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Thorbjørn er kok og startede i lære, da han var 18 år.

"Da jeg startede i lære, havde jeg arbejdet i et køkken før. Det var meget ander-
ledes at være kok. Jeg arbejdede primært på sådan en cafe. Det er sådan stille 
og roligt. Vi gik og hyggede os. Og så kom jeg lige pludselig op på det her sto-
re køkken her, hvor der var 20 mennesker på arbejde. Der var nogen chefer og 
nogen souschefer, der var en rangorden, jeg skulle forholde mig til. Og lige plud-
selig så var jeg den nederste i hierarkiet med en masse kokkeelever over mig, 
som nu ikke længere var nederst. Så der var sådan noget hakkeorden!"

"Så når én fik besked på at gøre noget, så gik den jo videre til mig, som jo så 
altid endte med at skulle skrælle kartofler eller stå nede i kælderen og lave al 
mulig skodarbejde på det her store sted. Jeg fik vildt meget skæld ud, måske 
fordi, at det var sådan man gjorde det, tror jeg. Så hvis man ikke lige gjorde det 
helt i orden, så fik man en skideballe."

 "Jeg blev træt af, at stedet var så stort og den måde, de lavede tingene på. 
F.eks. så stod jeg tit nede i kælderen ved sådan nogle lange borde, vi havde sat 
op, og anrettede desserttallerkner til om aftenen. Og så var der 800 mennesker, 
som skulle have dessert. Så kunne jeg gå dernede en hel dag.” 

”Så jeg mødte ind om formiddagen til vi skulle spise aftensmad. Og så var det 
ikke altid, jeg lige spiste aftensmad sammen med de andre, fordi jeg ikke var 
helt færdig. Og så gik de bare ud og spiste aftensmad, og jeg spiste aftensmad 
selv. Og så skulle vi køre det over og så skulle jeg gøre rent. Så det var ikke, 
fordi jeg sådan havde noget med de andre kolleger at gøre, for jeg stod tit bare 
nede i kælderen."

"Jeg syntes bare, at det var helt vildt uinteressant og overhovedet ikke det, jeg 
var gået i lære for. Havde ikke nogen kontakt med nogen mennesker eller gæ-
ster. Jeg havde ikke føling for det, jeg lavede. Jeg var helt vildt skuffet og ked af 
det. Så derfor sagde jeg op."

Skodarbejde!
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"Jeg havde snakket med den ene souschef, som var elevansvarlig om det efter 
2 måneder, og så kom jeg i gang med at lave noget andet. Men han sagde, at 
sådan er det. Jamen, det gider jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg en enkelt gang fik 
lov at køre noget cafe, men fordi der altid var to andre kokke, der også var med, 
endte det med, at jeg stod og puttede ketchup i skåle og sådan noget til burge-
re. Røvkedeligt!"

Så startede jeg ude på kroen
"Jeg sagde op. Og så startede jeg ude på kroen, hvor det var godt. Der var en 
masse islandske kokke og kokkeelever, og en god stemning og megatravlt. Vi 
arbejdede F til kl. 24 – 01 hver aften, fordi vi havde så travlt. Så kom finanskri-
sen. Og så gik det hele af H til. Så blev de alle sammen fyrede eller opsagt. Og 
de andre elever, de stoppede, fordi de var færdige med at være elever, og så var 
der bare mig og en anden elev tilbage. Så det var ikke så sjovt til sidst. Men det 
var super, jeg fra starten fik en anden rolle som elev, og der var ikke den der 
rangorden."

"Det var sådan, at vi skulle nå det her inden vi gik hjem idag, så valgte man 
bare, jeg tog det her, du tog det her, du tog det her. Og så lavede vi vores ting, 
og hyggede, og det var helt vildt fedt at lave alting fra bunden, og få lov til at 
lave en masse ting, og selv finde på ting. Fik en masse ansvar nærmest lige 
med det samme, og jeg sagde også til samtalen, at ansvar, det vil jeg gerne 
have. Det er sådan noget, det tænder mig lidt."

"Og så stod jeg for et område, sådan noget som forretter og appetizer og sådan 
nogle ting, og brød. Det var mit ansvar hver aften, det skulle være i orden og 
klar til kl. 17.30. Vi kunne også være med til at komme med forslag til maden, 
og finde ud af fremgangsmåder og andet sammen med kokkene og køkkenche-
fen, også i forhold til, hvad vi havde hjemme af råvarer. Jeg fik også lov at be-
stille varer hjem ret hurtigt også. Så det var vildt fedt!"
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Lasse er 19 år og sparer op til en udlandsrejse, inden han skal starte på 
mekanikeruddannelsen. Derfor har han fået job som opvasker i en re-
staurant. Og egentlig er han ret glad for både sit job og sine kolleger. 
Men når det kommer til den traditionelle fyraftensøl eller rødvin, er der 
forskel på, om du er kok eller tjener - eller du bare er opvasker.

 ”Jeg er ret glad for mit arbejde: Gode arbejdstider, en OK løn og søde menne-
sker. Vi kan sagtens gå og joke lidt med hinanden i løbet af aftenen og tjenerne 
har tit en kæk bemærkning, når de kommer ud med beskidte tallerkner. Og så 
hygger jeg mig mega meget med afrydderne. Men faktisk synes jeg også, at 
det kunne være fedt at være med til den der traditionelle, har jeg fundet ud af, 
fyraftensøl, når alle borde er ryddet, og der er gjort klar til næste dag. Jeg ved 
bare ikke lige, hvordan jeg får det sagt.”

”Hver aften, når de er ved at være færdige inde i restauranten, kommer de lige 
ud i opvasken - da er jeg som regel også færdig - og siger ’tak for i aften’ og 
’god tur hjem’ og sådan noget. Og så går de ind og tager et glas rødvin eller en 
øl. Og det lyder, som om de har det vildt hyggeligt - der er bare ingen af dem, 
som har spurgt mig! Jeg har et par gange sådan sagt ’nårh, men jeg har ikke så 
travlt’ eller ’jeg skal ikke lige noget’. Du ved, sådan noget. Men enten så vil de 
ikke have mig med - ellers også har de ikke fattet det. Måske vil jeg på fredag 
spørge sådan direkte, om jeg må tage en øl med, måske...”

Fyraftensøl?
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Torben er i lære som anlægsgartner. Før det startede han på tømrerud-
dannelsen, men manglede jord under neglene. Så derfor startede han 
som anlægsgartner. Og han er rigtig glad for sin uddannelse, men det 
har været svært at få tillid nok til de ældre i firmaet, sådan at han følte, 
at han kunne spørge om hjælp.
 
”En overgang lavede vi rigtig mange stenbelægninger af folks forhaver. Og det 
var på det tidspunkt ikke min stærke side. Jeg er blevet ret god til det nu - men 
ikke dengang - i min første praktik. Der var meget praktisk matematik og meget 
logistik i at få hentet de rigtig sten. Og det var jeg bare ikke god til. Jeg fik altid 
hentet de forkerte sten i forhold til mønstret - eller ikke nok eller placeret for-
kert i forhold til, hvordan man lægger stenene osv. Så jeg bar rigtig mange sten 
frem og tilbage - frem og tilbage. Det var så hårdt! Men hver gang jeg spurgte 
om hjælp, så svarede min kollegaer altid ’lige et øjeblik’ - men de kom aldrig og 
hjalp. Jeg tænkte, at det måske var, fordi de ikke ville hjælpe. Og til sidst turde 
jeg slet ikke bede om hjælp. Jeg gik bare og ønskede, at de sk**** stenforha-
ver bare ville få en f***** ende!”

”En dag i frokosten spurgte jeg så én af de yngre kollegaer, om det der med at 
hjælpe hinanden. Han sagde, at det nok ikke var, fordi de ikke ville hjælpe. Men 
fordi alle havde travlt, og at det tog tid for dem alle sammen. Men han gav mig 
et par fif om, hvordan man kan placere stenene, så det giver mere mening.”

”Det hjalp faktisk lidt at vide, at de også havde travlt - og jeg er også blevet 
bedre til det.”

Jeg turde ikke bede om hjælp
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Kasper er 28 år og uddannet anlægsgartner. I sit tidligere arbejde hav-
de han en kollega, som var meget tilbageholdende og genert. Han var 
aldrig med i snakken til frokost, og Kasper frygtede altid, at han skulle 
afsted 2 og 2 sammen med HAM - for han var bare så sur og mærkelig.

”Nogle gange når vi var ude på større opgaver, og vi var mange på samme sted, 
så er det vigtigt, at samarbejdet fungerer. At vi gør plads for hinanden og ikke 
skal vente for meget på hinanden. Derfor hjælper man hinanden, når man kan, 
sådan at det hele glider glat.”

”Men hver gang vi spurgte ham, den stille kollega, så sagde han altid: ’Narj - 
ikke lige nu’ og gik videre. Til sidst holdt man op med at spørge ham. Og vi be-
gyndte også at undgå ham sådan i frokosten og andre steder. Vi skubbede ham 
på en måde væk. Vi begyndte også at gøre lidt grin med ham. Du ved, vi gik 
rundt og ’Narh’ til hinanden og grinte bag hans ryg.”

”En dag fik han nyt arbejde. Og jeg har siden haft vildt dårlig samvittighed over, 
at vi ikke fik spurgt ham om, hvorfor han ikke ville hjælpe. Men det gjorde vi 
ikke. Vi begyndte bare at, ja - mobbe ham. Rigtig ufedt at tænke på i dag - men 
sådan var det!”

Han ville ikke hjælpe...
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Stefan er 28 år og kok. Det har han været nogle år og i flere forskellige 
restauranter. Der er én ting, som han husker, han blev rigtig chokeret 
over, lige da han var blevet udlært.
 
”Jeg var lige blevet udlært og havde fået arbejde på en fiskerestaurant. Det var 
sådan en restaurant, som havde vildt meget at lave om sommeren - og så lå 
næsten død om vinteren. Og tjenerstaben om sommeren var sådan en sammen-
tømret gruppe, som havde haft sæsonarbejde der i de sidste 10 år, eller sådan 
noget. Og omgangstonen mellem dem var forfærdelig! Jeg ved godt, man siger, 
at tonen er hård i kokkebrancen. Men det var ingenting imod, hvordan de talte 
til hinanden. Jeg kan huske, jeg tænkte, ’Gud - taler man virkelig sådan i den 
her verden?’

”En dag, da jeg går gennem baren, overhører jeg tre af tjernerne stå og bagtale 
én af de andre tjenere på den hårde måde. Sådan noget med, at han var totalt 
uduelig og grim. At nogle burde bede ham om at blive klippet og købe nye buk-
ser. Og at han ikke engang kunne servere en ordenlig fadøl. Det var noget med, 
at en kunde havde klaget dagen før. Det var nogle virkelig grimme ting, de sag-
de.”

”Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg mener, man skal jo gøre noget, 
ikk? Men jeg var også ny og ville ikke lige starte en konflikt med mig også. Så 
jeg gik til chefkokken og sagde, hvad jeg havde hørt. Og han kiggede på mig, 
som om jeg var vanvittig og sagde: ’Nårh det - de tjenere, de er sgu nogle slad-
remikler - det er tjenere bare pr. definition. Det skal du ikke tage dig af’. Og så 
gik han videre.”

”Den dag i dag er jeg stadig chokeret over, at der ikke var nogen, som gjorde 
noget ved det. Der må have været en helt vildt dårlig stemning blandt tjenerne, 
når de talte sådan til hinanden. Måske skulle jeg have sagt noget?”

Bagtalerne
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Thorbjørn er 24 år og nyuddannet kok.

”Jeg var 18 år, da jeg begyndte at arbejde i et køkken på en café, men det er 
meget anderledes at være kok i et stort køkken. Meget!. Før arbejdede jeg pri-
mært på en cafe, og det var sådan stille og roligt. Vi gik og hyggede os. Og så, 
da jeg skulle ud i min første praktik som kok, kom jeg lige pludselig ind i det her 
store køkken, hvor der var 20 mennesker på arbejde ad gangen, og hvor der var 
chefer og souschefer, og der var en rangorden, jeg skulle forholde mig til. Og 
lige pludselig så var jeg den nederste i hierarkiet.”

”Der var en masse kokkeelever over mig, som nu ikke længere var nederst, så 
der var sådan en hakkeorden. Jo, så når én fik besked på at gøre noget, så gik 
den jo videre nedad - isæt hvis det var en rigtig lorteopgave! Så endte jeg jo 
med altid at skulle skrælle kartofler eller stå nede i kælderen og lave alt muligt 
skodarbejde. Og jeg fik vildt meget skæld ud - hele tiden! Om mærkelig ting, 
som jeg ikke havde noget med at gøre. Jeg ved faktisk stadig ikke hvorfor, må-
ske var det fordi, at sådan gjorde man i det køkken, altså råbte og skældte ud 
på hinanden. Det gjorde man bare der, tror jeg. Hvis man fx ikke havde lavet 
det helt perfekt eller ikke lige helt i orden, så fik man en skideballe - foran alle 
de andre.”

”Det var ikke, fordi man følte, at omgangstonen var hård, for man vænner sig jo 
til det. Og vi kunne godt få en fyraftensøl sidst på aftenen. Men bagefter så tæn-
ker jeg, at jeg tog for meget af det med hjem. Og at jeg ikke håndterede det ret 
godt. Måske fordi jeg bare troede, at sådan taler man i et stort køkken. Og det 
er jo bare ikke i orden, at det bliver personligt. Jeg vil langt hellere have at vide, 
hvis noget ikke er godt nok. Og så ellers få at vide, hvordan jeg skulle have 
gjort - ellers lærer man jo ikke noget.”

”Men den her chef jeg havde, var absolut ikke god til konstruktiv kritik. Hun 
skældte ud, og når hun lige havde fanget én i noget, ja så kunne hun være sur i 
en f** uge, kan jeg huske. Det var ikke så sjovt, jeg tog det jo med hjem. Hun 
bestemte alt. Hvis det f.eks. gik galt, hvis jeg lavede noget forkert, hvis ens kød 

Jeg fik vildt meget skæld ud
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ikke var stegt ordentligt, eller det var lidt for gennemstegt, så sagde hun det 
nogle gange på sådan en måde ’hvad synes du selv?’, sådan bebrejdende. Hvad 
synes du selv om det her. Sådan lidt ’Er du dum eller hva?’ Det gjorde f** ondt 
indeni. Fordi det var man slet ikke vant til, at man fik det at vide på den måde. 
Det blev meget mere personligt.”

”En skideballe var faktisk næsten bedre - den er nemmere ligesom at sige ’ja, 
det er jeg f** ked af, øh, jeg skal nok gøre det bedre næste gang.’ Hvor dem, 
jeg fik ude på XX det var, hvorfor jeg ikke kunne finde ud af det, og hvis du ikke 
kan finde ud af det, så... Det blev altid sådan en nedladende, personlig, ubeha-
gelig omgangstone. Det var bare ikke godt nok.”
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