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Hvis man kommer kørende fra Erdis pizzeria 

i Bjergby i retning mod Hirtshals, ligger der 

kort før Horne et lillebitte hus inde på marken 

til højre. Her bor Mads Nygaard med sin bøl-

lehat.

Før var han en lidt overset forfatter. Nu er 

han på alles læber som Venligbo nr. 1. Med 

ret til at betjene kaffemaskinen. Godt der er 

lys i hans lille hus, for nætterne er mørke i 

Vendsyssel. Meget mørke.

Vejen til Mads Nygaard går for mig over 

Skanderborg og Facebook og fængslet 

Kjærshovedgaard ved Ikast, hvor en gruppe 

af uudviselige "ygtninge er anbragt.

Første gang – for to år siden – snakkede 

vi til ”slyngeldagene” om hans nye billedbog 

Prins Præcis, og han betroede mig med en 

form for stolthed, at han aldrig havde fået én 

eneste avisanmeldelse på sine (nu) fem bil-

ledbøger. Men på Facebook har han mange 

tusind læsere.

En omvendt King

Nu ser jeg også hans skrivested. En spinkel 

stol. En lidt ældre computer. Der er fodkoldt 

ved gulvet. Og jeg tænker, at man kan lave 

verden om for ingen penge. Og en kop kaffe.

Kjærshovedgaard er en lidt længere histo-

rie. De udviste mennesker må godt forlade 

stedet, men de skal komme ”hjem” igen. Så 

vedtager et enigt byråd i efteråret, at de, som 

bor der, ikke må tage med (skole)bussen. Der 

er godt 10 kilometer til noget, som ligner ci-

vilisation.

Selve Kjærshovedgaard ligger smukt (for 

os midtjyder) omgivet af snorlige plantager og 

en uendelig "ade af marker. Så kommer jeg til 

at tænke på den bog, som har ændret mit liv.

Den er skrevet af Martin Luther King og 

handler om dengang, de sorte boykottede 

busserne i Montgomery, Alabama, i årene 

1955-1956. Her lærte jeg, at man kan lave 

verden om ved at lade være med at tage bus-

sen.

Så Mads Nygaard og jeg og en hel masse 

Er det virkelig rigtigt, at en kop kaffe og almindelig venlighed er vejen til god integration – og gode børnebøger? 
Mød Mads Nygaard live fra Hirtshals.

Af Steffen Larsen

Fodkold og hjer

Mads Nygaard har opda-

get, at alt, man behøver til 

at indlede integration, er 

en stol og en venlig kop 

kaffe. I hans hus snurrer 

maskinen !ittigt – hans 

skrivested er et lille bord 

med en ældre 

computer.

Mads Nygaard har opda
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irkelig rigtigt, at en kop kaffe og almindelig venlighed er vejen til god integration – og gode børnebøger? 

andre lavede en omvendt King og stille-

de op på Kjærshovedgaard en frysende 

lørdag i oktober med en ladning cykler, 

der var sponsoreret af venlige menne-

sker. Det skyldte jeg Martin Luther King. 

(Hans bog er i øvrigt blevet genoversat 

til dansk under titlen Da Gud tog bus-

sen.)

Går op i individer

Mads Nygaard blev erkendt venligbo, 

da han stødte ind i systemet. Først ar-

bejdede han på et asylcenter i Hjørring, 

men ikke længe, for han lærte, at det 

ikke var meningen, man skulle blande 

sig, hjælpe, smile, organisere og så vi-

dere.

Kort sagt: Det var under de om-

stændigheder, Mads Nygaard gjorde 

den opdagelse, at alt, man behøver til 

en førstegangsintegration, er en stol og 

en venlig kop kaffe. Så kommer resten 

af sig selv. Jeg elsker det udsagn, men 

holder det (kaffe)vand?

Det er derfor, jeg sidder på vegne af 

Børn & Bøgers faktatjekkende redaktion 

på en mørk mark nær Hirtshals en kold 

nat i januar med dette enkle spørgsmål 

(mens kaffemaskinen snurrer):

• Er det virkelig nok at være venlig?

- Det har sgu’ aldrig handlet om ven-

lighed for mig…

• Jamen er det ikke det, I kalder jer? 

- Jo, men det er, fordi vi er vendel-

boer.

• Det ved jeg.

- For mig går det mere ud på ven-

skaber. Vi skal nedbryde skellet imellem 

”dem” og ”os”. Jeg går op i, at når jeg 

møder en asylansøger, er det ikke en 

"ygtning, det er Ahmet eller Khoshnaw 

eller noget andet. Jeg går op i individer.

Alle skal mødes ens

• Det er da også en form for venlighed?

- Nej, det synes jeg ikke. Det behø-

ver det ikke at være. Det tager afsæt i, 

at jeg er fuldstændig "intrende ligeglad 

med status, nationalitet, tro. Man er et 

medmenneske. Punktum.

- Det er det eneste, jeg går op i, og 

så er det, hvordan du og jeg har det 

sammen, der de$nerer, om jeg synes, 

?Virkelighedstjek

Mads Nygaard

Forfatter og venligbo. Plus meget andet. Født i Hirtshals den 17. oktober 1969. 

Efter en tryg barndom (som elsket efternøler) i relativt gode kår, kom en øko-

nomisk nedtur for familien. Selvom faren siden begyndte at drikke temmelig 

meget, plejede han at sige: Det var den bedste dag i mit liv, da jeg gik på røven. 

Moren begyndte at strikke og servere kaffe for de ældre på Havbakken.

Mads Nygaard har efter eget udsagn haft snesevis af jobs. Han er uddannet 

journalist, men har egentlig ikke virket som sådan, med mindre man regner de 

pornogra$ske noveller, han skrev til Ugens Rapport for journalistik. Som man 

kan se på forfatterens hjemmeside, er han en travl mand. 

Dagen, hvor dette skrives, er han gæstelærer på Skallerup Friskole. Senere 

skal han til Radikal Ungdom i Kolding og Kalø Høj-

skole, blandt andet. Et af hans foredrag hedder 

Jeg elsker !ygtninge. Punktum.

Forfatterskabet omfatter foruden fem 

billedbøger en række romaner for voks-

ne. Senest udkom (2015) Frø, der (lige-

som de øvrige romaner), har fået pæne 

anmeldelser. Frø handler om at komme 

hurtigst muligt væk fra Hirtshals.

Mads Nygaard er skilt, men har tre 

børn, som han passer hver anden uge. De 

bor meget tæt på. Følg ham på Facebook! 

Fodkold og hjertevarm 

du er et dejligt menneske, eller om du 

er en skidt karl.

• Javel.

- Så for mig handler det ikke om 

venlighed, for mig handler det om at 

møde alle på nøjagtig den samme lyst-

fyldte, nysgerrighedsagtige facon. Og 

det gør jeg, hvad enten det er Hjørrings 

borgmester eller den just ankomne asyl-

ansøger.

• I sådan en situation kan der altså 

godt opstå noget, som måske er uven-

ligagtigt. Det kan også tænkes, at du 

ikke bryder dig om Hjørrings borgme-


