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Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen advarer ifølge Kristeligt Dagblads hjemmeside pr. 24. 
oktober 2010: ” En generaliserende udlændingedebat har givet Danmark et ry som fremmedfjendsk. Det kan 

blive meget dyrt for os i en situation, hvor vi får meget brug for kvalificeret arbejdskraft.” Jeg mindes 
følgende episode: 

 
Der var engang et højhus på en bakke i den nordlige del af centrum i en by i Østjylland. 100 meter fra huset 
stod to grønne containere beregnet til glas og papir. Måske står både huset og containerne der endnu, og 
måske bor personerne stadig i den opgang, der lå nærmest containerne. For det er ganske få år siden, og det 
er ganske vist. 
 

Ud for opgangen stod en ældre dame, bleg, men rank, med blikket stift rettet mod en ung mand fra 
Mellemøsten, som var på vej ned til glascontaineren bærende på en papkasse fyldt med tomme glas og 
flasker. En midaldrende, som også boede i den sydligste opgang, kom trækkende med sin cykel, og den 
ældre dame betroede sig – ham turde hun godt snakke med, selv om de ikke kendte hinanden personligt; 
ganske vist stammede han fra et andet sted i Jylland; men han havde kommunefarvet hår og gennemsnitsblå 
øjne. Hun pegede på den unge mand, som nu var nået ned til containeren: 
 

”Jeg står og holder øje med, om han smider papkassen fra sig, når han har smidt glassene i containeren. Det 
er noget svineri med alle de kasser, der ligger og flyder dernede.” 
 

Den midaldrende nikkede – det var svært at erklære sig uenig i synspunktet. ”Se nu der!” sagde han, da den 
unge mand kom gående tilbage med den tomme kasse. Den ældre dame så skuffet ud og blev endnu 
strammere i ansigtet, som om hun ville sige: ”Jeg skal nok gribe ham i noget en anden gang.” 
 

Ingen behøver kede sig i den østjyske by, heller ikke pensionister. Stort set alle politiske partier og 
anerkendte og ikke-anerkendte trossamfund kæmper om sjælene, og oplysningsforbundene udbyder kurser i 
alt fra fransk for fortsættere over webmaster for viderekomne til whiskybrygning for begyndere. Der findes 
en rigt foreningsliv inden for alle tænkelige aspekter af tilværelsen, samtidig med at antallet af TV- og 
radiokanaler vokser år for år. 
 

Trods disse muligheder havde den ældre dame truffet det valg at bruge en betydelig del af sin livsaften på at 
”stå og holde øje med”. Hun var overvejende optaget af, hvilke fejltrin højhusets øvrige beboere og især dem 
af udenlandsk herkomst måtte begå. Så var der noget at snakke om – med dem, hun mente at kunne have 
tillid til. Hun opholdt sig en del i vaskeriet, langt oftere end hun havde nødig for at vaske sit tøj. Her mødte 
hun et bredt udsnit af bygningens øvrige ældre og midaldrende damer, og der kunne gå halve timer imellem, 
at der var nogle få sekunders pause i de alsidige betroelser og meningsudvekslinger. Et ofte gentaget 
replikskifte var: ”Nu er der igen nogen, der ikke gider rengøre filteret i tørretumbleren.” ”Det er også alle de 
udlændinge.” 
 

Hvis de snakkesalige damer havde ført statistik over nullermænd og forsømte filtre, ville de for længst være 
nået til den konklusion, at det umuligt kunne være udlændinge hver gang – for så mange udlændinge boede 
der slet ikke i de 10 opgange med hver 12 etager.  
 

Der var dog en vis overrepræsentation af ikke-danskere i den sydligste opgang - her boede tyskere, italienere, 
marokkanere og den unge mand fra Mellemøsten, som hun holdt et særligt øje med. Han var smilende og 
venlig over for alle; men det kneb med at få det gengældt - den unge dansker med James Dean - udstrålingen, 
som boede på samme etage, følte sig i hvert fald ikke parat en eneste gang.  
 

Måske står den ældre dame endnu den dag i dag og ”holder øje med”. Hvis hun havde gået tur i byens 
latinerkvarter i firserne, havde hun sikkert læst en af de graffitis, der uvist af hvilken grund fik lov at blive 
stående i årevis: ”Henry Miller – han forstod af nyde og betragte, ikke yde og foragte.” Den ældre dame 
kunne – og kan nok stadig, hvis hun ellers lever – både betragte og foragte.  
    


