SUND MAND
NAVN: Niels Christian Meyer.


Bedst kendt som Bubber.
ALDER: 50 år.
JOB: Tv-vært. Arbejder med
børne-tv på DR Ultra.
KARRIERE: Blev landskendt
med „Bubbers Badekar” og har
efterfølgende skabt og medvirket i en lang række tv-serier
og programmer, bl.a. „Bubbers
Venner”, „Danmark Ifølge Bubber” og „Bubber og B.S.”.
PRIVAT: Gift med Christina
Ibsen. Sammen har de børnene
Laura, Oscar og Anne-Sofia, 20,
22 og 24 år.

„Jeg er en fræk

fighter …
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… og jeg hader, når jeg selv synes,
at jeg er et pjok”, siger Niels
Christian Meyer, der elsker at være
tilbage på børne-tv. Mød 50-årige
Bubber, der er fit som aldrig før og
hør, hvorfor hans nye favoritsport
cykling ikke er for tøsedrenge.
Af Camilla Alfthan Foto Ditte Capion

N

iels Christian Meyer har prøvet en del, fra han
steg op af det berømte badekar, hvor han startede
sin tv-karriere for 30 år siden. Han har testet sine
grænser sammen med tidligere jægersoldat B.S. Christiansen, afsøgt alle afkroge af landet i reportageserien „Danmark ifølge Bubber”, og i syv år havde han tjansen som
sprechstallmeister i Cirkus Arena. Men at han skulle blive
en af cykelentusiasterne, der suser af sted i flok på landevejen – det havde han faktisk aldrig forestillet sig. I dag er
han helt hooked på sporten og cykler gerne op til 80-100
kilometer om dagen. Startskuddet kom i form af Børnecancerfonden, der spurgte, om han ville være med til at cykle
til Paris for at samle penge ind.
– Jeg har tidligere syntes, at det var lidt mærkeligt
med sådan nogle midaldrende mænd, der knokler rundt i
stramme dragter. Men nu er jeg blevet fuldstændig vild med
det. Jeg har kørt ad ruter og veje på Sjælland, som jeg ikke
vidste fandtes. Det er en fantastisk måde at bruge kroppen
på, siger Bubber, der for nylig rundede 50 år.
I sommer kører han Danmark Rundt for at samle penge
ind til Drengeakademiet. I dag er det nemlig drengene, som
klarer sig dårligst i skolen, og Bubber skal derfor cykle sammen med nogle udvalgte elever.
– Cykling er en social holdsport, hvor alle skal følge
med, så det gælder om at holde øje med hinanden. Hvis
nogle ser lidt grønne ud i hovedet, sætter vi dem op på
prinsessepladsen i midten af feltet, hvor de er i læ, og hvor
de bliver trykket bagfra og hevet forfra. Det giver også noget mentalt at have et tydeligt mål. Det er ligesom, når man
sejler i regn, blæst og sol, fordi man skal til Anholt. Man
har besluttet sig, og man vender ikke om.
Han er selv opvokset med sejlsport, og familien, der tæller hans kone Ibsen og deres tre voksne børn, på 20, 22 og
24 år, har altid sejlet meget. I dag er børnene flyttet hjemmefra, og parret har solgt huset, den store båd og er flyttet ind til København. Men der ligger stadig en lille båd i
havnen, for det er på vandet, at han for alvor slapper af, siger han.
– Bare det at komme ud på vandet betyder meget, jeg elsker luften og lyset. Men Ibsen syntes, at vi skulle have noget andet ud af sommeren efter at have sejlet i 24 år og ligget i alle havne i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Vi
har rejst lidt rundt med og uden børn. Det skal vi vænne os
til – at vi ikke længere har børnene derhjemme.

Du bliver hyldet, hvis du er slem nok

Hvor både sporten og familielivet er i nye rammer, er Bubber til gengæld på sin vis rykket tilbage til start i sit arbejdsliv, nemlig til børne-tv. I knap et år har han nu lavet programmer for børn på DR Ultra.
– Jeg er en dinosaurus i dansk tv. Og det er fantastisk, at
livets cirkel har ført mig tilbage dertil, hvor jeg startede. Jeg
er lykkelig for det. Jeg arbejder med unge mennesker, der
kunne være mine børn, men jeg er ikke aldersforskrækket.
Hvis du har noget på hjerte, og du brænder for dit stof, er
juni 2015 | fitliving.dk
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Jeg er en dinosaurus i dansk tv.
Og det er fantastisk, at livets
cirkel har ført mig tilbage
dertil, hvor jeg startede.

alder ligegyldig. Det er da fedt at høre
på én, der har oplevet noget.
Det har han mildt sagt. Men han
savner forskellighed og eksperimenter,
som der var mere plads til tidligere, siger han.
– Nu er det hele bare fresh-fresh-freeeeeesh med seks e’er. Det afspejler
også vores samfund. Det er brug-ogsmid-væk, hvor der ikke skal særlig
meget til, før man skal have noget nyt.
I dag er der flere, der søger ind til Paradise Hotel end til skolelæreruddannelsen. Et program, hvor børn og unge
lærer alle de værdier, vi normalt vil
forsøge at undgå at give dem, og hvor
du bliver hyldet, hvis du er slem nok.
Det er fandeme mærkeligt. Så ligger
de og har sex for åben skærm, mens
politiet kommer, hvis en mand smider
tøjet og er nøgen på Strøget. Jeg forstår ikke rigtig den tendens.
Han ærgrer sig over den tabte
uskyld. At så meget handler om tom
snak. Men han nyder at være DR Ultra, hvor de gamle dyder stadig dyrkes.
Det skal – også – handle om, at børn
bliver klogere. Og forældrene skal
være helt trygge. Det er i den grad i
tråd med hans eget tv-dna, siger han.
– Vi laver topmoderne børne-tv, og
vi er verdens førende i den genre. Det
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er en svær målgruppe, da den ældste
del også er i Paradisegruppen. Men vi
fastholder, at børnene skal lære noget,
vi vil fortælle historier.

Jeg kæmper som alle andre

Nysgerrighed har altid været den store
drivkraft i hans liv, siger han. Det er
også den, der altid har ført ham ud på
alverdens afveje, bl.a. i programserien,
han lavede med B.S. Christiansen, der
– i hvert fald på nogle områder – er
hans diametrale modsætning.
– Af B.S. lærte jeg, hvor meget vilje
betyder. Han har vilje, og det har jeg
også. Men hvor han har regler, har jeg
intuition, og jeg er bare generelt et
meget nysgerrigt menneske, som godt
kan lide livet.
– Jeg kæmper for alt ligesom alle
andre, og jeg har da kriser i forhold
til arbejde og privatfronten. Men jeg
tænker også: „Hvad kan vi gøre for at
komme videre?” Jeg hader, når jeg selv
synes, at jeg er et pjok, og jeg gider
ikke ynke mig selv. Jeg vil hellere være
glad end ked af det, og jeg har fighterånd. Jeg vil gerne præstere noget,
men på det sportslige plan betyder det
altså ikke så meget, om andre er hurtigere end mig. Jeg vil hellere have en
god dag på cyklen. *

”

BUBBERS 5
LEVEREGLER
1. Jeg spiser …

varieret og
sund kost, der
bliver lavet af min
kone, Ibsen.

2. Jeg træner …

cykling og fitness. Jeg vil
gerne holde længe.

3. Jeg slapper af …
på en sejlbåd.

4. Jeg undgår …

alkohol og
cigaretter, det
har aldrig sagt
mig noget.

5. Jeg bliver glad …
når folk smiler, og når
jeg har min familie
omkring mig.

