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Hvor ville du tilbringe den? 
Hjemme! 

Hvem ville du have som sel-
skab? 
Min familie. Jeg glwder mig til at 
vre sammen med min datter og 
mit eneste barnebarn pa et Ai-, 
som just kommer hjem fra 
Frankrig. De har vwret vaek i et 
halvt 

Hvad ville du spise? 
Det skal vwre noget Ikkert, der 
skal rettes lidt ind efter min dat-
ters smag. Jeg vii starte med en 
lille laksemad som forret. Ho-
vedretten skal vre twit kod. 
Dessert spiser jeg aldrig. 

Hvad vine du drikke? 
En rigtig god rodvin. 

Hvilke boger vine du lase? 
PA grund af sagen med mikrofo-
nen i Gammeltoft-Hansens tele-
fon og omtalen af det, har jeg i 
disse dage ikke meget tid til at 
lase boger. Men jeg var for sa-
gen i gang med en historisk ro-
man, der hedder Sarum. Det er 
en fiktion om, hvordan England 
blev til England. Den bog ville 
jeg tage frem igen. 

Hvilken musik vine du here? 
Det skal vre traditionel jazz. 
Jeg spiller selv klarinet i det pri-
vate, men sondag eftermiddag 
skal jeg sammen med en pianist 
spille pa den lokale pub. En 
slags middags-matine vi laver 
for hyggens skyld op til jul. Og 
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Hvad vine du se pa TV? 

Nyheder og ikke en dyt mere. 
Jeg kunne jo vre sa uheldig at 
vre i dem. Ellers vii jeg snakke 
med min datter. 

Hvilken film vine du se? 
Jurasic Park af Steven Spiel-
berg. 

Hvilket spil eller hvilken 
sport vine du dyrke? 
Jeg er ikke den store sports-
mand. Skydning har jeg jo dyr-
ket i nogle Ar, men det gor jeg 
ikke mere. Men jeg er begyndt at 
svomme hver onsdag — det ville 
jeg ogsa gore pa.  min onske-son-
dag. Og sa i badstue bagefter og 
have det dejligt. 

Hvilken luksus ville du tillade 
dig? 
Fejre min datters hjemkomst 
med en flaske boblevand. 

Hvem ville vre din mindst 
velkommen gxst? 
Enhver form for journalist! 

Hvilke ting vine du helst laeg-
ge bag dig? 
Jeg vii heist lwgge hele den af-
lytningssag langt, langt v ek og 
slet ikke tnke pa den...hvis jeg 
kan fA lov. 

Hvem vine du sende postkort 
til? 
Det ved jeg. Til alle de rare men-
nesker, som har sendt mig en 
hilsen i den sidste uges tid. Jeg 
har faet 40-50 kort fra alle mulige 
mennesker — ogsa mange jeg slet 
ikke kender. Jeg havde regnet 
med, at der var nogle sure op-
stod imellem, men det er alle-
sammen sode tilkendegivelser. 
SAdan noget med "tak for stot-
ten, godt gjort, held og lykke og 
vi tnker pa dig." De skal have 
en hilsen igen fra mig. 

Hvilken souvenir ville du tage 
med hjem? 
Jeg har en mrkelig hobby. NAr 
jeg er ude at rejse, tager jeg altid 
en flaske af landets produkt og 
et stykke typisk mad med hjem. 
Fra Finland for eksempel en 
halt' flaske finsk vodka og en 
god poise. SA hygger jeg mig 
med det sammen med min fami-
lie. 

Hvad ville du gerne se af for-
andringer, nar din perfekte son-
dag er forbi? 
At jeg kunne genoptage mine 
pligter og mit arbejde i normalt 
omfang. Det vine vre den for-
andring, jeg allerhelst sa... 


