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For få måneder siden var det de færreste danskere, der
kendte DR Pigekorets chefdirigent, Phillip Faber. Nu-
vel, han har gjort sin entré blandt tv-seerne med nogle
relativt smalle musikprogrammer, men det er for intet
at sammenligne med den hype, han nu er udsat for, ef-
ter at han har fået hele Danmark til at synge fælles-
sang. Da det populære underholdningsprogram ”X
Factor” efter 10 ugers pause kom på skærmen i forrige

uge, måtte det se sig slået af
Phillip Fabers klaverspil og
sang på DR, der med 835.000
seere havde 118.000 flere se-
ere end Blachman & co. 

Således er fællessangen og
Phillip Faber sammen med
statsminister Mette Frederik-
sen blevet et af de mest syn-
bare ikoner for coronakrisen. 

Journalist Pernille Glavind
har været med til tv-optagel-
ser for at komme tættere på

Danmarks ukronede sangkonge, der selv mener, at
danskerne under krisen har haft et behov for at hive i
bremsen, mærke efter og føle et fælles fodslag. 

I dette nummer fortæller journalisterne Steen A. Jør-
genssen og Jesper Kongstad også om perspektiverne
forud for høringen i den såkaldte instrukskommission
af den tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V).
Kommissionen skal undersøge, om ministeren i 2016
gav en ulovlig instruks om at adskille unge par, hvoraf
den ene part var mindreårig, i asylcentre.

Og så er Indblik Weekends restaurantanmeldelser til-
bage efter en coronapause. Niels Lillelund har besøgt
brødrene Prices restaurant i Aalborg. Det besøg var
han godt fornøjet med. Velbekomme.

CORONAKRISENS DARLING

PETER ROSENDAL, 
WEEKENDREDAKTØR

75 år siden
Den 30. maj 1945: Kort efter afslutningen på Anden
Verdenskrig vedtager Folketinget landsforræderilove
og genindfører dødsstraf med tilbagevirkende kraft.
Loven bliver underskrevet af kongen to dage senere.

35 år siden
Den 29. maj 1985: Fodboldfans slås i forbindelse med
Europa Cup-finalen mellem Liverpool og Juventus. 39
mister livet, og hundredvis bliver såret inden kampen
på Heysel Stadion i Bruxelles.

30 år siden
Den 29. maj 1990: Den 59-årige Boris Jeltsin bliver af
Sovjetunionens parlament valgt til landets præsident.

AKTUELLE MÆRKEDAGE

Da dronningen fyldte 80
år den 16. april, var der
lagt op til den helt store
fest. Men den aflyste
dronningen selv pga.
coronakrisen. Nu er det
kronprins Frederik, der
står for tur. Han fylder
52 år den 26. maj. Da
kronprinsen fyldte 50 år
i 2018, havde kongehus-
et stor succes med en
stor, folkelig løbefest i
form af Royal Run. Det
var meningen, at løbet
skulle have været afvik-
let igen i år, men det er
aflyst pga. virussen.

AKTUEL PERSON

Motion: Danmarks Cykle Union arrangerer i dag virtu-
elle cykelløb med titlen: ”Danmark cykler sammen –
hver for sig”. Målet med løbene er at samle penge ind
til børn på landets julemærkehjem.

Rumrejse: Med hjælp fra tech-entreprenøren Elon
Musks rumfartsvirksomhed, SpaceX, kan amerika-
nerne den 27. maj se frem til at se rumskibe bemandet
med astronauter stige til vejrs fra det historiske Ken-
nedy Space Center. Det er første gang siden 2011, at
USA opsender astronauter. Uforudsete forhindringer
som vind og vejr kan dog udskyde opsendelsen.

Sport: Torsdag genstarter AGF og Randers FC Super-
ligaen efter flere måneders pause. De to hold spiller
uden tilskuere en udsat kamp fra runde 21, inden
runde 25 bringer alle holdene i spil hen over week-
enden. Kampen spilles kl. 19 på Ceres Park i Aarhus.

AKTUELLE BEGIVENHEDER

»Det er lidt som, når man 
savner en kæreste eller noget«

14
Den 21-årige Frederik Heyde-Petersen spiller vandpolo. Han har savnet sin sport vildt meget under coronakrisen, 
men nu begynder det at lysne for ham og landets øvrige amatørsportsudøvere. FOTO: MADS FROST
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KARATE
Chris Stach Olsen, 48 år
»Jeg bliver rastløst, når jeg ikke kan træne. Kampsporten har hjulpet mig med at få ting ud,« fortæller Chris Stach Olsen.
Han træner karate to gange ugentligt. Han arbejder som terminalchef for fødevarevirksomheden Kohberg og bor 
med sin kone og to børn. Han har det sorte bælte i karate og har dyrket sporten, så længe han kan huske. Nu er trænin-
gen sat i bero pga. coronavirus. I karate kræver selvforsvar, kamp og sparringsomgange en modpart, men Chris Stach 
Olsen har været i stand til at fortsætte andre dele af træningen derhjemme.
»Men det er ikke det samme som at være nede i dojo’en,« siger han og tænker sig lidt om, »ånden mangler«. 

Danske amatørudøvere af indendørsidræt har i mere end to måneder
været afskåret fra at dyrke deres sport pga. coronapandemien.
Træningen har i et vist omfang været henvist til dagligstuen.

»Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store
konsekvenser for alle danskere.«

Sådan indledte statsminister Mette Frederiksen
sit pressemøde en onsdag aften midt i marts.

Det er mere end to måneder siden nu, og den af-
ten lukkede Foreningsdanmark ned.

Og det har i høj grad påvirket amatørsportsfolk
over hele landet. Latindansere, ishockeyspillere,
fægtere, bowlingspillere og mange, mange andre.
Ifølge Centralt ForeningsRegister er det samlede
medlemstal og lokalforeningstal for DIF, DGI og

MADS FROST (Tekst og foto) | mads.frost@jp.dk
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Firmaidrætten 2.664.907 medlemmer (tal fra
2019).

Nu kan nogle af dem så småt begynde at glæde
sig til at genoptage deres sport i vante omgivelser,
når fase 3 af Danmarks genåbning træder i kraft
den 8. juni.

Ifølge regeringens plan for genåbning af Dan-
mark vil de indendørs idrætsaktiviteter, der kan
afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt, kunne gen-
åbnes fra den dato. Indtil da er træningen bl.a.
henvist til dagligstuen.



BOWLING
Henrik Melchiorsen, 39 år
»Det har været træls. Jeg har
savnet fællesskabet i klubben,«
siger Henrik Melchiorsen.
Han bor sammen med sin kære-
ste, hendes datter og deres kat,
Kisser. Til daglig arbejder han
som tegner ved et rådgivende
skibsingeniørfirma. Han har gået
til bowling i 19 år med én ugent-
lig træning og kamp cirka to
gange i måneden.
»Vi glæder os meget til at
komme i gang med at bowle
igen. Vi er nok ude i, at det bliver
på den anden side af ferien. Det
er nok det værste scenarie.«
I mellemtiden har der været tale
om at arrangere et grillarrange-
ment for klubbens medlemmer
for at værne om fællesskabet.

ISHOCKEY
Jacob Lyby, 36 år
»Når man spiller beer league
hockey, så er det, fordi man har
et godt kammeratskab,« siger
Jacob Lyby.
Han er 36 år gammel og har spil-
let ishockey i fire sæsoner med
en ugentlig træning og 10
kampe pr. sæson. Det er fælles-
skabet med de andre spillere,
der driver ham. Men han savner
også den gnist, han oplever, når
han spiller kamp. Han er håbe-
fuld i forhold til mulighederne
for at gøre ishockey corona-
venligt.
»I ishockey bærer man noget
meget skærmende udstyr. Vi er
godt polstrede og bruger i for-
vejen handsker og visir. Hvis visi-
ret forstørres, så det dækker
hele ansigtet, og bliver testet i
forhold til dets skærmende ef-
fekt, vil jeg mene, at sporten er
gearet til at være coronavenlig.«
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ROLLER DERBY
Ida Brams, 30 år
Ida Brams sad i bussen på vej hjem
fra træning og tjekkede sin telefon.
Her læste hun nyheden om, at Mette
Frederiksen på et pressemøde kort
for inden havde annonceret, at Dan-
mark skulle lukke ned.
»Jeg sad og tænkte ”fuck mand. Det
er jo vanvittigt”. Der gik det op for
mig, at vi måtte aflyse al fremadret-
tet træning,« siger Ida Brams.
Hun er 30 år gammel og har 
dyrket roller derby i syv år. Hun er en
del af bestyrelsen i sin klub. Til dag-
lig arbejder hun som borger-
inddrager i Aarhus Kommune.
»Jeg tror, vi bliver nogle af de 
sidste, der kan genoptage indendør-
stræning. Vi står tæt sammen, når vi
træner, vi rører ved hinanden, når vi
øver taktik, og når vi skal blokere el-
ler forbi hinanden kan berøring hel-
ler ikke undgås.« 



VANDPOLO
Frederik Heyde-Petersen, 21 år
»Efter nogle dage uden træning, begyndte jeg at
sove dårligt om natten. Jeg kan også mærke, at jeg
bliver frustreret over småting. Der er lidt, som når
man savner en kæreste eller noget,« siger Frederik
Heyde-Petersen.
Der er gået over to måneder uden vandpolotræ-
ning nu. Frederik Heyde-Petersen begyndte at
dyrke sporten som 12-årig. Han træner over 16
timer ugentligt ved siden af sit fultidsstudium i
fysik.
Det er ikke kun den fysiske træning, han må und-
være. Savnet til holdkammeraterne er stort.
»Det er mærkeligt ikke at se dem, for vi plejer at
ses hver dag. Nu ringer vi sammen dagligt for at
hjælpe hinanden med at komme i gang med da-
gens gøremål. Det kan være hjemmetræning eller
studiet,« siger han.
Han glæder sig til at komme i gang igen, selv om
han ikke ved, hvornår det bliver. Samtidig er han
bekymret for, at det bliver hårdt.
»Det er som at holde to måneders juleferie, æde
julemad og så komme i gang igen. Det bliver
tungt.«

FÆGTNING
Meta Valbjørn, 16 år
»Nu, hvor jeg ikke kan fægte,
begynder jeg at mærke mere til
mine knæ. De er dårlige,« siger
Meta Valbjørn.
Hun går i 9. klasse og har gået til
fægtning i cirka tre år. Inden der
blev lukket ned for indendørs
sportsgrene, trænede hun mel-
lem tre og seks timer ugentligt.
Det er en sportsgren med en del
teknisk udstyr. Våbnet er via et
kabel tilsluttet en maskine, som
registrerer og tæller, når fægte-
ren rammer sin modstander. Så
det er vanskeligt at dyrke spor-
ten hjemme.
»Jeg kunne godt træne mit ben-
arbejde herhjemme, men det gør
jeg ikke,« fortæller hun.
På denne dag i maj er hun iført
sin fægtedragt for første gang
siden starten af marts. 
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BRYDNING
Tobias Fonnesbek, 29 år
Tobias Fonnesbek havde netop
vundet brydeturneringen FT Cup
i Sverige, da Danmark lukkede
ned. Det var hans første stævne,
siden han blev skadet tre år for-
inden.
»Jeg nåede lige at komme i
gang, og så alligevel ikke. Det
var meget frustrerende, men
man kan jo ikke gøre noget ved
det,« siger han.
Han plejer at træne brydning
hver dag i sin brydeklub, cirka 15
timer ugentligt. Nu prøver han
at holde sig i gang derhjemme
med sin kondicykel og elastikker
til styrketræning.
»Jeg mangler selve brydetrænin-
gen. Den går ikke så godt hånd i
hånd med at holde afstand.«
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SPORTSDANS
Victoria Benthin, 15 år
»Jeg savner virkelig at danse. Jeg elsker musikken, måden at bevæge sig på. Jeg føler mig hjemme i det,« siger Victoria Benthin.
Hun har dyrket sportsdans i fire år, men har tidligere danset både ballet og mgp-dans. Hun går i 9. klasse og træner normalt 
15 timer ugentligt. Nu har hun i stedet online styrketræning, mens holdtræning og turneringer er aflyste.
Victoria Benthin har en forhåbning om, at hun kan vende tilbage til almindelig træning fra januar 2021. Hun frygter at blive skuffet, 
hvis hun forventer, at det bliver tidligere. 

»Jeg savner virkelig at danse. 
Jeg elsker musikken, måden 
at bevæge sig på.«
VICTORIA BENTHIN, SPORTSDANSER


