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Hvem hjalp kold og fuld Mikkel?
19-årige Mikkel fra Ølstykke var i weekenden i byen i Hillerød, og fik så meget at drikke,
at han fik problemer. Men en fremmed mand hjalp ham, og nu efterlyser Mikkels mor
denne redningsmand på facebooksiden »Fucking Flink«.
Mikkels mor skriver: Lørdag morgen blev min søn Mikkel på 19 år smidt ud af et
diskotek i Hillerød - han var for fuld. Det er jo ok. Hans venner troede bare, han var
taget hjem, men ca. to timer senere finder en fremmed ung mand Mikkel.
Han spørger ham, om han er ok, men Mikkel er ikke i stand til hverken at svare eller
klare sig selv. Han blev smidt ud af diskoteket uden jakke, så fra ca. kl. 4.00-6.00 har
han uden jakke flakket rundt i en by, han ikke kender, og han har ikke kunne finde til
stationen. Han bor i Ølstykke.
Den fremmed unge mand hjælper Mikkel, giver ham en dyne om sig og giver ham noget
vand og brød. Han tager Mikkels mobil og får ringet til Mikkels ven, som fortæller, at han
skal ringe til mig. Den unge mand venter, til min mand og jeg kommer og henter Mikkel.
Han fortæller, at han bare har holdt Mikkels mobil, hvis vi ikke kunne finde vej. Vi får
Mikkel i bilen og siger pænt farvel. Men vi synes ikke, vi fik takket den søde unge mand
nok, så nu vil både vi og Mikkel gerne finde ham. Han reddede Mikkel fra at blive rippet
for hans nye iPhone 6 og hans penge. Og så fik han hjulpet Mikkel til at komme hjem i
god behold. Vi hentede Mikkel på Frederikshave 10 i Hillerød. Vi ved ikke hvad den
unge mand hedder, men vil så gerne takke ham.

- Jeg er bare glad for at
kunne hjælpe. Jeg fandt
Mikkel fem minutter fra,
hvor jeg bor, og da jeg så
ham tænkte jeg, at jeg var
nødt til at hjælpe ham,
siger Anders Bendtsen, der
lige nu er på studietur i
Hamborg med sin klasse
fra Hillerød Handelsskole.

Anders hjalp kolde og fulde Mikkel
Af Thomas Sten Pedersen
Egedal - 09. oktober 2014 kl. 05:12
Efter lidt forvirring om, hvem den rigtige helt i skysovs til Mikkel Berthel fra natten til
lørdag i Hillerød var, er personen endelig fundet. Det er 20-årige Anders Bendtsen, der
bor ved adressen, hvor Mikkel blev hentet tidligt lørdag morgen.
Mikkel er fra Ølstykke, og blev fredag lidt for fuld på et diskotek i Hillerød, hvor han blev
smidt ud, og han fik ikke sin jakke med. Hillerød var relativt ukendt for Mikkel, og han
flakkede dermed rundt indtil Anders fandt ham.
- Jeg er bare glad for at kunne hjælpe. Jeg fandt Mikkel fem minutter fra, hvor jeg bor,
og da jeg så ham tænkte jeg, at jeg var nødt til at hjælpe ham, siger Anders Bendtsen,
der lige nu er på studietur i Hamborg med sin klasse fra Hillerød Handelsskole.
Han gik gelejdet Mikkel mod Frederikshave i Hillerød, og hentede en dyne mod kulden
og gav ham vand og brød. Derefter fik han kontakt til en af Mikkels kammerater fra
militæret, der sendte en sms med navnet på en, som Anders skulle ringe til, og det var
Mikkels forældre, fortæller han. Mikkels mor, Mette, sendte tirsdag, på Mikkels
foranledning, en eftersøgning ud på Facebooksiden »Fucking Flink«, så de kunne sige
ordentlig tak til »redningsmanden«.
- Vi blev helt vildt glade for, at Anders havde gjort så meget ud af at hjælpe Mikkel. Han
kom med dyne, vand og mad til ham, og han blev hos ham indtil vi kom. Vi sendte
eftersøgningen, fordi da Mikkel fik sovet ud og blev ædru, var han rystet over, hvor lidt
han kunne huske. Han var jo blevet smidt ud af diskoteket uden jakke, så han var kun i
t-shirt, og det var ved 3-4 tiden. Ved 6-tiden blev vi så ringet op af denne her søde unge
mand, der havde taget sig af ham. Så Mikkel vil bare gerne kunne sige rigtigt tak til
ham, fortæller Mette Berthelsen, der nu både har kontakt til Anders og hans mor.
- Jeg har en holdning med, at hvis man ser en, der ser ud til at have det skidt, så går jeg
over og spørger, om de er ok. De fleste siger bare »jaja«, men om ikke andet får man
så en snak med dem. Jeg kan godt lide at snakke med fremmede mennesker, siger
Anders, der fortæller, at han fik en halv pakke cigaretter, da Mikkels forældre kom og
hentede ham.
Mette Berthelsen fortæller, at Anders rent faktisk spurgte, om han måtte købe en smøg,
da hun og Mikkels far ankom. Og hun gav ham bare resten af den pakke, hun havde på
sig, som hun dog kun husker havde omkring fem smøger tilbage.
- Jeg har også haft kontakt til nogle af Anderses venner, og de siger, at han bare er
sådan sød og hjælpsom generelt. Mine unger er opdraget til det samme, og nu vil
Mikkel bare gerne have fat i ham, så han kan sige ordentlig tak, fortæller Mette Berthel.
Mens Anders er i Hamborg, er Mikkel på militærøvelse indtil fredag. Så de to unge
mennesker kan først rigtigt få snakket omkring weekenden.
Forvirringen om, hvem det egentlig var, der havde hjulpet Mikkel bundede i, at en
person tilkendegav på facebookopslaget, at det var ham, der havde hjulpet. Hvilket det
ikke var, og vedkommende har efterfølgende slettet sit indlæg. Både Anders' venner,
naboen til Anders, Anders' mor, Anders selv og Mette Berthel har bekræftet, at det er
20-årige Anders Bendtsen, der hjalp Mikkel.

