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Til alle dem, der har siddet alene i udkanten af legepladsen.
Denne bog er til jer.
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•  9  •

Forord
Hej!
Jeg hedder Betty Cornell!

 Jeg skrev Betty Cornell’s Teen-Age Popularity Guide i 1951. 

Jeg var 24 år. Capribukser var hotteste mode. De gik til lige 

under knæet og var de korteste bukser, man hidtil havde set. 

De læggede nederdele gik ofte helt ned til anklerne, og mange 

piger strikkede selv deres rundhalsede sweatre, hvilket var 

højeste mode. Der var stadig mere end et årti til, den lårkorte 

nederdel gjorde sit indtog, og skinny jeans og stumpede toppe 

var helt utænkelige.

 Hvis man gerne ville have en ny frisure, kunne man få 

krøllerne trukket ud hos frisøren. (Man kunne ikke købe noget at 

farve hår med i butikkerne, for der var ingen, der farvede deres 

hår!) For at få den rette frisure satte jeg hver aften stofcurlere 
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i mit hår. Jeg fyldte dem ud med papirlommetørklæder for at 

give frisuren mere volumen. Så gik jeg i seng og vågnede næste 

morgen med den perfekte page.

 Men i dag har tingene ændret sig. Når jeg går rundt i byen, 

ser jeg hår i alle mulige blå og pink nuancer, og moden er mere 

afslørende. Jeg har været vidne til mange modetrends, der var 

væsentligt mindre diskrete end min ungdoms tøj. Men jeg har 

også levet længe nok til at se, at en stor del af moden udfordrer 

fortidens grænser. Jo mere tingene forandrer sig, des mere 

interessant er det at konstatere, at vores lyst til at gøre op med 

den tidligere generation tydeligvis er den samme. Præcis som 

det var tilfældet, da jeg skrev min bog. Skønt jeg ikke længere 

er en del af modeverden, er det betryggende for mig at vide, at 

målet stadig er det samme, selvom produktet ikke er. 

 Hvad jeg husker tydeligst, fra da jeg udgav min Teen-Age 

Popularity Guide, er, hvor smigret jeg blev, når jeg modtog 

breve fra teenagere, der fortalte mig, hvor meget de havde lært 

af at læse min bog. De fortalte mig om deres tøj, deres frisurer 

og deres fester – og jeg elskede at høre fra dem. 

 Mange år senere modtog jeg til min store overraskelse 

endnu en henvendelse, som var foranlediget af min bog. 

Denne gang var det en e-mail, og den viste sig at være noget 

af det mest hjertevarme og dybtfølte. Den kom fra Maya Van 

Wagenen i april 2012, og hun fortalte mig, at jeg havde ændret 

hendes liv! Hun havde brugt min bog til at få tips og idéer til, 

hvordan hun skulle klare de udfordringer, hun mødte i skolen. 

Det bemærkelsesværdige er, at hun brugte råd, som jeg gav 

for årtier siden, og overførte dem til vore dages forhold. Jeg 
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Forord

var vældig begejstret over at finde ud af, at min bog havde 

overlevet tidens tand og stadig kan hjælpe teenagere. 

 Da jeg var færdig med at læse Mayas bog – den bog, du nu 

også skal til at læse – blev jeg overmandet af en række følelser: 

stolthed, kærlighed, tilfredshed og lykkelige minder. Jeg var 

forundret over at se Maya fortælle sin historie med en sådan 

indsigt, værdighed og ynde. Gennem årene har jeg set mange 

fine hår- og modetrends komme og gå og i sjældne tilfælde 

vende tilbage mange år senere tilpasset den nye generations 

smag. Men da jeg skrev min bog, havde jeg aldrig troet, at de 

råd, jeg gav, via en ny, ung forfatter ville få fornyet relevans og 

brugbarhed 60 år senere. 

 Jeg begyndte min karriere som model og fik siden stor 

succes som forfatter. Maya begynder sin karriere som forfatter, 

men hun er allerede en rollemodel for sin egen og kommende 

generationer med hensyn til mod og selvtillid. 

come and go and, on rare occasion, return years later with 

modifications to fit the new generation’s taste. But I never 

thought when I was writing my book that the advice I offered 

would be made relevant sixty years later through the eyes of a 

new, young writer. 

I began my career as a model and then found great success 

as an author. Maya is starting her career as an author, but 

she is already a model of courage and confidence for her 

generation and generations to come.
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Indledning
(eller hvordan det hele begyndte)

S P R I N G I K K E D ET H E R OV E R

J EG M E N E R D ET:  S P R I N G I K K E D ET H E R OV E R

“Skolen er verdens røvhul,” sagde min bedste ven Kenzie 
engang til mig. Amen. Min skole er ingen undtagelse. Fra du 
den første dag går gennem de slidte døre, forvandles dit liv 
til én lang række af brutale og smertelige oplevelser: du vil 
blive kaldt idiot af fodboldspilleren, der sidder ved siden af 
dig i naturfag; du vil stå i bh og bedstemortrusser foran dit 
gymnastikskab, som du ikke kan åbne, mens pigerne omkring 
dig fniser og peger; du vil græde på toilettet, fordi du ikke 
vidste, at dit hjerte kunne gøre så ondt. Der er dog én ting, 
som kan hjælpe dig med at overleve dette rædsomme sted, og 
det er en dyb forståelse af, hvordan det hænger sammen med 
den sociale fødekæde. 
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M I N  S KO L E S  P O P U L A R I T ETS S K A L A
(Fra alfa til affald)

 10. Volleyballpigerne
 9. Fodboldfraktionen
 8. Rige bandemedlemmer (inklusive populære piger,  

der går udfordrende klædt) 
 7. Bandnørderne
 6. Kornørderne
 5. Goth-art-tøserne
 4. Ikke så populære piger, der går udfordrende klædt
 3. Gravide teenagere (vi har to i øjeblikket, én fra 7. og  

én fra 8. klasse)
 2. Computernørder (vi har næsten ingen)
 1. Biblioteksnørder (der altid læser og elsker japanske 

tegneserier)
 0. De usynlige (6. klasserne)
 -1. De socialt udstødte
 -2. Lærerne
 -3. Vikarerne

Du bliver kategoriseret efter, hvem du hænger ud med, og 
hvem du associeres eller ikke associeres med. Jeg er blandt de 
socialt udstødte. Det er de lavest rangerende på skolen, der 
ikke engang bliver betalt for at være der. Min kategori er altså 
betegnet med et negativt tal. Heldigvis har jeg min nære ven 
og fortrolige, Kenzie. For det meste er det en stille, monoton 
og skjult tilværelse. Altså lige indtil du bliver opdaget og udset 
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Indledning

til at være offer af en eller anden fra et hvilket som helst af 
niveauerne over dit.
 Og hvordan bruger dem i toppen af hierarkiet så systemet 
til deres fordel?
 Der findes artikler i blade og selvhjælpsbøger om, hvad 
man skal have på, hvad man skal sige, hvordan man skal opføre 
sig, og hvem man skal være venner med. Faktisk fandt min 
far, længe før jeg blev født, en bog i en genbrugsbutik. Den 
falmede forside var gammel og slidt, men “der var et eller andet 
over den”, fortalte han mig. Han bladrede i den, indtil han kom 
til titlen: Betty Cornell’s Teen-Age Popularity Guide. Den var 
skrevet i 1951, og den var fuld af tips og råd om, hvordan man 
opnår det tilsyneladende uopnåelige: at forbedre sin sociale 
status. Min far sagde, at han der, midt i butikken, tog sig selv 
i at grine højt over de gammeldags idéer. Men fordi det var et 
interessant stykke vintage popkultur, og måske fordi han er 
min far, købte han den med det samme.
 I lang tid lå bogen på hans kontor (“raritetskabinettet”) i 
vores hus i Brownsville, Texas. Den samlede støv i en papkasse 
klemt inde mellem en hjelm fra Første Verdenskrig og et 
kranium i udhugget sten fra en eller anden stamme i Mexico.
 Den ventede bare på at blive opdaget.

 . . . . . . . 

Skæbnen ville det sådan, at bogen ikke skulle forblive gemt 
og glemt. Da mine forældre besluttede sig for at rydde op på 
min fars kontor (jeg mener nu, at det kun gjorde rodet endnu 
værre), åbnede min mor kassen og opdagede Betty Cornells 
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bog. Hun vidste ikke lige, hvad hun skulle stille op med den, 
så hun stak den i hånden på mig, Maya, “pigen, der åbenbart 
tager sig af alle de ting, ingen andre vil have, men som de heller 
ikke vil smide ud.”
 Jeg opfattede ikke Betty Cornell’s Teen-Age Popularity 
Guide som andet end en skør bog med råd i stil med “Brug 
ikke makeup direkte på øjnene, brug i stedet vaseline” og 
“Luk dine porer med isterninger” og “Alle piger burde bruge 
hofteholder”.
 Den var skrevet af en tidligere teenagemodel, som hævdede, 
at med nogenlunde målrettet indsats var det inden for alle og 
enhvers rækkevidde at blive pæn, poleret og populær.
 Alle og enhver?
 Jeg var lige ved at komme til at grine.
 Så var det min mor fik idéen – en fantastisk, skrækindjagende 
og skæbnesvanger idé. “Maya, du kunne følge bogens råd i år, i 
8. klasse, og skrive om, hvad der sker.”
 Mit umiddelbare svar var nej. Jeg havde svært ved at 
forestille mig noget mere skræmmende. Og siden hvornår 
havde jeg også (åbenlyst) interesseret mig for at være populær? 
Men min mor satte gang i noget den dag. Hendes kommentar 
var som en af de der bumser, der starter med at være lillebitte, 
men som så bliver vildt stor, og som man tror aldrig forsvinder, 
uanset hvor mange gange man trykker den ud. 
 Da jeg et par dage senere (endnu engang) bladrede i bogen, 
stødte jeg på dette:
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Du gør kun situationen værre, hvis du har en 

negativ attitude; hvis du trækker på skuldrene 

og siger: “Hvem interesserer sig, når alt kommer 

til alt, for det?” Grundlæggende interesserer det 

nogen. Det interesserer dig. Det interesserer dig, 

fordi du ligesom alle andre på denne klode gerne 

vil være afholdt; du vil gerne være populær, du vil 

gerne være en pige, der oplever noget. Du vil gerne 

have en flok venner omkring dig, et par spændende 

dates og mindst én dreng, der synes, at du er 

noget nær det mest fantastiske hunkønsvæsen, der 

nogensinde har sat sine ben på Jorden. Hvis du 

siger, at du ikke vil det, fører du kun dig selv bag 

lyset. Andre narrer du i hvert fald ikke.

Hele universet stod stille og ventede.
 Betty Cornells bog udkom for over 60 år siden, men på en 
eller anden måde så hun på tværs af det enorme kontinuum af 
tid og rum, hvad jeg i al hemmelighed desperat længtes efter. 
Og mere end det. Hun lovede at hjælpe mig med at opnå det. 
 Jeg vidste, at mit liv aldrig ville blive det samme igen.

 . . . . . . . 

Og derfor begynder jeg nu mit store eksperiment. Hver måned 
i dette skoleår vil jeg følge Betty Cornells råd om et af emnerne 
i hendes bog: blandt andet slankekure, hår, makeup, holdning 
og attitude – uanset hvor pinligt og kompliceret det bliver. 
Jeg begynder med de letteste kapitler, de udfordringer, som 

Indledning
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folk ikke lægger mærke til lige med det samme. Og så gør jeg 
det måned for måned sværere, indtil jeg er lysår væk fra min 
tryghedszone.
 Jeg vil i løbet af skoledagen tage noter om folks reaktioner, 
tanker og hvad som helst andet, der sker. Når jeg kommer 
hjem, vil jeg bruge disse noter til at huske detaljerne og 
skrive om dem så nøjagtigt, som jeg overhovedet kan. Det er 
en fantastisk skriveøvelse, og den vil måske hjælpe mig til at 
opfylde min drøm om en dag at blive forfatter. Forhåbentligt 
vil det at skrive dagbog om de positive og negative ting i mit 
liv give mig styrke og vise, at det alt sammen bare er del af en 
større historie, som er begyndt at skrive sig selv. Måske vil det 
gøre det hele mindre skræmmende.

Mine rodede notater i Betty Cornells bog
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 Jeg kommer helt sikkert til at pukle. Hvis jeg altså ikke 
allerede er fortabt og helt umulig at hjælpe. Jeg er 1,58 og 
har lysebrun hud, der jævnligt blomstrer med bumser. Jeg er 
kejtet, har dårlig holdning og er en lille smule buttet. Jeg har 
ikkeeksisterende hofter og et bryst næsten lige så fladt som 
forsiden på Betty Cornells bog. Jeg har briller og bøjle. Jeg 
køber al mit tøj i Walmart og genbrugsbutikker. Jeg bruger 
mere tid på min blækregning end på mit hår.

Indledning
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 . . . . . . . 

Jeg burde nok efter bedste evne lige bruge et øjeblik på, så 
godt som jeg nu kan, at definere, hvad ordet populær egentlig 
betyder. Det er et kompliceret ord. Jeg ved, hvad det ikke er. 
Det er ikke at sidde alene eller at blive gjort grin med. Det er 
ikke at skamme sig over, hvordan man ser ud og konstant have 
lyst til at gemme sig og ønske, at man kunne forsvinde. Det er 
ikke at have det, som jeg har det lige nu. 
 Forhåbentligt ved jeg hen imod slutningen af 8. klasse, hvad 
det vil sige at være populær. Og forhåbentligt ikke kun være i 
stand til at definere, hvad det er, men også selv have oplevet det.
 Måske vil mit liv ændre sig. Men kan råd om popularitet, 
der er mere end 50 år gamle, stadig være relevante og brugbare? 
Det vil jeg finde ud af. Folk har vel gjort mærkeligere ting end 
det, ikke? Vi har været på månen, og man har fundet ud af, 
hvordan man dyrker firkantede vandmeloner. 
 Fra nu af er Betty Cornell min nye soulmate, og jeg er gift 
med hvert eneste af hendes ord. I medgang og modgang.

F.C. (Før Cornell)
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