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HANDICAPPET: På 
trods - og på grund 
af - sit handicap 
har 29-årige Dennis 
Svare Nielsen fra 
Slagelse i dag udgi-
vet en cd. Teksterne 
skal sætte ord på alt 
det, der kan være 
svært, når man lider 
af et handicap. 

Af Fleur Sativa

SLAGELSE: »Han er ander-
ledes *uuuhh* Det ved han 
selv ret godt«

Akkompagneret af et svagt 
kor i baggrunden danser 
ordene ud gennem musikaf-
spillerens højtalere ledsaget 
af toner fra trommer bas og 
guitar, der gør det svært at 
sidde stille. Så ved siden af 
sidder 29-årige Dennis Sva-
re Nielsen og slår den ene 
fod i gulvet i takt til musik-
ken, mens han bevæger ho-
vedet fra side til side.

Han er handicappet. Og 
så har han lige udgivet sin 
allerførste cd med sit eget 
ansigt på coveret og titlen 
»Projekt Dennis«.

- Teksterne handler jo om 
mig. Og om mine oplevelser, 
forklarer en smilende Den-
nis Svare Nielsen, der i dag 
bor i egen bolig i Slagelse, 
hvor han får hjælp til at kla-
re ting som indkøb, madlav-
ning og rengøring.

Inspireret af dansktop
Cd’en, der er inspireret af 
dansktop-genren, skal være 
med til at sætte ord på alt 
det, der kan være svært, når 
man er handicappet. Og når 
man er »anderledes«, som 

også er titlen på én af cd’ens i 
alt syv numre.

En idé, som Dennis Sva-
re Nielsen fik i 2017 efter 
en ubehagelig oplevelse 
på vestsjællands største 
kræmmermarked, Sørby 
Marked. Her var han for at 
høre dansktopmusik, men 
endte med blive overfaldet af 
en anden markedsgæst.

Den ellers glade slagelsea-
ner blev herefter både meget 
bange og ked af det.

- Jeg kan huske, at han 
sagde rigtig grimme ting til 
mig. Og så sagde han: »Hvis 
jeg ser dig igen, så slår jeg 
dig ihjel«. Så jeg var jo hele 
tiden nervøs for at møde 
ham, fortæller Dennis Svare 
Nielsen, som på tidspunktet 
befandt sig ved en toiletvogn 
sammen med sin hjælper.

For at komme sig beslut-
tede han, at han ville sætte 
ord på oplevelsen. Derfor 

kontaktede han i 2018 sangs-
kriver Kurt Bønnerup fra 
Korsør, der står bag »Sang-
værkstedet« og har skre-

vet tekster til flere kendte 
dansktopkunstnere.

Da han blev kontaktet af 
Dennis Svare Nielsen, var 

det dog allerførste gang, at 
han blev bedt om at skrive 
sange, der handler om at 
have et handicap.

Første gang i historien
- Jeg tror aldrig før, at det er 
sket i dansk musikhistorie, 
at en handicappet har fortalt 
sine private historier og fået 
dem ned på en cd og udgivet 
som her. Så det er faktisk 
helt unikt, fortæller Kurt 
Bønnerup, der dog selv skul-
le overbevises om projektets 
relevans, før han gik med til 
at skrive sangene.

- Men jeg blev jo nødt til at 
sige ja. Ellers ville jeg aldrig 
få fred, griner han og peger 
på, at Dennis Svare Nielsen 
»kimede ham ned med tele-
fonopkald«, indtil han gik 
ind i projektet.

Sidenhen er flere musikere 
gået med på idéen, og sange-
ne er således blevet indspil-

let af blandt andre Troels 
Christensen, Henning 
Weisdorff og Coffee Voice, 
som alle er kendt på landets 
dansktop-scene.

Men for at projektet kun-
ne blive muligt, har både 
musikere og sangskriver 
Kurt Bønnerup arbejdet 
gratis. Og de omkostninger, 
der har været i forbindelse 
med cd-udgivelsen, er blevet 
holdt af sponsorer.

Ifølge Dennis Svare Niel-
sen »betyder det alt«, at det 
gennem frivilligt initiativ 
og sponsorer på denne måde 
er lykkedes at udgive cd’en. 

Han håber nemlig, at den 
kan inspirere andre, der har 
et handicap eller bare går og 
føler sig »anderledes«: 

- Selv om jeg er handicap-
pet, så kan jeg godt noget. Nu 
har jeg udgivet en cd. Så det 
kan andre også gøre, hvis de 
vil, slår han fast og trykker 
endnu en gang »play« på mu-
sikafspilleren, så tonerne af 
trommer, bas og guitar atter 
fylder rummet.

- Og man kan jo ikke være 
ked af det, når man hører 
musik, siger Dennis Svare 
Nielsen og bevæger over-
kroppen i takt til rytmen.

Handicappede Dennis får hjælp til at 
sætte ord på svære følelser med ny cd

Dennis Svare Nielsen håber at kunne inspirere andre, der har et han-
dicap eller føler sig »anderledes«. Og hvem ved - måske får han behov 
for at signere flere cd’er som denne her i fremtiden. 

»  Jeg tror aldrig før, 
at det er sket i dansk 
musikhistorie, at en han-
dicappet har fortalt sine 
private historier og fået 
dem ned på en cd og 
udgivet som her. Så det 
er faktisk helt unikt.

Kurt Bønnerup
sangskriver,

Sangværkstedet

MINDEORD: Fredag den 26. 
juni døde Ole Madsen. Uden 
forvarsel blev han som lyn 
fra en klar himmel ramt af 
en blodprop i hjertet. 

Vi er mange, der har mi-
stet en ekstraordinær be-
tydningsfuld person i vores 
omgangskreds; det være sig 
som ven, kollega, nabo, chef, 
samarbejdspartner eller fa-
miliemedlem. 

Ole var blandt mange 
kendt i forbindelse med sit 

virke i tv-branchen gennem 
hele sit voksne liv. Han blev 
udlært hos B&O og kendt 
i branchen som en meget 
omgængelig mand, der stod 
for ordentlighed. Dette var 
især gennemgående også 
de sidste godt 14 år, hvor 
han drev Madsen Anten-
ne-service med base fra sin 
bopæl i Kirke Stillinge ved 
Slagelse. Han trådte sine 
børne-fodboldstøvler til i 
Venslev ved Skælskør, hvor 

kimen til venskaber - nogle 
der skulle vise sig at holde 
livet ud - blev lagt. Og netop 
fodbold og det gode kam-
meratskab var det, som be-
skrev Ole godt, også videre 
gennem ungdommen, hvor 
fest og glade mennesker var 
at finde, hvor han var, må-
ske fordi selskabet af sig selv 
netop blev godt, når han var 
der. En egenskab, som ikke 
aftog. 

Tingene lykkedes generelt 

for Ole, fordi han besad en 
ihærdighed til at nå i mål. 
Familiemæssigt lykkedes 
det også. Han blev i 2001 
gift med sin udkårne gen-
nem ungdommen, Heidi, 
som han i 2002 fik datteren 
Emmely med. De fik skabt 
de perfekte rammer, først i 
Slagelse, og de seneste 13 år 
i Kirke Stillinge, hvor han 
bl.a. af mange af byens unge 
drenge var kendt som den 
bedste fodboldtræner. Men 

i 2009 ville skæbnen det an-
derledes, idet katastrofen 
indtraf, og Ole og Emmely 
pludselig stod alene tilbage 
efter Heidis pludselige og 
alt for tidlige død. Nok var 
han sendt til tælling i lang 
tid, men bevidst om sin rolle 
som far, efterlod han til sin 
død ingen i tvivl om, hvem 
der betød alt. 

– Emmely var, som præ-
sten ved bisættelsen sagde, 
ventet, ønsket og elsket. For 

os, der kendte Ole, var der 
ingen tvivl om, hvad der 
kunne få en ellers stålsat 
og ihærdig mand til at æn-
dre kurs; Emmely. Hun var 
hans ét og alt - og vice versa.

Han satte sit præg og et 
aftryk, som kun få kan gøre 
det. 

Vi savner dig, Ole. Hvil i 
fred. Du var en af vor egne.

Æret være Oles minde. 

Flemming Lyse Pedersen

(Hans) Ole Madsen er død

Født seks uger for tidligt har 29-årige Dennis Svare Nielsen fra Slagelse været handicappet hele sit liv. Men i dag har han fået hjælp af den lo-
kale sangskriver Kurt Bønnerup til at få sat ord på udfordringerne ved at leve med et handicap.  Foto: Mie Neel


