DE FEM

HVIS STUDIEVÆRT NYNNE
BJERRE CHRISTENSEN BOEDE I
AFGHANISTAN, VILLE HUN VÆRE
GLØDENDE FEMINIST. MEN HUN
FORSTÅR IKKE ALTID DEBATTEN
I DK. UD & SE HAR SPURGT, HVAD
DER OPTAGER HENDE LIGE NU
INDEN FOR FEM OMRÅDER.
T E K S T: G E R T R U D B AU N / F O T O : P E R A R N E S E N

LIVSSTIL

BRÆNDEHUGNING
Jeg har en svaghed for at hugge
brænde. Hver gang, jeg ser mit snit
til det, leder jeg efter gratis træer
på Den Blå Avis. Så fiser jeg af sted
med min trailer og motorsav. Jeg
har en gammel Stihl pro-sav, og
saver med alt det sikkerhedsudstyr,
der er opfundet. Jeg er fuldstændig
pakket ind og sveder som et svin.
Det meste af mit arbejde består af
snak, men med brænde er det anderledes: Jeg fælder, skærer, kløver
og stakker. Et år efter propper jeg
det i brændeovnen. Job done.

blev sat ud af en lille Twin Otter
i et øde månelandskab. Vi sled os
gennem området, trak oppakningen
hen over isen, padlede i kano, svedte, spiste, sov, startede forfra dagen
efter. Hvalrosser truede med at
vælte kanoen og æde os. Jeg var tæt
på at bryde sammen. En dag fortalte
gutterne fra Station Nord os over
militærradioen, at jeg var blevet
optaget på Journalisthøjskolen. Det
var komplet surrealistisk: At være
presset i bund og alligevel mærke
fremtiden falde på plads. Jeg lovede
mig selv, at hvis jeg overlevede, ville
jeg være f littig og aldrig pive over
småting.

KULTUR

POLITIK

FEMINISME

REJSER

ROBUSTHED
Lige nu optager det mig at opdrage
vores tre små børn til at blive rimeligt robuste. Rejser giver robusthed.
Jeg fik selv et ordentligt tryk af en
Grønlands-ekspedition i 90’erne.
Min kørerlærer Jan tumlede af og
til rundt i Nordøstgrønland for at
finde den forsvundne polarforsker
Mylius-Erichsen. Jeg ville med. Vi
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NYNNE BJERRE CHRISTENSEN, 41, journalist og MA fra King’s College
i London. Har siden 2005 været studievært på Deadline på DR2.
Som freelancer har hun rejst og skrevet om konflikter i blandt
andet Filippinerne, Sri Lanka og Libanon. Medlem af Kvindelige
Eventyreres Klub. Gift, tre små børn, en dele-teenager og en hund.

Hvis jeg boede i Afghanistan, ville
jeg være glødende feminist og den
første på barrikaderne. Men jeg er
ikke sikker på, at jeg forstår feminisme i Danmark. Jeg kan kun med
det yderste af min koncentration
forstå, hvad der menes med, at ”køn
er en konstruktion” og al den snak.
Jeg vil hellere bruge mulighederne,
frem for at finde håret i suppen. I
Danmark kan kvinder blive statsministre, køre motorcykel og svinge
motorsaven, uden at nogen gør ophævelser over det. Man kan endda
skifte køn, hvis man er utilfreds.
Kom i gang!

VIDENSKAB

LY K K E J A G T

PA R A D O K S

Folk tror, at man er enormt kulturelt velbevandret som DR2-vært.
Men sandheden er, at jeg ikke har
været i biffen, til stand-up, i teatret
eller noget der ligner, i de ni år
jeg har haft børn. Ikke en eneste
gang. Til gengæld læser jeg som en
mejetærsker. Da jeg var skoleelev,
var jeg tosset med Herman Bangs
’Ved Vejen’. Om stationsforstanderens kone, der oplevede den store,
altfortærende kærlighed, men –
selvfølgelig! - aldrig levede den ud.
Hun resignerede, og så døde hun.
Forleden dag genfandt jeg bogen,
og tænkte over det moderne, lyststyrede menneske: Med skilsmisser,
Facebook, solomødre, Tinder, chai
latte og cortado. Der er ikke nogen,
der finder sig i at være ulykkelige
så meget som i ti sekunder mere.

Jeg undrer mig jævnligt over,
hvorfor jeg er troende. Det burde
teknisk set ikke være muligt at
bekende sig til religion og samtidig
stå hundrede procent bag The Big
Bang. Jeg kommer i Grundtvigs
gamle kirke Vartov tæt på Rådhuspladsen. Præsten har et nøgternt
blik på Vorherre, men gudstjenesten ender altid med, at Vorherre
trods alt nok eksisterer, og at vi
hører til hos ham. Min familie er
kommet der i generationer, og
når jeg sidder i Vartov, så føler jeg
mig i stærk forbindelse med både
Vorherre og min slægt. Desuden
stopper en gudstjeneste onlinef limmeret oven i hovedet, hvilket
er et selvstændigt privilegium. Det
kan kirkerne slå sig op på big time
om få år.

GENNEMSNITSDANSKEREN
HAM OG HENDE
•
•
•
•

Anne og Peter er de mest almindelige - og dermed gennemsnitlige - fornavne, mens Nielsen er
det mest almindelige efternavn
Gennemsnitsalderen er 41,2 år - kvinder er 42,1 år, mens mænd er 40,3 år
50,28 pct. af befolkningen er kvinder
Mænd bliver i gennemsnit 78,6 år, mens kvinder bliver 82,5 år
PARFORHOLD

•
•
•

Kvinder er i gennemsnit 32,0 år, når de bliver gift første gang, mens mænd er 34,5 år
I gennemsnit er en bruds alder 35,6 år, mens brudgommens alder er 38,4 år
De fleste skilsmisser sker, når folk er mellem 40 og 49 år
FAMILIELIV

•
•
•
•
•
•

En kvinde er i gennemsnit 29,1 år, når hun føder sit første barn
Gennemsnitsalderen for alle fødende kvinder er 30,9 år
En nybagt far er i gennemsnit 33,5 år
En førstegangsfar er 31,3 år
Nyfødte hedder oftest Sofia eller William
Danskerne får i gennemsnit 1,71 børn
ARBEJDSLIV

•
•
•

Den gennemsnitlige dansker har en indkomst på i alt 299.000 kr. om året
Et gennemsnitligt par med to børn har en årlig indkomst på i alt 884.600 kr.
Det gennemsnitlige beløb, familier har til rådighed efter skat, er 344.800 kr.
FRITID

•
•
•
•

"Spectre" var den mest sete film i 2015 med 884.000 solgte biografbilletter
Danskerne går gennemsnitligt i biografen 2,4 gange om året
42 pct. af danskerne læser avis dagligt
Familie Journalen er det største ugeblad med et oplag på 152.000
BOLIG

•
•

Hver syvende person flyttede i løbet af 2015 - i alt blev der registreret 885.000 flytninger i løbet
af året
58 pct. af alle danskere bor i ejerboliger

•
•

Det gennemsnitlige boligareal pr. person er 52 kvadratmeter.
Der bor gennemsnitligt 2,1 personer i hver husstand
TRANSPORT

•
•

Mere end 77 pct. af alt transport i Danmark foretages via personbil
Volkswagen var med 22.400 biler (10,8 pct. af alle nyregistrerede biler) den mest solgte bil i
2015
Kilden er primært Statistisk Årbog 2016. Tallene i bogen er de senest offentliggjorte. Det varierer
således, hvilket år tallene stammer fra.

