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Min samvittighed er dårlig.     

Tekst af Ditte Hansen (TV-vært og skuespiller bl.a. i DR2 ’Louise og Ditte’, Cirkus Revy) 

 

Som barn holdt den mig vågen om natten.  

Jeg lå i min seng hver aften, før jeg skulle sove og gennemgik alt det, jeg havde gjort 
”forkert” . 

Alt det jeg manglede at gøre, eller burde have gjort eller bestemt ikke skulle have gjort. 

-Bøgerne jeg ikke havde afleveret på skolebiblioteket.  

-Madpakken jeg havde smidt ud.  

-Min blækregning til på fredag, som jeg endnu ikke havde lavet, og som skulle afleveres til 
tiden, ellers skulle man møde personligt op på matematiklærerens hjemadresse. Bent 
Nadelmann, Agnetevej 27, Skovlunde. 

-Alle de dumme ting jeg havde sagt. 

Jeg sagde så mange dumme ting, eller jeg synes jo ikke, de var dumme, men jeg kunne 
godt mærke, efter at jeg havde sagt dem, at det var de!   

En gang sagde jeg, at jeg gerne ville være stripper, når jeg blev stor. Jeg havde set en 
film med en stripper, og  jeg synes hun var flot og dygtig til at danse. Og hun stod på en 
scene. Og det lignede noget, jeg godt ville. 

Hvor dum kan man være, ikke at fatte at en stripper- STRIPPER. Hun tager tøjet af! 

”Vil du gerne være stripper, Ditte? Ditte vil være stripper! Stripper-Ditte. Kom, smid tøjet, 
Ditte!” 

Hvis man bare kunne skrue tiden tilbage, men det kan man ikke.  Det kan man ikke. 

Man kan lære at holde sin kæft, kan man.  

Hvis man kunne lære at holde sin kæft, så ville man ikke skulle ligge og være vågen hver 
nat og spekulere på, om de mon ville glemme at man var stripper-Ditte.  

Sådan noget glemmer folk jo ikke. 

Og det er også din egen skyld. Du er stripper–Ditte. Du er ikke som de andre. Du er 
beskidt! 

Sagde min samvittighed og slog mig i hovedet.  
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Senere rykkede den ned på mine skuldre. Den gav mig virkelig dårlig holdning i min 
ungdom. Den var som en tung rygsæk. Fuld af skyld og skam.  

-Over at komme for sent.  

-Over ikke at læse nok lektier 

- Over at have fået en vildt dårlig karakter. Som nu stod på mit eksamensbevis og ville 
følge mig altid!  

-Over at have danset for vildt til en fest. Og nogen så det og sagde. ”Hun går godt nok til 
den”  

-Over at være sådan en grim én, ingen ville kysse  

-Over at være sådan en, der kom til at kysse alt for mange. Og mere end det. Alt for 
meget mere. 

Stripper-Ditte! 

 

Som voksen rykkede den ned på min bagagebærer på cyklen. 

På den måde kunne jeg havde den med mig overalt.  

Jeg havde den med mig ned i børnehaven og aflevere min søn og med mig på arbejde, 
gennem byen, op af bakke og over for rødt og ud til min mor, som var blevet syg og 
savnede mig og videre hjem i myldretiden forbi Netto og købe alt for lidt økologisk, videre 
ud i regnen, tæt på, alt for tæt på kl. 17, hvor børnehaven lukkede, og en pædagog 
kiggede vredt på mig med det der blik, det der ”Hey du, Stripper-Ditte, du er da en dårlig 
mor”- blik 

 

Nu har jeg fået en bil. Så kan jeg nemmere komme rundt med den.   

Min samvittighed.  

Problemet er, at det er ikke en El-bil. Og det burde det være.  

Og jeg kører for stærkt, det gør jeg. Jeg har allerede et klip i mit kørekort.  

Der er simpelthen så meget ved den bil 

- der holder mig vågen om natten.  


