
TÅRNBY: Pianist Julie Andkjær Olsen kan opleves ved en klaverkoncert på Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10, onsdag 28. oktober klokken 19.00. Programmet bliver med skandinavisk klavermusik af  
blandt andre Grieg, Sibelius og Carl Nielsen. Julie Andkjær Olsen er uddannet pianist fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium. Entré 30 kroner. Billetter på taarnbybib.dk /haj

Kultur Pianisten Julie Andkjær Olsen ved klaveret 

AF JACOB SCHNEIDER
jape@amagerbladet.dk

DRAGØR: Irse Kræmer fra Dragør har 
skrevet spændingsromanen »Dating-
roulette«, som er et kig ind bag fa-
caderne i datinguniverset. Mens for 
eksempel dating.dk hævder at have 
en million danske profiler, så mener 
kendere i markedet, at der måske re-
elt kun er tale om 10.000. De mange 
falske datingprofiler gør markedet til 
en speget affære, især for kvinder.

Der sidder for eksempel personer 
rundt om i verden og opfinder dating-
profiler. Der er fuld gas på snyden, og 
datingen kan nærmest sammenlignes 
med russisk roulette. Det er udgangs-
punktet for Irses femte roman »Da-
tingroulette«, hvor vi følger tre men-
nesker, som søger kærlighed og spæn-
ding gennem datingjunglen - alt fra 
stalking, utroskab og oversete børn.

Inspiration fra virkeligheden
Og bortset fra de allermest drama-
tiske begivenheder er meget af  det 
hentet i den virkelige verden, fortæl-
ler Irse:

»Jeg blev selv skilt for tre år si-
den og begyndte at være på match.
com og Tinder og sådan noget. En af  
mine gamle bekendte havde været på 
over 300 dates, og hun havde masser 
af historier at fortælle.

Flere unge kolleger har også fortalt 
om, hvor svært det er i dag at finde 
den eneste ene - og det tror jeg da, 
at næsten alle har dybest inde. Det, 
som de fleste nok føler er værst, er 
at man ikke længere er den vigtig-
ste person i en andens liv, og så er 
man sårbar. Det er nok meget sundt 
at mærke lidt efter i sig selv, inden 
man farer ud og finder en ny. Men 
der er rigtigt mange, specielt mænd, 
som ikke kan finde ud af at være ale-

ne. Efter et par måneder sidder der 
en ny inde i sofaen, som konen lige 
har rejst sig fra,« smiler Irse.

Perfektion og tålmodighed
»Men jeg har da også selv oplevet, 
hvordan man sidder på sådan en date 
og er meget hurtig til at dømme. ’Rø-
rer han ikke for meget rundt i den 
kop?’ ’Sikke nogle grimme sko’ eller 
sådan noget.

Der er også nogle, der nærmest kø-
rer fælles kalender og vil flytte sam-
men efter to dates. Det kan også gå 
for hurtigt. Vi vil alle sammen have 
kvalitet, alt skal være perfekt og vi 
skal leve op til det hele. Så jeg tror, at 
flere og flere vælger at bo hver for sig.

Min datter tror på, at man mødes 
tilfældigt, ved pølsevognen eller så-
dan noget. Og jeg har da også væ-

ret i byen med veninder, men hvor 
mange gange orker man at gå i byen, 
før der så måske er den eneste ene? 

Og man har måske heller ikke lyst til 
at møde sin udkårne på en tilfældig 
bar,« griner Irse, som også har nogle 
konkrete råd til at undgå de værste 
datingfælder:

»En ting er, hvis folk skriver, at 
de ikke lige er i landet længere, mu-
ligvis på engelsk, og så gerne vil ha-
ve dine private oplysninger. Det skal 
man jo undgå. Der er masser af ting, 
man skal passe på. Men samtidig ved 
man også rigtig meget om de perso-
ner, man dater, på forhånd - hvis de 
altså har været ærlige.«

Går spændingen så ikke lidt i fløj-
ten?

»Nej, for man kender jo ikke per-
sonligheden. Og så skal der jo også 
være kemi. Men man skal jo også give 
det en chance, hvis man synes, man 
har snakket godt og hygget sig sam-

men. Folk kan jo godt have noget an-
det at byde ind med end det, man lige 
havde regnet med.

Men det er nok en god idé at starte 
med at gå til nogle af alle de single-
arrangementer, der findes - komme 
ud og møde andre. Og når man så 
føler sig lidt mere klar, så kan man 
prøve en datingportal. Man skal først 
og fremmest tage det roligt. Hvis man 
tænker, at nu nærmer julen sig, og 
jeg skal have en kæreste at holde i 
hånden i december, så kan det blive 
svært. Det kan godt tage lang tid, før 
den rigtige dukker op.

Skriveglæden
Irse er født i 1961 og er datter af forfat-
teren Edwin Kræmer, som har skre-
vet noveller og bøger om Dragør.

»Jeg har altid gerne villet skrive. 
Min far sad jo altid med sin skrive-
maskine og karbonpapir. Det er blevet 
lidt lettere i dag. Men jeg skrev fak-
tisk min første roman i kladdehæfter, 
da jeg var 10-11 år. Jeg har altid haft 
drømmen om det - sådan at sidde i 
Grækenland højt oppe på et bjerg og 
kigge ud over havet...

Jeg fik børn tidligt, fire piger, så 
der var ikke rigtig tid, når man også 
skulle arbejde. Men da jeg så kom i 
gang og lærte mine personer at kende, 
så fik de helt deres eget liv - hoved-
personen skulle have været rocker, 
men blev til en smuk læge. Jeg blev 

simpelthen høj af det,« fortæller Irse, 
som har arbejdet i lufthavnen, på kon-
tor og i børneinstitutioner gennem 
årene - drømmen er et job med et par 
måneders orlov om året, så hun kan 
gøre endnu mere ved forfatterskabet.

Det næste projekt er allerede på 
skinner med arbejdstitlen »Besæt-
telsen«:

»Den kommer til at handle om, 
hvor afhængig man kan blive af sport 
og motion. Når man dyrker overdre-
vet løb eller træning i motionscentre, 

hvordan det nærmest kan have den 
modsatte virkning. Også den vold-
somme konkurrence, for eksempel 
at komme ind i den bedste tid på et 
maratonløb...

Det kunne være to brødre, som al-
tid har konkurreret lidt - hvor den ene 
har haft en affære med den andens 
kone - det bliver det næste. Jeg synes, 
det er sjovest at skrive om noget, der 
er oppe i tiden. Og så skal det selvføl-
gelig være spændende at læse,« siger 
Irse Kræmer.

Irse Kræmer bruger bekendtes - og egne - erfaringer i sin nye roman. Foto: Michael Paldan.

Irses øjne på den farlige dating
ROMAN. Dragør-forfatteren har skrevet spændingsromanen »Datingroulette«, 
som tager livtag med datinguniversets farer - men også glæder.

 ■ Irse Kræmer: 
»Datingroulette«

 ■ Bogen handler om 
dating, kærlighed, savn, 
svigt og det svære i at 
finde den eneste ene. 
Vi følger tre personers 
forskellige oplevelser 
med kærligheden. I den 
del findes både stalking, 
falskhed, psykopater og 
erkendelsen af, at den 
eneste ene alligevel ikke 
er den, man troede.

 ■ www.datingroulette.dk

U Men jeg har da også selv oplevet, hvordan man 
sidder på sådan en date og er meget hurtig til at 

dømme. �Rører han ikke for meget rundt i den kop?� 
�Sikke nogle grimme sko� eller sådan noget.
IRSE KRÆMER, forfatter


