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Skolen 

Lukas kommer fra et hjem, hvor det var naturligt at læse 
bøger, og det var almindeligt at få læst godnathistorie. 

Historier, eventyr og fortællinger af alle slags var sammen 
med musik og sange hverdag i hans barndomshjem.

Der var mange bøger i hjemmet, og Lukas har i perioder 
læst og læst. 

Alt hvad han kunne finde på hylderne eller andre steder – 
fagbøger, store værker som Ringenes Herre, romaner, store 
og små tekster af alle slags. 

”Ord fangede mig. 
Jeg læste simpelthen alt, hvad jeg kunne få fat i med glu-
bende appetit. Jeg kunne ikke få bøger og tekster nok.
Blandt favoritterne var Tolkien. Hans eventyrlige ver-
den var jeg vild med. Jeg læste i timevis.”

Lukas læste hjemmets bøger – uanset om de var på dansk 
eller engelsk. Han talte begge sprog flydende, fordi der i 
hans hjem blev talt begge sprog.

Lukas gik på en skole på Islands Brygge i de første skoleår. 
Skolen var ikke rigtig nogen succes for Lukas.Boo
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modgang, men Lukas var også en følsom og tænksom sjæl 
bag det stærke ydre. 

”Jeg følte mig nok alene og ensom indimellem. Det er 
der nok mange børn, der gør. Det er svært at sætte ord 
på de svære følelser, når man er barn.
Som voksen har jeg tænkt over, at det er nemmere at 
være voksen end at være barn.”

Lukas har skrevet flere sange, hvor han beskriver følelserne 
omkring det at føle sig alene.

Skoletiden var imidlertid vanskelig for Lukas på flere måder. 

Ud over at blive betragtet som ballademager havde han 
også problemer med at stave.

Med sin irske far og danske mor voksede Lukas op i et mil-
jø, hvor der blev talt, læst og skrevet på både dansk og en-
gelsk. Begge sprog var en del af dagligdagen i hjemmet på 
Christiania. 

Som mange andre tosprogede børn var det svært for Lukas 
at håndtere to sprog i en traditionel dansk folkeskole.

”I skolen fik jeg specialundervisning, fordi jeg blande-
de sprogene sammen. Især det skrevne var svært for 
mig.

Den lille Lukas var lidt på den vilde side og kom derfor tit 
i problemer.

”Fordi jeg var sådan en fra Christiania, forventede læ-
rerne, at jeg ville lave ballade. 
Det føltes rigtig uretfærdigt.
Det med forventningerne om, at jeg ville lave ballade – 
næsten uanset, hvad jeg gjorde, var svært at håndtere.
Det var ikke altid, det var mig, der stod bag balladen, 
men jeg blev næsten altid udpeget som den, der var 
årsag til balladen. 
Det var bestemt ikke fair.
Det er i orden at skulle stå til ansvar for noget, som 
man har gjort, men det er irriterende at få ballade for 
noget, man ikke har gjort.”

I det hele taget var de første år i skolen ikke så nemme for 
Lukas. 

Rollen som ballademager havde klæbet sig godt fast på 
ham.

Den musikalske dansk-irske dreng blev egentlig ikke mob-
bet som barn, men miljøet både i skolen og på Christiania 
var rimeligt råt, så han oplevede også modgang – og måtte 
kæmpe lidt for at finde sin plads.

Lukas har siden beskrevet, at der kommer meget styrke af Boo
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Jeg fik aldrig rigtigt styr på det med stavningen på 
hverken dansk eller engelsk.
Til gengæld har jeg haft det nemt som voksen, fordi 
jeg nu både læser, taler og skriver flydende på begge 
sprog.”

Efter godt tre år på skolen på Islands Brygge skiftede Lukas 
skole.

Familien var ikke i tvivl om, at Lukas’ glæde ved sang og 
musik skulle have særligt fokus, når familien skulle finde 
en ny skole.

På Sankt Annæ var der særligt fokus på sang og musik. 
Valget faldt derfor på denne anerkendte skole i Valby.

Det var Lukas’ særlige sangstemme, der gjorde, at han blev 
optaget på skolen.
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