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Velkommen

Kontakt

Sommertid
Vi har den alle. En sommer, der har gjort
os til den, vi er i dag. En sommer, der har
trukket så kraftige spor i sandet, at de har
været uudslettelige, selvom tidens bølger
som bekendt sletter alle spor.
For mig var det 1992, hvor jeg en tidlig morgen mistede min mor, som efter knap
et halvt års kamp døde af leverkræft. Det var lige mellem den
mundtlige eksamen i dansk
og den mundtlige eksamen
i matematik på Nordfyns
Gymnasium.
Det var også den sommer, det danske fodboldlandshold vandt EM i
Sverige, og der blev
stemt nej til en EUtraktat.
En hel nation
gik amok i (velfortjent) selvfedme
den sommer. Alle
kammeraterne kastede huerne op i luften og var klar til livet,
og jeg sad bare og knugede min hue af sorg og
havde mistet det liv, som
betød mest for mig.

Hanne D. Frette
Magasinredaktør

hda@jfmedier.dk
6545 5207

[

... lige meget, hvor
sort det ser ud, så
går livet videre. Og jeg kunne
godt stå på egne ben, selvom
de rystede i begyndelsen.
Men læren ved den sommer var,
at lige meget, hvor sort det ser
ud, så går livet videre. Og jeg
kunne godt stå på egne ben, selvom de rystede i begyndelsen.
Vi har bedt fem kvinder om at
berette om en særlig sommer,
som de altid vil huske. De
medvirkende er erhvervskvinden Soulaima Gourani,
sangerinden Kaya Brüel,
livsstilseksperten Anne
Glad, designeren og kunstneren Monica Ritterband
og kultursociologen Emilia van Hauen.
I denne første sommerudgave møder du
Soulaima Gourani, der

også svarer på, hvad en god sommer er for
hende, når det gælder mad, litteratur, musik og aktiviteter.
Selvom madskribent Morten Guldberg holder
ferie lige nu, skal læserne ikke snydes for
gode opskrifter og kloge køkkenråd. Derfor besøger vi i de kommende uger nogle
af landets bedste kokke, som vil dele deres
opskrifter på spændende sommermad
med Livsstils læsere.
Vi begynder hos Hans Beck Thomsen,
der er født på Henne Kirkeby Kro og
drev kroen i 26 år som tredje generation.
Gourmetstedet har i mange år stået som
et fyrtårn og lyst helt over til København.
Nu har Hans Beck Thomsen bogstaveligt
talt rykket gryderne ud i klitterne, hvor
han i år kan fejre sit guldbryllup i branchen på Café Stranden.
Hans Beck Thomsen byder blandt andet på
stegt rokkevinge på lun tomatsalat og citronverbena. Er det lidt for svært at lave,
leverer madskribent og -fotograf Inge
Skovdal sommeren igennem sine nemme
opskrifter på mad til det virkelige liv, som
hun kalder det. Også selvom det er ferietid.

Af Hanne D. Frette, magasinredaktør
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En særlig sommer

Livsbanen lagt ved
Thailands templer
Interview. Erhvervs-

kvinden Soulaima Gourani
vandrede i sommeren 1998
Thailand tyndt med rygsæk
og kærestesorg og traf på
turen en række beslutninger,
som siden har defineret
retningen på hendes liv.
I dag er hun gift med den
mand, der ellers var gået
fra hende

Min særlige
sommer
Nu er det officielt sommer
i Danmark. Vi har bedt fem
kvinder om at fortælle om en
sommer, der har været med til
at gøre dem til den person, de
er i dag. De medvirkende er
erhvervskvinden Soulaima
Gourani, sangerinden Kaya
Brüel, livsstilsekspert Anne
Glad, designer og kunstner
Monica Ritterband samt kultursociolog Emilia van Hauen.
Vi lægger ud med med
Soulaima Gourani.

I provinsbyer som Mou, Storvorde, Jegerup
og Sejlflod, hvor Soulaima Gourani er vokset op, drikker man fadøl, hvis man er ked
af det. I Chiang Mai i det nordlige Thailand
lægger man andægtigt sit ønske og en slat
penge hos en buddhafigur.
Det sidste er i bund og grund noget pjat,
hvis man er en ung, rod- og rastløs udgave af
erhvervskvinden Soulaima Gourani, der i 30
år fornægtede sin delvist marokkanske baggrund, følte sig anderledes og alene og lige
så godt kunne være endt som enlig mor med
misbrugsproblemer i stedet for at blive den
indflydelsesrige og succesfulde erhvervskvinde, hun er i dag.
Med en hård opvækst og en tung kærestesorg i bagagen travede hun i sommeren 1998
Thailand tyndt sammen med en veninde,
og da de nåede Chiang Mais guldbelagte
templer, andægtige stemning og utallige
munke, turde hun alligevel ikke lade være at
afgive et ønske. Buddhafiguren for ulykkelig
kærlighed fik det, og samtidig lovede hun
den kvindelig munk på stedet, at hun aldrig
i sit liv ville bede om mere eller kigge efter
andre, hvis bare munken ville sikre, at Soulaima Gourani fik sin kæreste tilbage.
- Jeg var overbevist om, at mit liv kun
kunne fortsætte med ham ved min side, siger
Soulaima Gourani.
Bruddet kom overraskende
Nogle år før Thailands-turen reagerede
hendes krop tydeligt, da en fyr med langt,
mørkt hår og store, flotte øjne en regnvejrsdag i Odense trådte ind i en overfyldt bus.
Et øjebliks afgørende øjenkontakt var alt,
de nåede, indtil en arm seks måneder senere
lagde sig om livet på Soulaima Gourani på et
diskotek i Odense.
- Hey, skulle vi to ikke få snakket? lød det.
Forelskelsen var hovedkulds, og da Soulaima Gourani tre uger senere rejste til
Luxembourg for at arbejde, fulgte han efter.
Det samme skete, da Soulaima Gourani tog
til Norge, og det kom derfor som et chok for
hende, da han pludselig gik fra hende i foråret 1998.
Det sidste, Soulaima Gourani og hendes
knuste hjerte havde lyst til, var at tage på
ferie, men en veninde overtalte hende alligevel til en primitiv rygsæk-tur gennem
Thailand, og den tur trækker tydelige spor
frem til i dag, hvor Soulaima Gourani kan
rodfæste adskillige livsbeslutninger tilbage
til mødet med landets næststørste by Chiang
Mai.
- Når jeg skulle tænke over noget eller
træffe store beslutninger, fandt jeg ud af, at
det bedste var at gå. I timer. Det er der, når
jeg går alene i naturen, at alle svar og løsninger kommer til mig. Jeg kan måske provokere det en lille smule ved at løbe, men det
er ikke det samme, siger hun.
Mødte spiritualiteten
Desuden oplevede Soulaima Gourani i
Chiang Mai åbningen af en helt ny livsdimension.
- Min sjæl er en rastløs én, der ikke nødvendigvis kan sidde stille og meditere, og jeg
er vokset op i et totalt non-religiøst miljø.
For mig var det åbningen til et spirituelt univers, som jeg ikke troede eksisterede.
Soulaima Gourani taler, indimellem med

lukkede øjne, om værdien af at have kontakt
til sin spirituelle side, og ganske kontroversielt har hun sågar foreslået virksomheder,
at de skulle tilbyde deres medarbejdere
parterapi eller sexologhjælp, fordi der skal
være balance i alle dele af ens liv, hvis man
skal nå sit højeste niveau af kreativitet og innovation.
Selv har hun altid sat pris på sport, og
helst af den ekstreme slags, men på turen til
Thailand gik det op for hende, at hun også
kan finde noget vigtigt i ro, meditation og
ensomhed, ja, selv i sorg.
- Jeg bruger alle kærkomne lejligheder til
at prædike for folk, at de aldrig skal dope,
drikke eller feste sorg, nedgang og modgang
væk. Man skal blive i det og lære af det, siger
Soulaima Gourani.
Følte sig anderledes
Hun ved, hvad hun taler om. Opkaldt efter
en rød træbåd i Kerteminde med en fynsk
mor, en marokkansk far og et udseende og
temperament, der på ingen måde lignede
andres i de provinsbyer, som familiens nomadeliv udspillede sig i. Hun blev mobbet i
skolen, stak af hjemmefra som 13-årig, kom
på ungdomsinstitution tre år efter, men er
i dag en kvinde, der bevæger sig scenevant
mellem internationale topfolk som Bill Gates, paven, Gordon Brown og Hillary Clinton.
- Hvis du er deprimeret hver dag i seks
måneder, er det fristende at gå til læge og
tage noget imod det, fordi det ikke er særligt
accepteret at være ked af det. Men jeg dyrker
de perioder intenst. Det er perioder, hvor
mit system forsøger at fortælle mig, at jeg er
i gang med at gøre noget forkert, eller at jeg
bruger min energi på en ikke-optimal måde
eller har kastet mig ud i uhensigtsmæssige
relationer.
Skal Soulaima Gournani i dag vælge mellem en aggressiv løbetur eller halvanden times yoga, er det måtten, der vinder.
- Turen til Thailand åbnede på et kritisk
tidspunkt i mit liv op for min forståelse af, at
jeg på den ene side kan kontrollere ting ved
at bede om dem, men andre gange også skal
give slip, lade ting flyde og have tillid til, at
ting nok skal komme, når de kommer. Derfor føler jeg mig faktisk sjældent frustreret.
Den tur var med til at give mig nogle værktøjer, der fik mig til at tro på, at det hele nok
skal gå.
Kimede sin ekskæreste ned
I 12-13 måneder efter hjemkomsten fra
Thailand blev Soulaima Gourani ved med at
ringe til sin ekskæreste, der konsekvent lod
være med at tage telefonen. Da han alligevel
gjorde det, mødtes de, blev kærester igen, og
i dag er de gift og kærester på 19. år.
- På kærlighedsfronten var det vigtigt for
mig, at jeg skulle kæmpe så meget. Det svarer til, at du har brugt 10 år på at spare op til
en særlig kjole eller et bryllup. Så nyder du
det også mere, end hvis du bare fik det. Så
jeg takker jævnligt Brian for, at han gik, for
ellers tror jeg ikke, vi havde været sammen i
dag, siger Soulaima Gourani.
Oplevelsen af at sige højt, hvor inderligt
hun ønskede sig manden i sit liv tilbage, har
Fortsættes næste side »
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Soulaima Gourani rejser normalt fire
dage om ugen, men én rejse gjorde et
særligt indtryk og har haft speciel stor
betydning for hendes livsbane. På
rygsækrejsen gennem Thailand traf
hun nemlig en lang række livsvalg,
som hun stadig navigerer efter.

Blå bog
Soulaima Gourani,
født i 1975 i Safi
i Marokko. Blev dansk
statsborger som
fireårig og har boet
i flere forskellige
danske byer,
deriblandt Kerteminde,
Odense og Jegerup ved
Vojens.
Hun er uddannet
eksporttekniker fra Tietgenskolen i Odense og har en
master of business administration fra Copenhagen
Business School i København.
Har tidligere haft lederjob i Hewlett-Packard,
Mærsk Data og norske SU Soft.
Driver nu sine egne firmaer CapitalAid og Tradeconductor og er en internationalt anerkendt
foredragsholder. Hun har også skrevet bøgerne
”Tag magten over din karriere” (2009) og ”Mod til
succes” (2014).
Er gift med Brian Prytz Frandsen. Sammen har de
Storm, 7, og Pil, 5. Familien bor på Nørrebro
i København, men planlægger at flytte to år til USA.
Har altid været vild med sport, og det må gerne være
en smule ekstremt. Hun er tidligere Miss Fitnessfinalist fra 1995, har været aktiv i et par 24-timers
orienteringsløb med mange forskelligartede
sportslige udfordringer og har desuden gennemført
et ski-maraton få dage efter, at hun første gang havde
haft et par ski på.

Sommeren 1998 var
særlig for Soulaima
Gourani. 1998 var
også året, hvor ...
➤ Den Lille Havfrue for
anden gang i historien
mistede sit hoved.
➤ Monica Lewinsky
under ed underskrev en
erklæring om, at hun ikke
havde haft et forhold til
Bill Clinton.
➤ Poul Nyrup Rasmussen med fire fingre
signalerede ”four more years” efter med et mulehår
at have genvundet magten ved folketingsvalget. Kort
efter gik Uffe Ellemann-Jensen af som formand for
Venstre.
➤ Storebæltsbroen
åbnede.
➤ Frank Sinatra
døde.
➤ Frankrig vandt
VM i fodbold på
hjemmebane, og
den italienske klatrer
Marco Pantani, vandt
Tour de France. Han
blev året efter snuppet med for høj hæmatokritværdi,
hvilket indikerer doping. Han blev dog ikke dømt for
det og døde i 2004 under mystiske
omstændigheder på et hotel
i Italien.
➤ Popgruppen Aqua vandt hele
seks priser ved Dansk Grammy,
deriblandt Årets Danske Hit
med singlen ”Barbie Girl”.
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Jeg har lært at leve med, at jeg har et voldsomt
temperament og er udadreagerende, og når man kobler
den portion vrede og rebelskhed, jeg har, med mit ego, giver det
præcis mit drive, og jeg ville overhovedet ikke være en anden.

Soulaima Gourani

Fortsat fra foregående side »

hun siden overført til mange andre aspekter
af sit liv. Om det er et jobskifte, en position,
en titel, mængden af penge eller antallet, ja,
sågar kønnet, på sine børn, så lykkes tingene
9 ud af 10 gange for hende, hvis hun arbejder
hårdt, er fast besluttet og siger højt, hvad
hun gerne vil opnå.
Fik spået sin livsbane
I Thailand mødte hun også en synsk kvinde,
som hun var for nærig til at betale for at blive spået, men kvinden insisterede på at fortælle Soulaima Gourani, at hun ville komme
til at skifte job mange gange.
- Først tænkte jeg ”hold da op”. Men hun
fortalte mig, at jeg ikke skulle være bekymret. De jobskift ville tvinge mig til at finde
min rigtige passion i livet. Jeg ville komme
til at tjene mange penge, og jeg skulle udvikle evnen til at tale, for det er det, jeg ville
komme til at leve af.
I dag lever Soulaima Gourani netop af
at tale. Hun identificerer indflydelsesrige
personer i forskellige lande, lærer dem at
kende og udnytter deres evner til at få ting
til at ske. Og så holder hun foredrag, rådgiver virksomheder, skriver bøger og er ved at
åbne en ny bank.
- Den tur, hvor vi levede på må og få uden
ret mange penge, grundlagde min livsoverbevisning. Jeg besluttede mig for, at jeg ikke
vil eje noget, jeg ikke kan forlade på 10 minutter.
Søger sine grænser
Turen gav også Soulaima Gourani en forståelse for, at den menneskelige krop og psyke
kan holde til meget mere, end man tror, og
hun har stadig ikke fundet sin egen grænse.
Hvert år stiller hun sig selv en ny, stor udfordring, og hun er meget opmærksom på,
hvordan frygt har det med at afholde mennesker fra at gøre ting, der ellers kunne være
berigende for dem.
Selv holder hun fast i den beslutning, hun
traf i Thailand, om at hun vil bruge sit liv på
at rejse. Hun besluttede også, at hun hurtigst
muligt ville være økonomisk uafhængig.
Ikke for at kunne købe et stort hus og en
lækker bil, men for at have sin personlige
frihed til for eksempel at lave filantropisk
arbejde i udlandet, som hun i dag bruger 30
procent af sin tid på.
- Ghandi har engang sagt, at man kun er
rig, hvis man kan blive ved med at leve et år,
som man gør i dag, uden at tjene nogen penge. Jeg doblede op og sagde, at jeg ville kunne leve to år uden indtægter for at føle mig
rig, og det betyder, at jeg som sidste år kan
sætte mig på flyet til Myanmar og arbejde
med oppositionslederen Aung San Suu Kyi
eller rejse til Mexico eller Indien og kigge på
skoler eller gadebørn.
Priser åbner netværk
Soulaima Gourani er vokset op i et hjem,
hvor penge næsten altid var et issue. Enten
havde man dem, eller også havde man dem
slet ikke. I dag er det vigtigste for hende at
have indflydelse. Ikke i form af rød løber og
gallamiddage, men for at kunne få gode ting
til at ske. For eksempel har hun været med
til at stifte ”The Global Teachers Prize” på
en million dollar for at give lærerfaget højere status.

- Jeg har tidligere sagt, at når jeg fylder
45, altså om seks år, vil jeg kåres til at være
blandt Europas 10 mest indflydelsesrige
personer, hvilket er latterligt, for der findes
sikkert slet ikke sådan en liste. Men lige så
snart, man er på den slags lister eller høster
priser, åbner der sig nye døre. De priser, jeg
høster, handler ikke om, at jeg har noget
at hænge op hjemme i stuen. Det er som at
løbe et maraton, og hver pris er en vandpost,
der åbner op for et endnu mere indflydelsesrigt netværk, forklarer Soulaima Gourani.
Som en kryptonitbombe
For at blive i maratonbilledet siger hun, at
hun uden den rigtige støtte, de vigtige vandpauser på de rigtige tidspunkter, kunne være
endt et helt andet sted. Det kunne være gået
helt galt.
- Jeg er som en kryptonitbombe. Jeg skal
have et sted at kanalisere al min produktivitet hen.
- Hvis jeg kigger på min far, indvandrer
fra Marokko, sømand og maskiningeniør, så
var han yderst intelligent og energisk. Men
hans timing var forkert, og derfor endte
hans rastløshed i selvdestruktiv adfærd. Jeg
taler flydende dansk og har kunnet bruge
min energi positivt. Men tog du mit pas fra
mig, så jeg ikke kunne forlade landet, og min
sport - mine ventiler - så ville jeg sandsynligvis ende på en bænk som et dybt alkoholiseret menneske, siger Soulaima Gourani.
Hader rutiner
Hun har brug for at mærke, at hun gør en
forskel, og at der er en mening med hendes
liv. At være mor, hustru, holde parmiddage
og rejse på ferie to gange om året er ikke nok.
- Jeg kan ikke klare rutiner. Hvis tingene
ligner hinanden uge efter uge, bliver jeg vanvittig. Måske kunne man give mig en diagnose som hyperaktiv, men det gjorde man
heldigvis ikke, da jeg gik i skole. Jeg har lært
at leve med, at jeg har et voldsomt temperament og er udadreagerende, og når man
kobler den portion vrede og rebelskhed, jeg
har, med mit ego, giver det præcis mit drive,
og jeg ville overhovedet ikke være en anden,
siger Soulaima Gourani.
Sætter nye mål hvert år
Nytårsaften gør Soulaima Gourani og hendes mand hvert år status over deres ægteskab, og i Soulaima Gouranis hoved er de
som udgangspunkt kun gift et år ad gangen.
- Det andet ville svare til, at jeg fik at vide,
at jeg skulle sidde på det samme kontor i 30
år. Det kan jeg ikke, og så ville jeg blive skilt,
siger hun ærligt.
- Jeg ved ikke, om det er hemmeligheden
bag et godt ægteskab, men vi laver en god
og simpel øvelse, som går ud på, at vi begge
to skriver årets højdepunkter og lavpunkter
ned på et stykke papir sammen med vores
ønsker for det kommende år. Det er ikke
altid, det matcher, men på den måde er man
nødt til at tænke over, hvad man vil med sit
liv, siger Soulaima Gourani.
Øvelsen er samtidig med til at sikre, at
parret ikke tager hinanden for givet, sådan
som Soulaima Gourani gjorde det i foråret
1998, hvor parrets brud satte en lavine af beslutninger i gang hen over en særlig sommer.
Af Trine Grauholm, tgr@jfmedier.dk
Foto: Carsten Bundgaard, cabu@jfmedier.dk

En særlig sommer

9

Der sker noget, når man er fast besluttet og
siger højt, hvad man gerne vil opnå. Det er
Soulaima Gouranis erfaring, og det virker for
hende. Den succesfulde erhverskvinde fik for
eksempel sin drømmefyr tilbage, og hun har
også skabt sig en imponerende karriere på
trods af en hård og rodløs opvækst.

Soulaima Gouranis
sommerliv
- Hvad er en god sommer for dig?
- En god sommerferie for mig er en ferie, hvor jeg ikke
skal rejse, for normalt rejser jeg fire dage om ugen,
og i sidste måned var jeg i 11 lande. Så for mig er det
en god sommer at bruge to-tre uger i Dragør, hvor vi
passer hus for to sæt gode venner, der rejser i deres
ferie. De bor i overlækre huse helt ned til vandet, og
det eneste, vi gør, er at køre på Christiania-cyklen til
stranden, shoppe lokalt i Dragør, drikke vin og grille
med vores venner. Jeg har aldrig rigtig oplevet ikke at
arbejde en sommer. For jeg har altid deadline på nogle
artikler eller bøger, og i år har jeg et helt team, der
sidder og koder på vores nye bank, så det er ikke
sådan, at jeg ikke skal arbejde, men det har jeg heller
ikke et problem med. Jeg kan sagtens arbejde fra
haven eller køre ind til København og holde et møde
eller to. En god sommer er for mig en sommer, hvor jeg
ikke skal flytte mig ret meget.
- Hvad er god sommermad for dig?
- Jeg er veganer, så for mig er god sommermad frugt
og friske grøntsager, som jeg har købt i Dragør. Min
krop kører bedst på helt let mad.
- Hvilke bøger læser du lige nu?
- Jeg læser ”Det relationelle menneske” af Karen
Lumholt og Jonas Nørgaard Mortensen. Det er en
super spændende bog, som handler om politiske
ideologier koblet med det spirituelle og om, hvordan
mennesker reagerer i forskellige ismer. At være
relationel handler jo om vores trang til at indgå i
fællesskaber, og hvordan vi bliver påvirket af fællesskaberne, og så har bogen et politisk lag ovenpå. Det
er meget interessant, og det er en bog, der virkelig
udfordrer mig.
- Hvilken musik hører du?
- Jeg hører mest klassisk, rolig musik. Jeg har ikke så
mange dansesko, men én gang om året, i sommerferien, er jeg med til en pigefest, som vi kalder penisfri
fest, hvor vi drikker champagne fra 12 til 12. Det er en
tradition, hvor der ikke må være nogen mænd. Ellers
tager jeg ikke til en masse fester. Jeg vil bare gerne
være sammen med min mand og vores børn.
- Hvad optager dig lige nu?
- Lige nu er jeg meget optaget af at få banken til at
køre, og så planlægger vi at flytte ud af landet. Hvis
vi får alt planlagt, flytter vi til Texas i USA i 2016,
og vi sælger vores lejlighed denne sommer, fordi
sommeren er et godt tidspunkt at sælge på. De næste
12 måneder bruger vi til at planlægge flytningen. Jeg
kan bo og arbejde hvor som helst, men vi vil gerne
give børnene en amerikansk bagage med, så vi
arbejder på at få visum og kigger på hus og skole.
Det tager lang tid. Jeg inviterer tit folk med hjem for
at overnatte hos os, og vi har lige haft besøg af en
brasilianer fra New York. Han spurgte min søn, hvad
han ønsker sig, og min søn svarede et skylinebillede
af New York, som han ville hænge op i loftet for at
forberede sig på, hvad han snart skal være en del af.
Vi planlægger altid, hvad der skal ske både på den
korte og lange bane, og vi er ret gode til timing. Min
datter når lige at få 1. klasse med herhjemme og lære
engelsk. De går på en international skole, for vi har
aldrig været i tvivl om, at de skulle lære at tale
engelsk fra dag ét.

Af Trine Grauholm, tgr@jfmedier.dk

