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ingen hindring

Er du også træt af 
uskrevne regler om, 

hvad “man” kan og 
må, når man er over 
50? Så læs med her, 

når SØNDAG taler 
med tre kvinder, der 
på hver deres måde 
gør op med alders-

tyranni og samfunds-
forventninger og gør 

det, de selv har lyst til.

Af ANDREA BAK  
soendag@soendag.dk  

Foto: CLAUS PEUCKERT

ALDER
– Jeg elsker at 
lege og have 
det sjovt, siger 
Birgitte Drud, 
her i sin elskede 
kedeldragt eller 
coverall, som hun 
kalder den.
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– Jeg over vejede, 
hvordan jeg kunne 
gøre det, jeg elskede 
ved radioen, uden 
for radioen, og jeg 
kom frem til, at det 
måtte være som DJ, 
siger Katrine Ring.

– Jeg havde følt mig ensom 
og misforstået i mange år, 

men i punkkredsen var det 
pludselig o.k. at være en ge-

nert og indelukket nørd, siger 
Kathe Greibe  Christensen. 
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e fleste af os vil 
uvægerligt tæn
ke på en nydelig 
dame i spadsere
dragt, når vi tæn
ker på en revisor 

– ikke på en kvinde med langt 
sort hår, sortlakerede negle, 
sort tøj, militærstøvler og en 
tatovering til minde om det nu 
nedrevne Ungdomshus på Jagt
vej 69 i København. Men det er 
ikke desto mindre sådan, Kathe 
Greibe Christensen ser ud.

Hun bor i et parcelhus i Her
lev ved København, og alt ved 
indretningen afslører, at her bor 
en kvinde, som er helt sin egen. 
Et eksempel er det store dukke
hus, som hun på fjerde år er i 
gang med at indrette. Ikke med 
traditionelle dukkehusmøbler, 
men som noget, der giver min
delser om en gyserfilm. Næ
ste del af projektet er at spare 
sammen til en specialbygget 
kælder til dukkehuset, som skal 
indeholde et torturkammer, li
gesom der naturligvis skal være 
en kirkegård rundt om huset, 
forklarer hun med et stort grin.

PUNK BLEV MIN REDNING

Kathe Greibe 
Christensen, 51 
år, revisor med 
eget firma, mor 
til voksne tvillin-

ger og punker

Vi sidder på hendes terrasse 
og drikker te af et gammeldags, 
rødt testel. Over Kathes hoved 
hænger et spøgelse med lange, 
sorte gevandter i tyl, der hele 
tiden blæser ind i ansigtet på 
hende. Jeg foreslår, at vi tager 
spøgelset ned, men Kathe sva
rer, at det er for nemt og fortsæt
ter ufortrødent med at fortælle, 
mens hun vifter de flagrende 
spøgelsesgevandter væk.

Genert og nørdet pige
Kathe Greibe Christensen hørte 
punk første gang som 12årig. 
Det var en sang med The Sex Pi
stols, og hun husker det tydeligt.

– Jeg tænkte, at jeg aldrig 
havde hørt noget så fedt i hele 
mit liv. Jeg anede ikke, at musik 
kunne lyde sådan. Jeg var helt 
solgt, husker hun.

Kathe var med egne ord en 
stille, genert og nørdet pige, som 
altid havde følt sig udenfor, men 
med punken fandt hun plud
selig et sted at høre hjemme. 
Hun begyndte at farve håret 
med frugtfarve og iklædte sig 
tøj, som lå stilmæssigt meget 

langt fra skolekammeraternes.
– Jeg gik i pink bukser, for

skelligfarvede strømper og snø
rebånd, og jeg sminkede mig 
hvid i den ene side af ansigtet, 
mens den anden side var fuld 
af farver, griner hun, da hun 
husker tilbage.

– Der var en dreng på mit 
gymnasium, der også var pun
ker. Han havde en cottoncoat 
med renserimærke hængende 
udenpå, og Bowiefrisure. Bul
ler og jeg var de eneste 
punkere i Smørum
nedre, fortæller Kathe.

Buller og Kathe tog 
ind til København 
for at hænge ud med 
de andre punkere på 
Gammel Torv, og før 
Kathe havde set sig 
om, var hun kommet 
med i redaktionen på 
et punkblad og skrev 
artikler og gik til mas
ser af punkkoncerter, 
først i det besatte hus 
Alotria og siden i Ung
domshuset.

– Punk blev min red

ning. Jeg havde følt mig sær og 
ensom og misforstået i mange 
år, men her var det pludselig o.k. 
at være en genert og indelukket 
nørd. Der var mange andre, der 
var ligesom mig, nemlig sære. 
Det var en kæmpe befrielse.

– I begyndelsen var det mest 
musikken, der trak, men efter
hånden som jeg fik flere og flere 
venner i punkmiljøet, blev det 
mit liv, og det har formet mig 
meget. Hele måden at tænke på 
om samfundet, og den der DIY
“det gør vi bare”ånd, der var i 
punkmiljøet, har haft enorm 
betydning for mig. Vi anede 
ikke, hvordan man lavede et 
musikblad, men vi gjorde det 
bare alligevel.

Slut med strithåret
Med tiden trak hun sig dog mere 
og mere fra punkmiljøet. Ikke 
fordi hun følte sig for gammel, 
men fordi der kom flere og flere 
regler for, hvordan “man” skulle 
opføre sig. Og det gad Kathe ikke.

– Jeg var til en demonstration 
mod lukningen af Ungdoms
huset, og jeg gik og drak en 
øl. Jeg var ikke fuld, og det var 
helt stille og roligt, men jeg fik 
at vide af nogle af de helt unge, 
at “vi drikker ikke i demoen”. 
Da vidste jeg, at rammerne var 
blevet for snævre, siger Kathe 
og understreger, at hun altid 
har demonstreret med flag og 
råb – ikke med sten.

– I dag ser jeg det at være pun
ker meget mere som et mind
set end som noget, der hænger 
sammen med, hvordan man 
ser ud. Det handler om at gøre, 

hvad man selv føler, 
er rigtigt og være lige
glad med, hvad andre 
tænker og forventer 
af en. Jeg hader for 
eksempel skranke
paver og bedrevi
dende mennesker, 
men jeg har på den 
anden side heller ikke 
længere noget stort 
behov for at knalde 
ud til punkkoncerter, 
og jeg er simpelthen 
blevet for magelig til 
at stå og bruge en hel 
dåse hårlak på at lave 
strithår, smiler hun. 

Det handler 
om at gøre, 
hvad man 
selv føler, 

er rigtigt og 
være ligeglad 

med, hvad 
andre tænker 
og forventer 

af en

Kathe med sit 
lidt utraditionelle 
dukkehus.
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For tre år siden 
sprang Birgitte 
ud som iværk-
sætter med 
eget firma.

lyverdragter er 
normalt forbe-
holdt mindre børn 
og erhvervsfiske-
re, men det for-

søger en kvinde i København 
NV at lave om på. Birgitte Drud 
formgiver nemlig såkaldte 
cover alls til kvinder i alle aldre 
og får dragterne produceret i 
Riga. Selv har hun været forel-
sket i kedeldragtens praktiske 
design, siden hun var helt ung.

– Min første buksedragt sy-
ede jeg selv efter et mønster, 
jeg havde fundet i det blad, 
der hed Eva. Det var engang i 
70’erne, og jeg arbejdede på en 
døgninstitution, hvor de havde 
stiklagener i meget kraftig bom-
uld. Dem huggede jeg et par af 
og syede buksedragten af dem. 

TEMA

Den havde sjalskrave og én 
knap foroven, og så havde den 
raglanærmer. Jeg batik farvede 
den turkis, og jeg sled den op. 
Jeg har sidenhen forgæves for-
søgt at finde mønstret igen.

– Jeg har altid haft en forkær-
lighed for tøj. Jeg er høj og slank, 
og jeg kommer altid til at ligne 
en fin dame fra Holte, hvis jeg 
tager en pels på. Det er slet ikke 
mig, griner hun og viser mig sit 
seneste genbrugsfund: en ær-
meløs buksedragt i syregrønne 
og gule striber og med små flæ-
ser for enden af buksebenene.

Vil prøve den først
For knap tre år siden sprang Bir-
gitte Drud ud som iværksætter. 
Hun havde netop mistet sit job 
som sekretariatsleder og un-

derviser i en kursusvirksom-
hed for arbejdsløse designere 
og arkitekter, da de mistede de 
EU-midler, som holdt virksom-
heden oppe.

– Nogle år forinden havde 
jeg på Ebay købt en kedeldragt 
fra et militært overskudslager 
i USA. Jeg fryser altid om vin-
teren, og jeg var træt af at gå 
rundt og fryse om måsen, så den 
var perfekt. Jeg blev ofte stop-
pet af kvinder på gaden, som 
ville vide, hvor jeg havde købt 
den, og så øjnede jeg et marked, 
fortæller hun.

Det blev til Druds Coveralls, 
som i øjeblikket består af en 
sommer- og en vintermodel i 
grå eller sort. Birgitte Drud af-
slører med et smil om munden, 
at der også er en model på vej i 
shocking pink.

– Jeg aner ikke, om den kan 
sælge, men nu må vi se.

– Noget af det, jeg oplevede, 
når folk stoppede mig på gaden 
og spurgte til min buksedragt 
var, at de så helt trætte ud i an-
sigtet, når jeg sagde, jeg havde 
købt den på Ebay og fået den 
helt fra USA. De var bange for, 

at de ville se kæmpestore ud i 
den, og mange sagde, at de al-
drig ville købe sådan en dragt 
uden at kunne prøve den først, 
fortæller hun.

Min private fokusgruppe
Af samme grund har Birgitte 
Drud haft besøg af adskillige 
kvinder hjemme i lejligheden i 
Københavns nordvestkvarter, 
der gerne ville prøve dragten, 
før de bestemte sig.

– Det har været min helt pri-
vate fokusgruppe, og det har 
givet mig et ubetaleligt indblik 
i min kundegruppe, som tæller 
kvinder fra teenagealderen til 
nogle, som er 20 år ældre end 
mig, siger hun.

Næste skridt for Birgitte Drud 
er at få kedeldragterne ud i fy-
siske butikker og også meget 
gerne til udlandet. Det har vist 
sig at være en større udfordring, 
end hun håbede, men hun klør 
på. Hun kan ikke leve af at sælge 
sine coveralls endnu, så for at få 
smør på brødet arbejder hun på 
deltid i en daginstitution.

– Jeg er primært ansat til at 
lege med børnene, og jeg elsker 
det. Jeg er oprindeligt uddannet 
lærer, men har haft et hav af 
forskellige job, og jeg har aldrig 
nogensinde været interesseret 
i karriere. Jeg er et lyststyret 
menneske, og jeg elsker at lege 
og have det sjovt. Jeg kunne 
sagtens sige til mig selv, at nu 
er det på tide at drosle ned, men 
i stedet har jeg så valgt at starte 
mit eget firma, hvor jeg laver 
coveralls til voksne.

Jeg er et lyststyret 
menneske, og jeg 
elsker at lege og 

have det sjovt

JEG LIGNER EN FRA 
HOLTE, HVIS JEG 
TAGER EN PELS PÅ

Birgitte Drud, 
59 år, pædagog-
medhjælper i en 
daginstitution og 

indehaver af Druds 
Coveralls.
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– Min arbejdsuge er stort set klaret, når weekenden er omme, og 
det er en kæmpe frihed for mig.
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et lå aldrig i kor-
tene, at Katrine 
Ring skulle være 
DJ, og hun havde 
da heller aldrig 

forestillet sig, at hendes ar-
bejdsliv i midten af 50’erne 
skulle foregå i weekenden, 
om natten, rundt omkring på 
natklubber og barer i ind- og 
udland. Men sådan blev det, 

JEG SKÆNKER ALDRIG 
MIN ALDER EN TANKE

Katrine 
 Ring, 56 år, 
komponist  

og DJ

og sådan er det stadig. DJ Ka-
trine Ring er still going strong 
og spiller hver weekend for 
mange forskellige mennesker 
i alle aldersgrupper.

Efter gymnasiet begyndte 
Katrine Ring at studere itali-
ensk på universitetet. Samtidig 
spillede hun i et band, der hed 
The Pin-Ups, og som udsendte 
en enkelt LP i 1982. Ad den vej 

kom hun i kontakt med musik-
journalisten Jan Sneum, som 
var programmedarbejder på 
Danmarks Radio. Han fortalte, 
at de stort set ikke havde noget 
om italiensk musik i radioen, og 
han spurgte, om Katrine ville 
sørge for, at der blev rettet op på 
det. Det ville hun gerne.

– Jeg fik mit eget program om 
italiensk musik. Det var i 1982 
og altså mange år før internet-
tet, men jeg havde heldigvis en 
del venner i Italien, så jeg skrev 
til dem og fik dem til at sende 
alt, hvad de havde af plader 
og blade, som jeg kunne lave 
udsendelser ud fra, siger hun 
og betror mig, at det på det 
tidspunkt føltes, som om hun 
havde bluffet sig til verdens 
fedeste job. 

Med tiden fandt hun sine 
fødder på DR, og da hun i 1985 
opdagede, at hun havde glemt 
at forny årskortet til italiensk-
studierne, bestemte hun sig for, 
at det var musikken og jour-
nalistikken, der var den rette 
vej at gå.

Mere af nød end lyst
Det blev til 15 år som freelance 
programmedarbejder i Dan-
marks Radio, hvor hun blandt 
andre arbejdede sammen med 
den nu afdøde DJ-legende Kim 
Schumacher, og hvor hun fik 
lov at afsøge mange forskel-
lige musik genrer på lytternes 
vegne. 

– Men i 1992 indledte DR det, 
de kaldte for “ny radio”, som 
blandt andet indebar, at der 
blev indført faste playlister på 
P3, som vi skulle følge. Da fik 
jeg fornemmelsen af, at nu var 
det blevet tid til at jeg skulle ud 
igen, siger hun.

– Jeg overvejede, hvordan jeg 
kunne gøre det, jeg elskede ved 
radioen, uden for radioen, og jeg 
kom frem til, at det oplagte valg 
ville være at blive DJ, siger hun.

Katrine Ring var på det tids-

punkt 32 år og omtrent dobbelt 
så gammel som mange af de 
DJs, hun mødte ude omkring 
i nattelivet.

– På det tidspunkt var det et 
valg, der blev truffet mere af 
nød end af lyst, men det havde 
intet med min alder at gøre. Jeg 
kunne tydeligt se, at de unge 
knægte havde betydeligt mere 
teknisk snilde end mig, men at 
jeg til gengæld havde en kæmpe 
musikalsk erfaring, som de slet 
ikke havde, forklarer hun.

I dag, som 56-årig, er det fort-
sat DJ-gerningen, der er Katrine 
Rings levebrød, og hun skænker 
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– Jeg er heldigvis B-
menneske, så jeg kan 

sagtens spille til klokken 
2 og nå hjem i ordentlig 

tid til at få min søvn.

Det eneste, der 
har ændret sig 
med tiden, er, 

at jeg er nødt til 
at passe mine 
 sengetider, og 

det er slut med at 
spille til klokken 5

jeg ikke klare at spille fem job 
på en weekend, som jeg gør nu.

– Jeg er også nødt til at tænke 
mere over, hvad jeg spiser. Før-
hen var sukker mit drivmiddel, 
når jeg arbejdede, men den går 
ikke længere. Jeg har altid en 
madpakke med rugbrød og 
gulerødder med, hvor jeg før-
hen kunne klare ikke at spise i 
mange timer ad gangen og bare 
kunne nøjes med en hotdog 
eller en tebolle. Jeg løber og 
styrketræner for at holde min 
krop stærk, for det er hårdt  
for kroppen at stå op i så man-
ge timer, og jeg har heldigvis  

ikke nogen fysiske skavanker.
– Jeg føler mig meget privile-

geret. Min arbejdsuge er stort 
set klaret, når weekenden er 
omme, og det er en kæmpe fri-
hed for mig, at jeg har så meget 
tid til at lave andre ting i løbet 
af ugen. Jeg bor i min mormors 
gamle lejlighed på Nørrebro, 
og så har jeg et sommerhus på 
Lolland, hvor jeg elsker at gå og 
nusse rundt, når jeg har fri. Det 
bedste, jeg ved i mine ferier er 
at lave absolut ingenting. Der er 
så meget drøn på i hverdagen, at 
jeg virkelig kommer til at længes 
efter at dovne og kede mig.  n

aldrig sin alder en tanke, selv 
om hun ofte er blandt de ældste 
i lokalet, når hun er ude at spille.

– Det eneste, der har ændret 
sig med tiden, er, at jeg er nødt 
til at passe mine sengetider, 
og det er slut med at spille til 
klokken 5. Jeg er heldigvis B-
menneske, så jeg kan sagtens 
spille til klokken 2 og nå hjem i 
ordentlig tid til at få min søvn.

– Jeg har helt faste rutiner, 
inden jeg skal på arbejde. Jeg 
ved, hvornår jeg skal spise, og 
hvornår jeg skal hvile en times 
tid, før jeg skal ud og spille. Det 
er meget vigtigt, for ellers kan 


