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Birgitte Evelyn er
civiløkonom og...

Tina Langstrup er
sygeplejerske og...

KAN DU
GÆTTE,
HVEM JEG

TEMA
Overrask
e
kvindernde

OGSÅ ER...
Udover at være henholdsvis civiløkonom, sygeplejerske og kreativ chef har disse tre kvinder
hver sin passion, som ikke umiddelbart lader sig
afsløre på billedet her. Kan du gætte, hvad de
hver især bruger en stor del af deres fritid på?

Charlotte Grosen er
kreativ chef på Femina og
SØNDAG og...

Fascineret af menneskekroppen
Af RIKKE HAST
rikke.hast@soendag.dk
Foto: ALEX TRAN, BIRGER STORM,
MARIANNE LETH OG PRIVAT

Racerkører

Erotisk billedkunstner
Slædehundefører
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Fra benhårde regnskaber
●
og marketing til dampende hed erotik. Birgitte Evelyn,

43, dækker hele paletten. Hun
er uddannet civiløkonom og
ejer sammen med sin mand en
virksomhed, der sælger hjælpemidler til handicappede og
gangbesværede.
Det er imidlertid ikke civiløkonomen, der umiddelbart
møder os denne sene formiddag i hjemmet i Otterup på Fyn.
For Birgitte Evelyn er også en
anerkendt erotisk kunstner, og
vi får tydeligt syn for sagen, da
vi kommer ud i hendes atelier.
Ud over skildpadden Rosa, som
er en han, mødes vi af store lærreder med intime motiver, der

nok kan bringe rødmen frem i
kinderne på de fleste.
– Jeg har altid været fascineret af menneskekroppen og alle
dens udtryk, siger Birgitte, som
selv er både smuk og kropsbevidst. Da hun var yngre, var
hun en af Danmarks bedste
bodybuildere, men siden blev
den interesse afløst af trangen
til at udtrykke sig kunstnerisk.

Lystunivers
Inspirationen til sine motiver,
der især kredser om et feminint
lystunivers, finder Birgitte Evelyn i grænselandet imellem fantasi og virkelighed.
– Jeg ved godt, at den kunst
jeg arbejder med, er niche-

kunst. Men jeg har oplevet, at
der er flere og flere, der tiltales
af netop den kunstform, måske
fordi vi ikke er så bonerte længere, siger hun. Og hun tilføjer,
at hun stræber efter at skabe
kunst, som minder os om ikke
at glemme lysten, legen og ikke
mindst livsglæden.
– For mig står mit arbejdsliv
og min kunst ikke i et modsætningsforhold. De nærer og afbalancerer hinanden og skaber
den vigtige helstøbthed mellem
den åndelige dimension og det
hektiske forretningsliv.
At vi så har firmaet fysisk herhjemme, og jeg kan gå til og fra,
når jeg maler, giver rigtig god
mening.
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KAN DU GÆTTE...

Birgitte er som den eneste
danske kunstner blevet optaget i »The Association of British
Commonwealth and European Erotic Artists«, og udstiller
både i Danmark og i udlandet.
– Det er efterhånden sjældent, at jeg får voldsomme reaktioner på det, jeg laver. Men
det hænder da, at der kommer
mennesker herhjemme, som
bliver overraskede, når de ser
mine billeder.
Som regel er billederne gode
til at få samtaler i gang.
– Erotik fylder jo noget hos
os alle, uanset om man lever
et liv med eller uden erotik.
Hvis det er min mand, der har
gæster, som ser min kunst for
første gang, plejer han at sige,

Charlotte på sin motorcykel,
som kun er til banebrug.
– Jeg har tidligere kørt på
vejene på almindelige motorcykler, men gør det ikke så
meget mere, siger hun.

at »det er så min kone, som er
erotisk kunstner, det kan jeg jo
kun være tilfreds med«, fortæller Birgitte.

Elskende over sofaen

Det at male giver
mig en god energi

Birgitte foran en serie Cabaretkvinder, som hun har malet til
en større udstilling på Magasinet på Brandts i forbindelse med teaterforestillingen
»Cabaret«, der har premiere til
oktober.

– Jeg har kunder, som har
købt kunst til et mødelokale, og
mange som hjemme i privaten
hænger det op i stuen. Tidligere
var min opfattelse, at de fleste
af mine billeder var nogle, folk
yndede at hænge op i deres soveværelse. Så private er vi ikke
længere, jeg har kunder, som
ikke synes, det er spor udsædvanligt eller grænseoverskridende at have et kunstværk,
hvor motivet er et elskende
par, hængende over sofaen,
siger Evelyn.

Det handler ikke
kun om at køre ræs
»Det her. Det er min cy●
kel«. Den underspillede
stolthed i stemmen er ikke til

Det er en mental
renselse
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at tage fejl af. Og den ser da også
flot ud, den potente sorte motorcykel, hun viser frem på sin
smartphones skærm.
Charlotte Grosen, 48, er kreativ chef på Femina og SØNDAG, hvor langt de fleste af
medarbejderne er kvinder, og
Charlotte er med sin blonde hestehale, sine lakerede negle og
meget lange øjenvipper en af
de mere feminine af dem. Men
hun er også meget andet. Bl.a.
elsker hun anonymiteten, når
hun iført hjelm og køredragt
er fuldstændig uigenkendelig,
eller når hun smutter i kedeldragt og kasket, får sorte fingre
og »bare er en af drengene«.
– Det, at jeg kører roadracing,
giver en rigtig god balance til
min hverdag på to kvindeblade. Der er helt klart flest mænd,
der kører, selv om pigerne også
er ved at være godt med, siger

Charlotte, der bruger »husholdningsbudgettet« på sin
motorcykel, udstyr og diverse
løb og træning.

Kører fra manden
Charlotte tager ud med sin motorcykel flere gange i løbet af et
år, sammen med sin mand, der
også er til motorcykler og ræs.
– Han er bare ikke så hurtig
som mig, og det må du godt
skrive, for han synes kun, det
er sjovt, siger Charlotte.
Hele Charlottes familie har
kørt motorcykel, også hendes
farmor, som kørte orienteringsløb. Selv fik hun sin første motorcykel som 21-årig og har
kørt roadracing i ti år.
– Det handler vel et eller andet sted om kontrol. At kunne
sidde der og styre en så stor
maskine og mærke centrifugalkraften, der bare trækker i
en rundt i svingene.
– Når jeg sidder på motorcyklen, så er jeg i min helt egen ver-

den, og det tror jeg, mange i dag
har brug for. Vi er så travle på
vores job og får hele tiden nye
input. Der er sjældent ro til fordybelse. Vi skal have nogle små
lommer af virkeligheden, som
bare er vores egne, og som giver
os ny energi, siger Charlotte.
Hun blev engang af en ledelsescoach rådet til aldrig at
droppe med at køre ræs.
– Hun kunne se på mig, hvor
godt det gjorde mig. Lige fra det
øjeblik, jeg sætter mig op på
min cykel, tænker jeg ikke på
andet. Der er kun mig, cyklen
og banen. Det er en mental renselse, og selv om jeg er dødtræt
i alle muskler og gennemsvedt,
når jeg er færdig med et løb, så
har det givet mig et energiboost
uden lige, fortæller Charlotte.
Og så er der det sociale.
– Vi har et rigtigt godt sammenhold. Man hjælper hinanden, selv om man er konkurrenter på banen. Ofte møder vi
de samme, når vi er ude til træning, og så skal vi jo lige hen og
hilse på og sludre lidt.

Fordomme
– Vi prioriterer sikkerheden
højt. Man skal have det rigtige
udstyr, og det skal være i orden,
for man ryger af indimellem.
Jeg har da også haft diverse
småskader, siger Charlotte.
Hun oplever ofte, at nye bekendtskaber bliver fascinerede,
når de hører om hendes sport
og passion.
– Mange bliver overraskede.
Det synes jeg er meget sjovt. Sådan lidt: Det vidste du nok ikke
om mig, hva’-agtigt.
Lige præcis med motorcykler
er der mange fordomme, men
vi, der kører, er meget forskellige i vores civile liv.
– Men sådan er det jo her i
livet, vi vil så gerne antage en
masse om andre mennesker,
men ofte falder vores antagelser jo til jorden, fordi vi mennesker er så mangefacetterede.
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