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SOM JEG SER DET | Franz Veisig

”Som jeg ser det” bliver skrevet på skift af vores faste 
klummeskribenter. Du kan læse tidligere udgaver på
www.helsingordagblad.dk

OVERFLADISK SNIKSNAK FRA lidt 
for kække morgenværter i radioen, der 
griner af deres egne vittigheder? Eller 
begavet tale fra mennesker, der rent 
faktisk har noget på hjerte? 

Valget er mit. Jeg vælger det sidste. 
Klikker på telefonen og lytter til en 
podcast.  

Podcasts - eller ”radioudsendelser 
når jeg har lyst til det” - har betydet en 
verden til forskel for mig, og jeg benyt-
ter gerne enhver lejlighed til at udbre-
de muligheden for at l est mulige i ven-
nekredsen (og nu læserkredsen) får 
kendskab og lyst til at hoppe med på 
bølgen. 

At lytte til podcasts (og lydbøger) 
passer som fod i hose med min livsstil 
anno 2018. Sidder i kø på motorvejen 
hver evig eneste morgen fra Helsingør 
til Bagsværd. I stedet for at stirre sam-
menbidt på det foransneglende køre-
tøj, føles turen nu betragteligt kortere, 
efter at æteren fyldes med spændende 
og lærerige vibrationer. Min transport-
tid er mentalt blevet omgjort til kvali-
tetstid, som jeg ser frem til med glæde. 

Giv podcasts en chance og se, hvad 
der sker. Det er ren “foie gras” for ører-
ne, når man i nder noget, der ska-
ber værdi. Mums! Der er ende-
løse virtuelle hylder med ud-
sendelser. Men hvor begyn-
der man? Det kan man fx 
gøre lige her mere disse 
godbidder.

Hent fx Politikens Pod-
cast app. Jeg kan varmt 
anbefale ”Robert og 
h etanerne” – en tan-
kevækkende og virke-
lig (næsten uvirke-
lig) historie om en 
mands liv med 
og exit fra 
Scientology, 
lad dig 
overraske 
af ”Kvin-
den med 
den tunge 
kuf tert”, 
og gæt 
hvem ger-
ningsman-
den er i 
“Ringbindsat-

tentatet” (som fandt sted i Helsingør i 
1987). 

DRs Radiofortællinger er lytternes 
egne oplevelser, der er dramatiseret, 
og ofte overgår virkelighed i ktionens 
verden. Lyt til den romantiske og i nur-
lige ”Forkert nummer - rigtig kærlig-
hed”, semiuhyggelige ”Meditation og 
afmagt”, eller hør om mødet 
med en afdanket leje-
morder i ”Mine da-
ge med Murder 
Machine”.

Practice 
your English 
skills og lyt 
med, når 
“Serial” går i 
kødet på en 
lusket 
mordsag, 
og skridt 
for skridt 
i nder nye 
spor. Side-
løbende rin-
ger de til den 
dømte 

morder i fængslet for at høre hans ver-
sion, og mere og mere peger på, at han 
er uskyldig. Det går virkelig tæt på, og 
vi er med på en lytter. Check serialpod-
cast.org.

Vend blikket indad med Finn 
”Squash” Nørbygaard. Finn gik fra at 
være bøvet sjov mand til fallent takket 

være Stein Bagger. Finn har efter-
følgende rejst sig fra asken i 

skikkelse af terapeut. 
”Finnsk Terapi” på Ra-

dio 24syv er virkelig 
kalorietung og tanke-
vækkende radio/
podcasts for de nys-
gerrige. Forskellige 
gæster interviewes i 
en time, hvor der er 

dybde, når alt mel-
lem liv og død vendes 

med henblik på at bli-
ve klogere på livet. Su-
per inspirerende. Bed-

ste startpodcast er in-
terviewet med Jytte 

Abildstrøm. Hun er et 
festfyrværkeri af nyttig liv-

serfaring, der formidles med 
humor og nærvær, så Finn bli-

ver mundlam.  Et must. 
Er man til udenlandske 

podcast, hvor histo-
rierne spænder 

vidt, så prøv 
”h is Ameri-

can life”, og 
du har 649 
forskellige 
episoder, 
der inspi-
rerer hver 
på sin må-
de. 

Dyk ned i 
tryllekunst-

ner-hatten og 
se, hvad du 

kan hive op. 
Start med at be-

søge podcast-ap-
pen på din iPhone 

eller besøg Google 
Play for Android. Hå-

ber du er blivet lidt sul-
ten på øreguf. Velbe-

komme!

Podcasts er foie gras 
for ørerne!
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