det to mensanere der hjalp mig. 
Da jeg skulle flytte fra lageret ind i den her lejlighed, var det en mensaner og hans søn der flyttede for mig. 
Med nogle andre mensanere til hjælp, plus mine børn. Da jeg skulle hænge ting op på væggene, lånte jeg en 
borehammer af en mensaner. Det var en anden mensaner der hængte tingene op. 

Jeg fik utroligt meget hjælp til de ting jeg ikke kunne selv. Og jeg var fantastisk taknemmelig og gav 
udtryk for det, og det virkede som om de faktisk var glade for at hjælpe mig. De blev dagens helt i skysovs!

Jeg har ikke så mange kræfter. Jeg kan ikke flytte for folk. Men jeg er god til at tjene penge. Den første MIK 
jeg tog til - der betalte jeg kun for mig selv. Efterfølgende har jeg altid betalt for mere end mig selv. Det sker 
lige så diskret under overfladen. Vi ved godt hvem der ikke har råd til at tage på MIK. Og så er de der tit 
alligevel. På mystisk vis. Det bliver ordnet. 

Andre gange er der måske én der har brug for rengøringshjælp, og en anden der har brug for et tilskud til 
SU’en. Jamen så tager man én inde fra Mensa, ikke? Eller en århusianer beslutter sig for at køre ned om 
Storebælt når hun skal til MIK, for så kan hun lige tage en fynbo med på vejen, ikke? 

For mig har Mensa i høj grad været med til at give mig den ballast der gør at 
jeg har kræfter til at tage det liv jeg vil have. Og melde ud.

Min datter kommer og besøger mig, og det er helt fint – og sætter sig foran mit 
fjernsyn og ser film på Netflix som jeg ikke har lyst til at se, ikke? Altså, jeg er 
ikke god til at se film der er ret meget mere uhyggelige end My Little Pony. Og 
hun... Jeg er nogle gange nødt til at gå ind og sætte mig i min seng og læse en 
bog med ørepropper i, for jeg kan simpelthen ikke holde lyden ud!

(Griner) Sådan har jeg det også nogle gange når jeg besøger mine forældre... 

Ja! Fjernsynet kværner, ikke?

Jo. Krimier. Og min mor falder i søvn i sofaen. Og så kører det bare. Nogle gange går jeg hen og slukker, og så vågner 
hun og bliver irriteret. Og jeg sidder der: “Hvordan kan du bare sidde og...? Det er mord! Det er vold!”

Det kan jeg nu også godt se. Jeg ser mange krimier. Men det er fordi jeg distancerer mig fuldstændig fra mordet 
og koncentrerer mig om opklaringen. Specielt den der hedder Bones. Der er de mest uhyggelige lig, men...

Jo, men hvis man så endda ser det hele...

Ja... Næste gang, ikke? Så går du hen og tager fjernkontrollen, og så skruer du ned - langsomt...

“Når folk går 

op i noget i 

Mensa, så går 

de virkelig op 

i det.”

“Vi er 

medlemmer 

fordi vi vil 

hinanden som 

mennesker.”
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Ved andre at du er mensaner?

Ja! Det kan du tro de gør! (Griner) Det kan slet ikke undgås. Jeg er meget tydelig med det. Det står på 
min hjemmeside, og det står på mit CV. - Ikke: “Ha ha, jeg er medlem af Mensa.” Men der står at jeg laver 
foreningsarbejde i foreningen Mensa, ikke? 

Når nogen hyrer mig til en kontrakt, er det nogle gange noget de bekymrer sig for. Men de kan ligeså godt 
høre det først som sidst, for det har indflydelse på hvordan jeg arbejder: Ja, jeg arbejder intelligent. Og det 
er vigtigt for mig at finde de rigtige løsninger - og gerne så hurtigt som muligt. 

Mensa er også så stor en del af mit sociale liv og min dagligdag at jeg ikke kan undlade at fortælle om det. 
Min datter er mensaner. Min kæreste er mensaner. Når du er gået, sender jeg kalenderen ud til alle, ikke? 
Det er en del af mit liv. En vigtig del. Jeg går på værtshus om mandagen. Jeg taler med mensanere stort set 
hver dag. Min nærmeste veninde er mensaner.

Hvorfor bekymrer arbejdsgiverne sig om dét?

Fordi de har haft nogle erfaringer med andre mensanere, som var arrogante og svære at arbejde sammen 
med. Og for nørdede. For asperger-agtige. Jeg tror de kvindelige mensanere muligvis er lidt blødere i 
kanten. Men jeg ved det ikke.

Hvis de får mig til samtale, køber de mig. Efter at jeg blev selvstændig, har jeg ikke været til samtale på en 
kontrakt uden at få den. - Ikke at der har været så forfærdelig mange kontrakter, men de har også forlænget 
dem, så det må jo fungere. 

Har du nogle særligt gode eller dårlige oplevelser i Mensa som du har lyst at fortælle om? 

Sammen med mensanere har jeg oplevet den samme utvungne kommunikation som jeg havde da jeg gik på 
universitetet som ganske ung. At det bare var nemt. De forstod hvad jeg mente. Jeg behøvede ikke forklare ret 
meget. Når du giver eksempler på ting du har oplevet, har jeg tit en fornemmelse af at dér har jeg også været.

Nu ligner vi også uddannelsesmæssigt hinanden en hel del...
Ja. Men så var der f.eks. det med fjernsynet der kværnede ikke? Det har ikke noget med vores uddannelse at 
gøre. Og der var også et andet eksempel, hvor jeg sad og sagde “Ja! Ja! Jeg har oplevet præcis det samme!” 
Jeg kan ikke huske, hvad det var... Hvad var det du fortalte? 

Eh... Der var det med klaveret...

Ja! Ja ja, præcis, ikke? Den der med at hænderne kan huske ting! Jeg tror, det 
typiske dér, det er at vi registrerer i vores hjerner at det fungerer på den måde...

...og sætter ord på det?

Ja. Det bliver en bevidst iagttagelse. Som vi forholder os til. Det har måske 
forbindelse til det der med at vi vælger vores liv. Vi lever bevidste liv... 

Jeg kan også se det på børnene: De har svært ved at give slip. Hvis der sker noget forfærdeligt i verden, eller 
hvis der sker noget i klassen. De vil gerne tage stilling til det hele. De får tit skyld for at ville være politibet-
jente. Fordi... Der er nogle der ikke følger reglerne. - “Jamen, Peter han sidder og gør sådan og sådan!” Og så 
bliver de kaldt sladrehanke. Men i virkeligheden handler det om at de gerne vil have at der er orden i tingene, 
ikke? Og de ser det hele, og de forholder sig til det. De giver ikke bare slip. Og det kan være svært for dem.

Vi taler lidt frem og tilbage om højtbegavede børn - i teori og praksis - og snakken falder på 
foreningen Gifted Children’s sommerlejr som Tine f lere gange har deltaget i:

Jeg har ikke interesseret mig så meget for børnene. Men jeg har interesseret 
mig for deres mødre. Jeg synes børn skal have det godt. Jeg skal bare ikke 
være den der sørger for det. Men hvis man nu kan få fat i mødrene og få dem 
til at blive gode rollemodeller og have et fornuftigt forhold til deres højt-
begavede børn... Så støtter man også børnene, ikke? 

Så jeg laver strikkecafé for alle de der mødre. Rigtig mange mødre i GC siger: 
“Jamen, Johannes har det fra sin far...” Og det har de jo ikke. De har det jo også 
fra mødrene. Men mødrene erkender ikke deres egen høje begavelse. Så jeg laver 
strikkecafé. Det tør de godt komme til. Det er ikke farligt. Tror de. 

Det er simpelthen et hvervemøde! Men det ved de ikke. Så de kommer med deres strikketøj, og jeg har ekstra 
garn og ekstra pinde til dem der ikke har strikketøj med. Nogle gange tror de at de skal have deres børn 
med: “Sofie vil gerne lære at strikke” - “Jamen, det må du lære hende bagefter. Det her er for voksne!” 

Så sætter jeg Baileys’ og små grå på bordet og fortæller uartige vittigheder. Og dem der ikke kan strikke, 
bliver sat til at hælde små glas op til de andre. Og så sidder vi der og sludrer og hygger. Og klokken 10 om 
aftenen er stemningen blevet sådan at jeg kan få dem til at begynde at snakke om deres egen skoletid og 
deres egne oplevelser. Og kan sige til dem med overbevisning: “Jamen du er da også højt begavet. Du har 
alle symptomerne! Hvorfor tror du det er din mand der giver anledning til at dine børn er sådan?” 

En del af de kvinder vi har i Mensa, er nogle jeg har haft fingrene i via de der strikkecaféer og GC.

Er der flere mensanske oplevelser du har lyst at fortælle om? 

Så har der været... En eller anden stund, på en MIK. En lørdag morgen, tror jeg. Oppe i Nordsjælland. Der 
hænger sådan nogle hængekøjer. Gert havde taget guitaren frem og sad og spillede lige så stille. Og nogle 
lå på et tæppe. Og det var solskin. Og vi lå inde i skyggen fordi der var simpelthen for varmt ude i solen. 
Folk havde måske lidt tømmermænd og havde sovet for lidt og sådan noget, ikke? Og vi lå bare lige så stille. 

Så var der nogle folk jeg i virkeligheden ikke kendte. Jeg kan ikke huske hvem det var. Jeg rykkede lidt over, 
så der var plads på tæppet, ikke? Og var sammen. Havde den der fællesskabsfølelse. Uden egentlig at sige 
noget. Bare lyttede lidt til det der småspil som ikke sådan var noget særligt. Bare sådan en klimpren, ikke? 
Og var lidt slatne og bare nød at vi var sammen. 

Det er sådan en stund jeg husker tilbage på med stor glæde. 

Så det er ikke primært masterclasses og folk der løser verdens gåder, der tiltaler dig ved MIK’en?

Nej. Det er det sociale samvær. Jeg går ikke til generalforsamling og stort set ikke til masterclasses. Jeg 
afholdt én selv sidste år. Jeg holdt masterclass om fibre og uld og forarbejdning af uld og hør.

Hvor mange tilhørere kom der?

Der kom en 25-30 stykker. Og det imponerede mig. For det var samtidig med at Arne talte om elbiler. Det 
trak virkelig. Jeg havde uldtotter med, som jeg lod gå rundt...

“Det står på min 

hjemmeside, og 

det står på mit 

CV.”

“Jeg kan se det 

på børnene: De 

har svært ved 

at give slip.”
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For mig siger det en del om Mensa. At 30 mennesker tropper op til en masterclass om uld og fibre.

Ja. Og en del af dem var mænd som bare ville høre hvad jeg sagde. Dét er i øvrigt også noget: Folk i Mensa er 
begejstrede. Og de kan interessere mig for det de beskæftiger sig med - i kraft af deres begejstring - selvom det 
er noget der egentlig rager mig en papand. 

Det samme så jeg på den masterclass: De var nysgerrige, og de lyttede, og de stillede spørgsmål. - Basalt 
set interesserer emnet dem ikke, vel? Og jeg var nede på nørdeniveau! 

Jeg havde forstørrede billeder med af fibre: Hvordan de ser ud, og hvor forskellige de er, og hvad der sker 
når man vasker det for varmt og for voldsomt, og hvorfor uld filtrer og sådan nogle ting. 

Hvorfor gør du de ting? Hvorfor leger du hvervekone? Hvorfor holder du masterclass? 
Hvorfor deltager du i min bog?

Det er mit bidrag. Jeg synes man skal bidrage til det samfund man lever 
i, med det man kan, og det man orker. Hvis der er overskud - af kræfter, 
tid, penge - kan jeg godt lide tanken om at være med til at lave et godt 
fællesskab. Og noget af det jeg kan bidrage med, er at give de der unger et 
bedre liv fordi de har nogle gode rollemodeller i deres mødre, der lever i 
fred med sig selv og deres begavelse. 

Hvis en højtbegavet pige ser sin mor pakke sin begavelse ned, så gør hun det selv. Og det er ikke hensigts-
mæssigt. Det er ikke hensigtsmæssigt at skjule store dele af sit liv eller sin personlighed på den måde. 

Jeg synes kvinder skal være glade for sig selv og hvile i sig selv. Så er de gode rollemodeller for deres piger, 
og de er gode rollemodeller for de kvinder deres sønner vil blive kærester med. 

En god rollemodel er én der er glad for sig selv. Tilfreds med det hun er: “Jeg er god.” Det er vigtigt at give 
videre, ikke? - At man har værdi bare ved at være.

—    —

“En god 

rollemodel er én 

der er glad for sig 

selv.”


