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symptomer på stress, angst og depres-
sion, hvilket er en langt større andel end
resten af befolkningen.

»Der er tale om en signifikant forbed-
ring. Blandt dem, der har været på kursus
i mindfulnessbaseret terapi og lært bl.a.
meditation og simple yogaøvelser, får næ-
sten dobbelt så mange det bedre end i
kontrolgrupper med patienter, der ikke
træner«, fastslår psykolog og ph.d.-stude-
rende Jacob Piet, Psykologisk Institut ved
Aarhus Universitet.

Det er en såkaldt metaanalyse baseret
på 22 uafhængige internationale under-
søgelser af terapiformens effekt på kræft-
patienter, som gør forskerteamet fra Aar-
hus Universitet, Kræftens Bekæmpelse og
Aarhus Universitetshospital i stand til at
beskrive virkningen af behandlingen.

»Metoden virker og er et relevant til-
bud, i særdeleshed for kræftpatienter der
tumler med psykiske vanskeligheder«, si-

E n stor dansk analyse dokumente-
rer nu, at systematisk træning i
mindfulness, som er en særlig må-

de at træne nærvær på, kan hjælpe kræft-
patienter med at håndtere angst og de-
pression. Omkring 35-40 procent af alle
kræftramte patienter lider af alvorlige

ger professor, dr.med. Bobby Zachariae
fra Enhed for Psykoonkologi og Sund-
hedspsykologi ved Aarhus Universitets-
hospital og Psykologisk Institut.

Perspektivet er vidtrækkende. Hver an-
den kræftpatient viser inden for det før-
ste år efter diagnosen tegn på svær de-
pression. Også blandt helbredte kræft-
patienter er der stort behov for effektiv
behandling af angst og depression.

»Depression er den af alle lidelser, som
giver det største tab af livskvalitet. Des-
uden peger undersøgelsen på, at depres-
sion kan forlænge kræftpatienters hospi-
talsophold og øge deres dødelighed. Alt
dette understreger, at der er et enormt be-
hov for en effektiv behandlingsform over
for de psykologiske symptomer«, siger
projektets førstemand, Jacob Piet.

At metoden både er relativt billig og let
at sætte i værk, gør efter hans vurdering
konklusionen ekstra interessant:

»Resultaterne af den psykologiske be-
handlingsform er efterhånden så sikre, at
vi nu kan gå ind og sige, at vi har et reelt al-
ternativ eller supplement til den nuvæ-
rende standardbehandling mod angst og
depression blandt patienter med fysiske
sygdomme, nemlig antidepressiv medi-

cin, som kan have bivirkninger«, siger Ja-
cob Piet og tilføjer, at undersøgelser viser,
at patienter foretrækker effektive psyko-
logiske behandlinger frem for medicin.

Resultatet, som er offentliggjort i pre-
stigefyldte Journal of Consulting and Cli-
nical Psychology, skaber for første gang
overblik over effekten af den psykologi-
ske behandlingsform i forhold til kræft-
ramte. Data fra over 1.400 kræftpatienter
dokumenterer, at der ikke er tale om anta-
gelser eller tilfældigheder, når udøvere
fortæller, at de har fået det bedre. 

Udgangspunktet har været mindful-
nessbaseret terapi i grupper. Deltagerne
har typisk modtaget otte gange to timers
undervisning og en opfordring til at øve
sig cirka 45 minutter daglig. 
annemette.grundtvig@pol.dk

Træk vejret – styr angsten
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depression

ANNEMETTE GRUNDTVIG

Træning med meditation
og yogaøvelser betyder, at
kræftpatienter oplever 
færre symptomer på
depression, viser ny
videnskabelig analyse. 

Meditation hjælper kræftpatienter
q MINDFULNESS 
q TRÆNING I NÆRVÆR

Mindfulness er en måde at træne 
sin bevidsthed på. Spiser du f.eks. 
en rosin, kan du øve dig i at være 
opmærksom på, hvor mange rynker
den har, smag og konsisten. Du får
kontrol over din opmærksomhed, 
og effekten er færre negative tanker. 
Kilde: Jacob Piet, Aarhus Universitet

Foto: Barry Gutierrez/AP, Lærke Posselt, Jacob Ehrbahn

Konsulenternes triumf er
offentlige lederes svigt.

E n konsulent! Mit kongerige
for en konsulent«. Som det er
fremgået af Politiken de sene-

ste dage, elsker de offentlige ledere
konsulenter. Staten alene bruger
hvert år omkring 4 milliarder kro-
ner på konsulenter til projekter, HR-
programmer og ... ja, vi ved faktisk
ikke rigtig hvad, for Modernise-
ringsstyrelsen, der ellers nidkært
tæller teposeforbruget på hvert et
statsligt kontor, opgør ikke indhol-
det af disse ydelser. 

Når kommuner og regioner læg-
ges til, tegner der sig et entydigt bil-
lede af den offentlige sektor som et
Klondike for konsulentbranchen.
De standardiserede management-
modeller, som de smarteste i den
private sektor for længst har kasse-
ret som utidssvarende, kan nu sæt-
tes på brandudsalg i den offentlige
sektor.

NATURLIGVIS er der masser af dygti-
ge konsulenter, og der kan i konkre-
te tilfælde være god ræson i at be-
nytte ekstern ekspertise. Men alt for
ofte bliver konsulenterne blot brugt
som støttepunkter for svage offent-
lige chefer, der ikke evner at tage de-
res ledelsesopgave på sig. I stedet
for selv at tage de nødvendige ledel-
sesmæssige greb om deres organi-
sation lader de konsulenter fakture-
re millioner af skattekroner for at
fortælle dem det, de vidste i forve-
jen. Blot sat smukt op på glittet pa-
pir i spiralbind og på avancerede Po-
werPoint-præsentationer.

Hvis en håndfuld konsulenter
uden særligt kendskab til en organi-
sation kan skabe bedre strategier
for en organisation end chefen selv,
ja, så er chefen en del af problemet.
Og desværre er mange offentlige
chefer fortsat alt for dårlige ledere.

I de senere år er ledelse i den of-
fentlige sektor heldigvis kommet
langt højere op på dagsordenen.
Men den nye ledelseskultur har av-
let en gøgeunge i form af konsulen-
ternes indtog i hver en krog af den
offentlige sektor. Det er tid til et op-
gør med denne kultur.

Kom nu, kære offentlige chefer.
Tag udfordringen op. I behøver ikke
disse velklædte støttepædagoger.
Lad jeres og medarbejdernes faglig-
hed, kreativitet og indsigt vise nye
veje for den offentlige sektor i stedet
for blind tro på konsulentindustri-
ens standardløsninger. km

Konsulent-
Klondike

politiken mener
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Siden han var en lille dreng, har Ernie LaPointe vidst, at han er oldebarn af den berømte høvding Sitting Bull. Men det var en familiehemmelighed. Først efter årtier med krigstraumer, druk og hash har han fundet tilbage 
til sin indianske kultur. Nu vil den danske genforsker Eske Willerslev bevise slægtskabet. Måske vil han også fastslå, at Nordamerikas indianere kom fra Asien. Men det tror Ernie ikke et øjeblik på. Foto: Lars Just
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FEJL OG FAKTA
FLEMMING YTZEN,
LÆSERNES REDAKTØR

Omskæringer. Vi skriver på onsdags-
avisens forside, at tal fra Patientforsikrin-
gen viser, at der i perioden fra 1996 til 2012
har været 65 anmeldelser i forbindelse
med omskæring af forhuden. Det skal
præciseres, at det kun er 14 sager, der om-
handler rituelle omskæringer, mens de
resterende 51 sager omhandler omskæ-
ringer foretaget af andre årsager end reli-
giøse. I fredagsavisen kom vi beklagelig-
vis til at kalde Patientforsikringen for Pa-
tientforeningen i en faktaboks på side 5. 

Latin. En læser bemærker, at det står sløjt
til med latinen herhjemme, og at Politi-
ken ikke er nogen undtagelse. I søndags-
avisen 15.7. kom vi i en klumme om blandt
andet inflammation til at skrive functio
laesa, fejlagtigt skrevet lesa. Det betyder,
at funktionen er skadet eller ødelagt. Og i
tirsdagsavisens leder hed det, at danske
virksomheder og officielle repræsentan-
ter er blevet persona non grata i Indien.
Det hedder i flertal personae non gratae.
En anden læser bemærker, at vi ikke kan
bruge personae om virksomheder. Så jo, vi
må til at tage os sammen herinde. 

Berømt kage. I fredagsavisens afsnit af
føljetonen Bredals Tour skal det – foran-
lediget af flere henvendelser – præciseres,
at der er tale om en sommerspøg, når der
står, at »Sarah Bernhardt er den berømte
skuespillerinde (1844-1923), som er op-
kaldt efter en kage«. 

INTERNATIONALT. I USA har
man om natten 12. juli målt
41,7 grader. 

Det er den højeste natte-
temperatur nogensinde, si-
den man begyndte at regi-
strere temperaturmålinger,
skriver Der Spiegel. 

Målingen blev foretaget i
Death Valley i Mojaveørke-
nen på grænsen mellem Ca-
lifornien og Nevada, hvor
det også havde været en eks-
tremt varm dag: Der blev
målt 53,3 grader i skyggen.
Det er den tiendehøjeste
temperatur, der nogensin-
de er målt i USA.

Alle de øvrige ni højeste
temperaturer er også målt
samme sted.

Death Valley virker som
en meteorologisk stegepan-
de. Dalen ligger lavere end
havets overflade og er omgi-
vet af bjerge, så der sjældent

rører sig nogen vind. Regn-
bygerne i området falder
som regel i de omliggende
bjerge.

Hvor solens stråler andre
steder taber energi, når de
rammer vand, der fordam-
per, eller når de bliver bloke-
ret af skyer, rammer de i De-
ath Valley jorden med fuld
kraft. Derved skabes der et
ekstremt varmt ørkenkli-
ma.

Andre ørkener bliver køli-
gere om natten. I Sahara er
der endda målt minustem-
peraturer. Uden skyer og
høj luftfugtighed forsvinder
varmen, så snart solen ikke
længere skinner. 

Death Valley holder dog
på varmen, og selv om nat-
ten er gennemsnitstempe-
raturen på 30 grader. 

Den højeste temperatur,
der nogensinde er målt i

Death Valley, var en dagtem-
peratur på 56,7 grader. Det
er kun overgået i ørkenen El
Aziziyah i Libyen, hvor man
har målt 58 grader.

Der findes dog satellitda-
ta, som viser, at det i de in-
derste dele af verdens stør-
ste ørkener kan blive endnu
varmere, der står bare ingen
måleinstrumenter. I ørke-
nen Lut i Iran kan der ifølge
satellitdata blive over 70
grader varmt.

Den nye natlige varmere-
kord i Death Valley skyldes
formodentlig, at der som
omtalt på side 7 hersker al-
vorlig tørke i store dele af
USA. 

Næsten to tredjedele af
landet er ifølge officielle op-
lysninger ramt, og i nogle
områder har det ikke regnet
i de seneste otte uger. 
mette.skodborg@pol.dk

Natlig varmerekord i Death Valley
Arkivfoto: Will Lester/AP

en god 
dag for...

Bulgari har lagt sig i slip-
strømmen på modehuset
Lanvin, der bruger ukend-
te modeller på op til 82 år i
sin efterårskampagne.
Smykke- og taskefirmaet
går dog efter det kendte i
skikkelse af Isabella Rossel-
lini, datter af Ingrid Berg-
man og Roberto Rossellini.
I 1996 afsluttede hun sin
første modelkarriere med
bitre bemærkninger om at
være blevet for gammel. Si-
den er hun blevet 60 og nu
foreviget af stjernefotogra-
fen Annie Liebovitz til
septemberudgaven af ma-
gasinet Vanity Fair.
soren-mikael.hansen@pol.dk

Isabella Rossellini
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Den italienske landsholds-
spiller Antonio Cassano
har fået den økonomiske
kærlighed at føle, efter at
han på et pressemøde un-
der EM-slutrunden talte
nedsættende om bøsser.
Selv om han siden har be-
klaget og afvist at være ho-
mofobisk, har Uefa takse-
ret det til en bøde på godt
110.000 kroner, at italiene-
ren på et spørgsmål om ho-
moseksualitet i truppen
svarede: »Hvis de er bøsser,
så er det deres problem. Jeg
håber ikke, at der er bøsser
på landsholdet«.
soren-mikael.hansen@pol.dk

Antonio Cassano

A
rk

iv
fo

to
: A

n
to

n
io

 C
a

la
n

n
i/

A
P

en Dårlig 
dag for...

FC Københavns træner Ariël Jacobs om udsigten
til at spille Champions League-kvalifikation 

mod sine landsmænd fra belgiske Club Brugge:
»Uanset hvem vi havde trukket, havde der ikke været
nogen lette kampe. Men jeg må også sige, at jeg mener,
vi trak den sværeste af de fire modstandere«

11 
postbude er i år blevet bidt af
hunde i postområde Midtjylland.
Sidste år var der 33 bid i årets
første halvdel. Personalechef
Birgitte Munksgaard, Post-
danmark, siger til P4 Trekanten,
at faldet skyldes, at postbudene
ikke længere skal helt op til
huset, fordi postkasserne nu
skal være placeret ud til vejen 

DANMARK. Garageanlægget
nær politistationen i Silke-
borg gik natten til fredag op i
lys lue, og branden er mulig-
vis påsat. Seks af politiets køre-
tøjer – både patruljevogne og
civile biler – blev brændt af og
står nu tilbage som forkullede
karrosserier.

Branden kan skyldes, at en
eller flere ukendte gernings-
mand med benzin eller anden
letantændelig væske har set
sig sure på ordensmagten i
den midtjyske by.

»Midt- og Vestjyllands Politi
arbejder ud fra en teori om, at
branden blev påsat under an-
vendelse af brandbare væ-
sker«, lyder det i en presse-
meddelelse. Derfor leder poli-
tiet nu efter vidner, som har
set mistænkelige personer el-
ler køretøjer nær parkerings-
anlægget, hvor branden brød
ud omkring midnat.

Branden ramte – ud over de
seks biler – også et mindre
halvtag.
Ritzau 

Seks politibiler brændt af 

L ad os begynde med konklusionen:
Den syriske præsident Assads regi-
me er på sammenbruddets rand.

Det kan komme, før end vi aner det – og er
klar til det. Eller det kan trække ud og pla-
cere Bashar al-Assad i rollen som en inter-
national paria. Og slutspillet kan blive alt
fra et blodigt kaos a la Irak til en forhand-
let løsning a la Yemen. 

Men uanset hvad: Slutspillet er i gang.
Det bekræftes af tre markante begivenhe-
der fra de seneste to uger:

Fredag 6. juli
Den første fandt sted fredag 6. juli, da en
af præsident Assads betroede generaler,
Manaf Tlass, pludselig dukkede op i Paris
efter en dramatisk flugt fra Syrien. Manaf
Tlass var nemlig en ganske særlig general. 

Han er ikke alene barndomsven af præ-
sident Assad. Han er også søn af Syriens
tidligere forsvarsminister Mustafa Tlass,
der på sin side var en nær ven af Bashar al-
Assads far, tidligere præsident Hafez al-As-
sad. Så han kom fra den absolutte inder-
kreds. Men ikke nok med det. 

Tlass-klanen er også en fremtrædende
sunnimuslimsk klan, der indtil for nylig
var en vigtig allieret for Assad-regimet og
dets regerende mindretal af shiamuslim-
ske alawitter. Alliancen var en slags win-

win-alliance: Tlass-klanen fik privilegier,
mens det iransk- og russiskstøttede As-
sad-styre fik et skær af legitimitet som re-
præsentant for hele Syrien og ikke kun de
cirka 12 procent alawitter.

Med general Tlass’ afhopning blev den
alliance brudt i al offentlighed. Men den
havde været forberedt gennem et stykke
tid: Faderen tog tidligere i år til Frankrig –
angiveligt for at modtage lægebehand-
ling – mens den stenrige storebror Firas
gradvist har flyttet sine forretninger til
Dubai. Fra sit nye eksil har den afhoppede
general opfordret Assad til at træde tilba-
ge, og han har taget afstand fra Assad-sty-
rets stadig mere brutale angreb på især
de syriske sunnimuslimer, som for ek-
sempel massakrerne i Houla og Qubeir i
maj og juni, som kostede knap 200 livet.
De 69 var børn.

Torsdag 12. juli
Torsdag 12. juli fulgte endnu en massakre,
denne gang i den sunnimuslimske by
Treimsa, hvor op mod 200 blev dræbt. 

For alle tre byer gjaldt det, at massak-
rerne rettede sig mod sunnimuslimske
enklaver, der var omgivet af byer med et
flertal af alawitter fra Assad-styrets her-
skende klasse. Motivet kan have været
frygt for at blive faldet i ryggen af sunni-
muslimske oprørere eller et forsøg på at
hindre dem i at skjule sig i de sunnimus-
limske områder.

Men uanset motivet har massakrerne
bidraget til en radikalisering af konflik-
ten og til et billede af et Assad-styre, der
flere steder har kastet sig ud i en form for
etnisk udrensning i og omkring sine egne
højborge.

Det kan så også forklare, hvorfor gene-
ral Manaf Tlaff valgte at flygte: Han havde
udspillet sin rolle og vidste det. Eller som
den franske Syrien-ekspert Fabrice Balan-
che fra det franske Lyon-universitet for
nylig sagde til den britiske avis The Guar-
dian: »I den første del af oprøret blev
Tlass’erne plejet af regimet, fordi de kun-
ne garantere sunnimuslimernes loyalitet

i det centrale Syrien. Men da de ikke kun-
ne det længere, var der ingen grund til at
begunstige dem. Manaf var sunnimus-
limsk general i Alawitternes Republikan-
ske Hær. Han havde ingen magt ... Han
havde ikke andet valg end at flygte«.

Men Joseph Bahout fra Sciences Po-in-
stituttet i Paris peger på, at den syriske ge-
nerals afhopning også har en pris for As-

sad-styret:
»En hel klans af-

hopning er et sym-
bolsk og moralsk
nederlag. Nu er re-
gimet mere nø-
gent: Det er etnisk
isoleret, og mange
folk som Manaf vil

nu overveje, om de skal følge i hans spor«.
Med massakren i Treimsa turde poin-

ten være understreget: Præsident Assad
fremstår mere og mere som leder af en
alawit-milits og mindre og mindre som
leder af en etnisk og religiøst sammensat
syrisk stat. 

Onsdag 18. juli
Assad er stadig sårbar, som det blev udstil-
let i onsdags, da det syriske sikkerhedsho-
vedkvarter i hovedstaden Damaskus an-
giveligt blev ramt af et attentat, der koste-
de fire medlemmer af Assads inderkreds
livet – den fjerde døde først i går af sine
kvæstelser. De dræbte var forsvarsmini-
ster Dawoud Rajha, hans næstkomman-
derende Assef Shawkat (Assads svoger),
tidligere forsvarsminister Hassan Turk-
mani og den nationale sikkerhedschef
Hisham Ikhtiar.

Der står ’angiveligt’, fordi mistanken
har bredt sig, at det var styret selv, der
stod bag ’attentatet’ for at forpurre en pa-
ladsrevolution – måske med det formål at
forhandle et overgangsstyre uden om As-
sad. 

Men uanset hvilken version man tror
på, er præsidentens inderkreds i opløs-
ning. Eller som den amerikanske tænke-
tank Stratfor skriver i en ny analyse: »Det

er et klart tegn på, at styret er ved at falde
fra hinanden«. Den opfattelse blev støttet
i forgårs, da syriske oprørere indtog en
række grænsestationer på grænsen til
Tyrkiet og Irak, hvorfra de menes at hente
både våben, penge og udstyr. 

Assads valg
Tilbage står Assad med dette valg: Han
kan træde tilbage, førend hans egen sik-
kerhed for alvor bliver truet. Eller han kan
fortsætte forsøget på at genvinde kontrol-
len, men i stigende grad som leder af en
russisk- og iranskstøttet alawit-milits,
som det kan blive stadig mere risikabelt
at støtte. 

Efter at han netop har indsat en ny for-
svarsminister i Damaskus, tyder det på, at
han har valgt det sidste: at kæmpe videre,
formentlig endnu blodigere end før.

»Man kan ikke afvise, at alawi-styret en-
der som en syrisk version af den afghan-
ske Nordalliance, der har lukket sig inde i
Panshir-dalen«, mener mellemøstenspe-
cialist Kenneth Pollack fra tænketanken
Brookings i Washington ligefrem.

Men hvor hurtigt går så opløsningen? 
Det er det åbne spørgsmål, hvis svar ik-

ke kun skal søges i Syrien, men også i geo-
politikkens forunderlige verden af stor-
magtsspil og stormagtsinteresser: 

Mens lande som Saudi-Arabien og Qa-
tar formentlig støtter sunnimuslimske
oprørsgrupper med både penge og vå-
ben, er Vesten bekymret for, hvem oprø-
rerne egentlig er, og for, at Assad-regimet
falder, inden der som i Libyen er en klar
overgangsplan. Rusland opretholder ind-
til videre støtten til Assad, men kun så
længe det kan betale sig. 

For Iran er Assad-styret centralt for dets
egne regionale ambitioner, hvilket om-
vendt er det eneste, der for alvor forener
Saudi-Arabien og Vesten: ønsket om at
stække Iran snarere end en fælles drøm
om et demokratisk Syrien. Hvilken inter-
esse skulle det fundamentalistiske sunni-
styre i Saudi-Arabien dog have i det?
michael.jarlner@pol.dk

INTERNATIONAL ANALYSE
MICHAEL JARLNER, 
INTERNATIONAL REDAKTØR

Her er tre dage fra de
seneste to uger i Syrien, 
du skal lægge mærke til.

Slutspil i Syrien 

Styret er ved 
at falde fra 
hinanden

Politiken korrigerer fejl og misforståelser hurtigst 
muligt. Henvendelse med angivelse af dato og 
side bedes rettet til Læsernes Redaktør på mail: 
fejl.fakta@pol.dk, på telefon 33 47 23 26 
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KONTAKT

INTERNATIONALT. Det globale
udslip af CO2 nåede nye høj-
der sidste år med 34 milliar-
der ton, viser en ny rapport fra
EU’s forskningsenhed JRC og
det hollandske miljøvurde-
ringsinstitut PBL. 

Der er international enig-
hed om, at den globale op-
varmning skal begrænses til
højst to grader. Hvis udlednin-
gerne fortsætter med at stige i
det nuværende tempo, vil de
allerede i løbet af 20 år nå det
niveau, der svarer til en op-
varmning på to grader, skri-
ver JRC i en pressemeddelelse.
Temperaturen ligger allerede
0,8 grader over det førindu-
strielle niveau.

Kina har i adskillige år væ-
ret verdens største udleder af
CO2, men udledningen per
person har ligget lavere end
udledningen i de rige lande. I
fjor var udledningen per kine-
ser godt 7 ton imidlertid på ni-
veau med udledningen per
europæer. 

I en kommentar fra EU’s kli-
makommissær, Connie Hede-
gaard, på Twitter hedder det: 

»Tallene taler for sig selv: Ki-
nas og EU’s udledninger per
capita er nu lige store. Det er
derfor, vi har brug for en ny ty-
pe klimaaftale«.

Den nuværende internatio-
nale klimaaftale lægger ingen
begrænsninger på udviklings-
landenes, herunder Kinas, ud-
ledninger. Sidste år blev der
enighed om, at den i 2020 skal
erstattes af en ny, som omfat-
ter alle lande, selv om de ikke
skal have ens forpligtelser.

Målt per person er Australi-
en med 19 ton per indbygger
verdens største udleder af CO2

, fulgt af USA og Saudi-Arabien
med henholdsvis 17,5 og 16,5.
Kulforbruget steg med 5,4
procent i 2011 og tegner sig nu
for godt 30 procent af den glo-
bale energiforbrug, hvilket er
den højeste andel i over 40 år.
Næsten halvdelen af kullene
brændes af i Kina. Men også
EU brugte mere kul sidste år.
ellen.andersen@pol.dk

Verdens CO2-
udslip sætter
ny rekord



Kirsten Rasmussen røg på
et tidspunkt 60 cigaretter
om dagen og havde ingen
planer om at stoppe. Men
så tog hun for sjov på et 
alternativt rygestopkursus
i skoven. Nu har hun været
røgfri i mere end to år.

D er tikkede en e-mail ind på com-
puteren. 

Kirsten Rasmussen åbnede
den og kiggede på indbydelsen til et ryge-
stopkursus. Afsenderen var hendes chef i
Vordingborg Kommunes kørselsafde-
ling, så straks røg hun op af stolen for at
gå ind og fortælle chefen, at det skulle
hun ikke blande sig i.

»Jeg havde røget i 36 år og havde ingen
planer om at stoppe. Ingen skulle i hvert
fald fortælle mig, at jeg skulle«, husker
Kirsten Rasmussen om episoden for godt
to år siden.

Som hun vendte tilbage til sin plads,
kiggede hun lige en ekstra gang på indby-
delsen. 

Det lignede ikke et normalt rygestop-
kursus. 

Derimod var det et gratis kursus i na-
turen, hvor deltagerne skulle gå ture i
skoven sammen med en naturvejleder
for at finde svampe og spiselige blomster. 

Hun elskede naturen, men kendte alt
for lidt til den. Og da hun også var en stor
pige, tænkte hun, at det ville godt for hen-
de med lidt motion. I stedet for at slette
mailen overtalte Kirsten Rasmussen en af
sine rygende kollegaer til at tage med

hende på kurset. Så havde de da i det
mindste hinanden.

Der manglede nytænkning
En måneds tid senere i foråret 2010 og
sammen med kursets andre deltagere gik
Kirsten Rasmussen og hendes kollega
rundt i Vordingborgs lokale skove og
smagte på skovsyre, tusindfryd og rams-
løg, som naturvejlederen viste frem.

»Når naturvejlederen ikke fortalte og
lod os smage alle de her mærkelige plan-
ter, jeg ikke havde forestillet mig, man
kunne æde, snakkede vi om rygning. En
dag spurgte rygestoprådgiveren, som og-
så var med, om vi havde sat en dato for,
hvornår vi ville stoppe. Min kollega og jeg
kiggede på hinanden, for det havde vi
overhovedet ikke tænkt over«, fortæller
Kirsten Rasmussen. 

Det var rygestopvejlederen Karen Hem-
mingsens første kursus i naturen. Et for-
søg, som skulle forsøge at tiltrække flere
rygere. Hun var blevet ansat året før og
havde med bekymring kigget på de svig-
tende tilmeldinger til kommunens ryge-
stopkurser. Der måtte nytænkning til,
havde hun tænkt.

»Jeg kom fra et apotek, hvor jeg havde
snakket med rigtig mange mennesker.
Deres største bekymring ved at holde op
med at ryge var at tage på«, forklarer Ka-
ren Hemmingsen.

Hun sad på kontor med naturvejleder-
en Susanne Rosenild, som med succes
havde fået skubbet overvægtige ud i na-
turen. Det var nemmere for nogle over-
vægtige at komme i gang med motion
gennem gåture i skoven, mens andre hel-
lere ville melde sig ind i et fitnesscenter,
havde Rosenild erfaret. 

Så måske naturen også kunne lokke fle-
re rygere på rygestopkurser, tænkte Ka-
ren Hemmingsen.

»Vi blev enige om at prøve det. Altså at
rykke det traditionelle rygestopkursus

ud i naturen for at motivere folk med mo-
tion, naturoplevelser og forbedret smags-
og lugtesans, for det ville de kunne opleve
undervejs«, siger hun.

Naturen trækker
Midtvejs på første hold i 2010 besluttede
Kirsten Rasmussen og hendes kollega sig
for, at de ville følge Karen Hemmingsens
råd og sætte en dato for sidste cigaret. 

»Vi havde sommerfest på arbejdet 4. ju-
ni, og der skulle vi ryge vores sidste ciga-
ret. Jeg røg så 10.000 smøger og drak
1.000 liter øl, før jeg på vej hjem fra festen
skoddede den sidste cigaret. Jeg har været
røgfri lige siden«, fortæller Kirsten Ras-
mussen.

»Jeg er meget lykkelig for at være stop-
pet i dag. Selv om jeg begyndte på kurset,
var det aldrig planen at stoppe. Det var ba-
re ligesom en blød ting, som fulgte med.
Havde det været et af de kurser, hvor man
sidder til rundbords, havde jeg aldrig
gjort det. Det siger mig ikke noget at sid-
de og glo på hinanden og sige, at nu vil vi
holde op med at ryge. Det ville jeg aldrig
være blevet inspireret af«.

SUNE SØLUND

Eksperiment: Spiselige blomster 
fik Kirsten til at kvitte smøgerne

MÆRKELIGE PLANTER.
For motionens skyld tilmeldte 
Kirsten Rasmussen sig et 
alternativt rygestopkursus i
skoven. »Når naturvejlederen
ikke fortalte og lod os smage
alle de her mærkelige planter,
jeg ikke havde forestillet mig,
man kunne æde, snakkede vi
om rygning«, fortæller Kirsten
Rasmussen, som nu har 
været røgfri i over to år. 
Foto: Ditte Valente

Jeg havde 
røget i 36 år 
og havde ingen
planer om at
stoppe. Ingen
skulle i hvert
fald fortælle
mig, at jeg 
skulle
Kirsten 
Rasmussen

q FAKTA 
q RYGESTOP I DANMARK 

Kræftens Bekæmpelse vurderer, 
at der er omkring 900.000 rygere
i Danmark, hvoraf cirka en tredjedel
gerne vil have hjælp til at stoppe.
Antallet af deltagere på landets
rygestopkurser er faldet fra 7.699 
i 2007 til 4.687 i 2011. 
Forebyggelseskommissionen
argumenterede i 2009 for, at 
75.000 rygere hvert år skulle på
rygestopkursus.

Albatros’ Filippinerne 
- østens uberørte paradis
En gavebod af oplevelser: Spændende kolonihistorie,  
kulturel verdensarv, unikke risterrasser, vulkanske bjerge, 
frodig jungle og kridhvide strande
- med dansk rejseleder, 15 dage

På denne nye Albatrosrejse udforsker vi øriget, der er velsignet  
med 7.000 eksotiske øer, et unikt natur- og dyreliv, en spæn-
dende historie og en fantastisk kulturrigdom. Alligevel kan 
du endnu få oplevelsen af, at du er en af de få, der besøger 
Filippinerne! 

Vi starter ud i Manila, hvor den amerikanske krigskirkegård og 
den gamle bydel Intramuros er blandt højdepunkterne. På vores 
videre færd oplever vi bl.a. spændende seværdigheder som 
Tagaytay, Paoya-kirken, der er på UNESCO´s liste over verdens 
kulturarv, kolonibyen Vigan, de historiske Cordillera-bjerge, de 
hængende gravkister i Sagada og ikke mindst de enestående 
risterrasser i Banaue. 

bebos af verdens mindste abeart. Her ser vi også de forunder- 
lige Chocolate Hills og nyder livet på de paradisiske strande og 
vores 4-stjernede hotel. 

Dagsprogram
Dag 1  Afrejse fra København.
Dag 2  Ankomst til Manila. Byrundtur, velkomstmiddag. 
Dag 3  
Dag 4  Manila – Laoag – Vigan. Byrundtur i Laoag.
Dag 5  Vigan. Byrundtur og videre til Baguio.
Dag 6  Baguio. Byrundtur og videre til Sagada. 
Dag 7  Sagada. Hængende gravkister, Bontoc-museet og  

videre til Banaue.
Dag 8  Banaue. De enestående risterrasser. 
Dag 9  Banaue – Manila. Fællesmiddag aften.
Dag 10 Manila – strandparadiset Bohol. Resten af dagen fri.
Dag 11 Bohol. Fri til egne eventyr.
Dag 12 Chocolate Hills. 
Dag 13 Bohol. Afskedsmiddag.
Dag 14 Bohol – Cebu m. båd og hjemrejse.
Dag 15 Ankomst til København.

Afrejse 5. marts 2013 kr. 19.990,-

Prisen inkluderer
 – Dansk rejseleder.
 – Fly København – Manila og 
Cebu – København m. 5-stjer-
nede Singapore Airlines.

 –
 –  
dagsprogram.

 – Indkvartering i delt dobbelt-
-

værelse).
 – Morgenmad dagligt og 

 –

Laoag

MANILA

FILIPPINERNE

STILLEHAVET

Vigan

Baguio

Tagaytay

Cebu

Bohol

Sagada
Banaue

Rejs med hjerte, hjerne og holdning

Information og bestilling
www.albatros-travel.dk
Tlf. 36 98 98 98
Oplys rejsekode POL29

Læs mere og bestil din rejse på  
www.albatros-travel.dk/POL29

Albatros-
premiere

S piselige blomster og vilde svampe
har vist sig at være perfekt lokke-
mad for rygerne i Vordingborg

Kommune. I hvert fald når det handler
om at få dem til at mel-
de sig til kommunens
rygestopkurser. 

»Det går rigtig godt.
Gennem det sidste år
har vi haft venteliste til
næsten alle vores hold,

ligesom vi har startet to-tre nye hold op
udelukkende med folk fra venteliste«, for-

tæller Karen Hemmingsen, der er ryge-
stopkoordinator i Vordingborg Kommu-
ne.

På eget initiativ har hun lavet alternati-
ve rygestopkurser. Et kursus kombinerer
rygestop og fitness, mens deltagerne på
et andet hold går ture i skoven og plukker
svampe og nødder side om side med en
rygestoprådgiver. Metoden har på kort
tid skabt stor interesse for kommunens
rygestopkurser, mens mange af landets
andre kommuner har store problemer
med at lokke folk til deres kurser. 

Ekstra Bladet skrev i sidste uge, at antal-
let af deltagere på landets rygestopkurser
er faldet drastisk fra 7.699 deltagere i
2007 til 4.687 sidste år. Det er meget langt

fra det det mål, som Forebyggelseskom-
missionen argumenterede for i 2009.
Dengang sagde de, at 75.000 rygere årligt
skal på rygestopkursus. 

Flere risikerer at dø
»Det ser meget skidt ud«, siger professor
og overlæge Hanne Tønnesen, der er di-
rektør for Rygestopbasen, som samler in-
formationer sammen om kommunernes
arbejde med rygestopkurser.

»Det skal ændres, for ellers vil vi hurtigt
se en stigning i rygerelaterede sygdom-
me og død«, forklarer hun.

Med 14.000 tobaksrelaterede dødsfald
om året er rygning skyld i hvert fjerde
dødsfald herhjemme, ligesom en ryger i
gennemsnit lever syv-ti år kortere end en
ikkeryger. Ifølge Sundhedsstyrelsen er
kurserne med seks ugers rygestoprådgiv-
ning den mest effektive behandling af to-
baksafhængighed, og netop derfor ærg-
rer det Hanne Tønnesen, at kommunerne
har så svært ved at tiltrække deltagere til

rygestopkurserne. Til gengæld hilser hun
det meget velkomment, at kommuner
som Vordingborg har held med at bryde
mønsteret med alternative kurser.

»Det er super, at de laver sådan nogle
ting. Jeg tror, at det er en god idé at blande
motion og rygestop, for mennesker tæn-
ker på sig selv som et hele. Det hele jo
hænger sammen, så gevinsten fra det ene
falder over på det andet. Det er en win-
win-situation«, mener Hanne Tønnesen.

Gør som vinduespudseren
Det er Kræftens Bekæmpelse, der står for
at uddanne kommunernes rygestopråd-
givere. Uddannelsen har fået megen ros,
fordi metoderne får hver fjerde ryger,
som gennemfører et rygestopkursus, til
at holde sig fra cigaretterne. 

Tidligere metoder havde kun held med
at få nogle få procent omvendt. Netop
derfor er det meget imponerende, at det
indtil videre er hver anden deltager, der
har deltaget i Vordingborgs rygestopkur-

ser i naturen, som ikke vender tilbage til
røgen.

»Det er rigtig godt, og det er den slags
tiltag, som flere kommuner burde være
gode til. Alt for mange kommuner er for
dårlige til at markedsføre kurserne. De
kunne lære meget af den lokale vindues-
pudser, som altid er god til at gøre op-
mærksom på sig selv. Gjorde kommuner-
ne det, ville de få mange flere kunder i bu-
tikken«, mener Niels Them Kjær, der er
projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Begejstring for Vordingborg
Flere kommuner har fået øje Vording-
borgs metoder. Eksempelvis Fredensborg
Kommune, som tidligere havde svært ved
at motivere kommunens rygere til at gø-
re noget ved problemet.

»Vi blev helt vildt inspireret af Vording-
borg, da vi mødte deres naturvejleder til
en konference. Så for nylig har vi lavet til-
svarende hold, og det har været en giga-
succes. De ældre på holdet var meget be-

gejstrede for at se lærken lette, ligesom de
pludselig kunne mærke og lugte naturen.
Det er sådan en positiv tilgang til ryge-
stop, som virker helt rigtig«, fortæller
sundhedskonsulent i Fredensborg Kom-
mune Charlotte Knudsen.

Hun opfordrer til, at Vordingborg Kom-
mune råber højere om deres resultater, så
flere kommuner kan lade sig inspirere.
Ifølge Rygestopbasens tal klarer hverken
Vordingborg og Fredensborg Kommune
sig dog særlig godt på landsplan, men det
skyldes, siger de to kommuner, at de end-
nu ikke har fået indberettet alle deres er-
faringer. Ikke af uvilje, for de vil meget
gerne bidrage til basen. Det er bare tids-
krævende, siger de. Alligevel ærgrer det
basens direktør Hanne Tønnesen.

»Gode erfaringer skal deles og sam-
menlignes, så vi kan se, hvad der virker.
Har Vordingborg fundet den gyldne løs-
ning, så er det jo bare om at få det spredt
til resten af kommunerne«, siger hun.
sune.solund@pol.dk

rygestop

Antallet af deltagere på landets rygestopkurser falder
drastisk. Det er katastrofalt, siger en overlæge, som 
hilser alternative metoder velkomne. Ikke mindst dem,
som Vordingborg Kommune har stor succes med.

Alternative rygestopkurser er et hit

SUNE SØLUND
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Der var blod på trappetrinene. Udgangen var
spærret, og vi var alle klistret op ad væggen
Den 18-årige dansker Marlene Nygaard
til dr.dk

Man lader sine børn gå i biografen en aften ...
men venter jo ikke, at den slags sker 
Tammi Stevens, hvis 18-årige søn Jacob 
var i biografsalen, hvor skyderiet fandt sted,
til Denver Post

Det var det længste minut i mit liv. Skuddene
blev bare ved med at komme. Jeg vidste, 
at det kunne være forbi når som helst. 
Jeg vidste, at min kone kunne blive dræbt 
hvert øjeblik, det skulle være. 
Det var uvirkeligt
Adam Witt på cnn.com

Jeg troede, at det var endnu en slags pr-stunt,
og så kastede han tåregas ind i forsamlingen.
Han begyndte at affyre skud. Vi dukkede os
ned, mig og min kæreste, og sneg os ud af bio-
grafen. Vi løb gennem lobbyen, og vi hørte fle-
re skud og løb ind til parkeringspladsen 
og satte os ind i vores bil og kørte væk 
Paul Otermat til Sky News

der opildnede til vold og drab.
De følgende år inspirerede filmen også

flere skolemassakrer. Ikke mindst var de
to Columbine-elever og gerningsmænd
Eric Harris og Dylan Klebold fans, og op til
den skæbnesvangre dag 20. april 1999
brugte de initialerne NBK. Få timer før de
13 drab skrev Eric Harris i sin dagbog:
»Den hellige aprilmorgen for NBK«.

Ramt af virkeligheden
Hvis det viser sig, at manden bag biograf-
massakren har trukket bare den mindste

inspiration fra Batman, vil debatten blus-
se op igen, vurderer Claus Christensen. 

»Det er meget påfaldende, at det lige er
den film, han vælger. Batman-skurkene er
de ondeste onde, og Jokeren, som er den
mest ikoniske, er blevet genfortolket som
anarkistisk terrorist, der hærger Gotham
med tilfældige bombninger og gidseltag-
ninger for at skabe skræk og rædsel«, for-
klarer han.

Kort efter tragedien fortalte øjenvidner,
at gerningsmanden havde båret maske
som Batman-skurken Bane, mens andre

G årsdagens massakre i en biograf
ved Denver, USA, kostede 12 men-
nesker livet og sårede 59.

Tragedien kan blive et nyt nationaltrau-
me. Nøjagtig som det berømte skolesky-
deri med 13 dræbte på Columbine High
School blev det for 13 år siden. Det vurde-
rer filmmagasinet Ekkos filmekspert og
chefredaktør, Claus Christensen.

»Størrelsen af det og grusomheden
med drab på tilfældige biografgæster og
børn virker på samme måde helt uvirke-

ligt. Det her er noget, som den amerikan-
ske befolkning aldrig vil glemme«, mener
Claus Christensen.

Det var ved Politikens deadline i går
endnu uvist, hvad gerningsmanden, som
mange steder er blevet døbt ’Batman-
morderen’, havde af motiv. Da politiet un-
dersøgte den 24-årige mistænktes lejlig-
hed, var den fyldt med avancerede døds-
fælder. Og flere amerikanske medier er
begyndt at spekulere i, om der er en di-
rekte relation mellem angrebet og fil-
men.

Copycat-killers
Selvom omfanget ikke har været det sam-
me, er det ikke første gang, amerikanerne
oplever skyderi i forbindelse med stor-
film. I 1991 resulterede bandefilmen ’Boyz
n the Hood’ i skudvekslinger i over 20
amerikanske biografer, og i Chicago ko-
stede det en livet. 

Det blev startskuddet til en ophedet de-

bat, hvor voldelige film blev kritiseret for
at bide virkeligheden i halen. Debatten
tog fart, da Oliver Stones film ’Natural
Born Killers’ ramte biograferne i 1994. For
glorificeringen af filmens to hovedroller
og massemordere inspirerede de følgen-
de år direkte såkaldte copycat-killers. 

Bare få måneder efter premieren i 1994
halshuggede en 14-årig dreng fra Texas en
klassekammerat. Da han blev spurgt
hvorfor, sagde han, at han ville være be-
rømt som ’Natural Born Killers’. Året efter
tog 19-årige Sarah Edmondson og hendes
18-årige kæreste Ben Darras på biltur, hvor
de dræbte en 40-årig mand med to skud
hovedet, før de dagen efter skød en kvin-
delig ekspedient i et supermarked. Lige
inden turen havde de taget lsd og set fil-
men adskillige gange.

Da historien nåede medierne, kaldte
den kendte forfatter John Grisham Oliver
Stone uansvarlig, ligesom han mente, at
filmfolk burde stilles til regnskab for film,

fortalte, at det var en gasmaske. Uanset
hvad er filmen med den meningsløse
massakre blevet ramt af »lidt for meget
virkelighed«, mener Claus Christensen.

Batman-filmens instruktør, Christo-
pher Nolan, skulle i går have været til gal-
lapremiere på filmen i Paris, men valgte
at aflyse. Hverken han eller skuespillerne
ønskede i går at udtale sig til pressen.

Der har tidligere været eksempler på, at
en film er blevet trukket tilbage på grund
af copycat-kriminalitet. Det var instruktø-
ren Stanley Kubrick selv, som i 1971 fik den
engelske distributør til at fjerne hans me-
sterværk ’A Clockwork Orange’, fordi den
inspirerede til voldsomme overfald. Ikke
mindst en voldtægt lige efter premieren,
hvor voldtægtsmanden under akten sang
’Singin’ in the Rain’, præcis som hoved-
personen Alex i filmen. I en anden episo-
de blev en nonne udsat for gruppevold-
tægt af gerningsmænd klædt ud som
Alex. Først 27 år senere – og efter Kubricks
død i 1999 – var det atter muligt at opdrive
filmen i England. 

Som reaktion på skyderiet indskærpe-
de Nordisk Film Biografer i går sine sik-
kerhedsprocedurer over for personalet,
der bl.a. skal have fokus på gæster, der op-
fører sig mærkeligt eller har ekstra meget
bagage eller særlige genstande med.
sune.solund@pol.dk

SUNE SØLUND

Biografskyderiet er ikke
uden sidestykke. Voldsom-
me film har tidligere inspi-
reret både såkaldte copy-
cats og til massakrer.

Filmekspert: Filmen vil altid
blive husket for tragedien

D a en ung mand i går til midnats-
premieren på den nye Batman-
film ’The Dark Knight Rises’ i by-

en Aurora i delstaten Colorado skød 71
mennesker, var han iklædt sort tøj, skud-
sikker vest, en hjelm og en gasmaske. 

Filmen blev vist i biografen Century 16
Movie Theaters, hvor fire biografsale var

udsolgt til sommerens
store filmbegivenhed.
10 mennesker døde in-
de i biografen, 2 på ho-
spitalet, mens 59 andre
er såret.

Gerningsmanden
sneg sig ifølge øjenvid-
ner ind ad en sidedør til
biografen. Da han an-
kom, var han bevæbnet

med tre skydevåben, og efter at have ud-
løst tåregas i biografen rettede han køligt
sine våben mod filmpublikummet. 

Som Tre Freeman, der var til stede i bio-
grafen, sagde til en journalist fra tv-statio-
nen Kusa i Colorado: »Han så helt rolig ud,
da han gjorde det. Det var skræmmende«.

Ifølge andre vidner i biografen begynd-
te skyderiet samtidig med en skudscene
cirka 15-20 minutter inde i filmen, og der
gik noget tid, før det blev klart for alle, at
det ikke var iscenesat som en del af frem-
visningen. Ifølge Tre Freeman virkede det
ikke, som om han gik efter særlige perso-
ner blandt publikum.

»Han begyndte bare at skyde løs«.
En 24-årig mand, der indtil for nylig var

ph.d.-studerende ved University of Colo-
rado, blev anholdt på biografens parke-
ringsplads. Hans lejlighed ligger i nærhe-
den af biografen, og da politiet ransagede
den, fandt de indtil flere bombefælder. 

På et pressemøde fortalte Auroras poli-
tichef, Dan Oates, i går, at politiet var på
stedet inden for to minutter efter første
alarmopkald. I alt rykkede 200 politibe-
tjente ud.

Han fortalte også, at politiet føler sig
overbevist om, at gerningsmanden hand-
lede alene.

Sommerens store film i USA
’The Dark Knight Rises’ er sommerens sto-
re film. Ifølge The Hollywood Reporter
har der været så store forventninger til fil-
men, at den torsdag var udsolgt i 2.000
biografer landet over. I New York har man
nu besluttet at foretage sikkerhedsforan-

staltninger i forbindelse med visningen
af filmen.

»Som en foranstaltning mod copycats
og for at øge følelsen af sikkerhed blandt
biografgængere i kølvandet på det forfær-
delige skyderi i Colorado vil New Yorks
politi være til stede ved de biografer, som
viser ’The Dark Knight Rises’ i New Yorks
fem bydele«, udtalte New Yorks politichef,
Raymond W. Kelly, i går.

På grund af den kontroversielle radio-

vært Rush Limbaugh har filmen også –
mere eller mindre seriøst – været diskute-
ret som en del af den igangværende præ-
sidentkampagne. Limbaugh har tidligere
på ugen spekuleret i, at Obama-kampag-
nens store fokus på Mitt Romneys fortid i
investeringsfirmaet Bain Capital på
grund af navneligheden skulle få biograf-
publikummet til at associere ham med
filmens skurk Bane.

I går var den slags spekulationer lagt til
side, og begge kandidater appellerede til,
at befolkningen stod sammen. 

Præsident Obama aflyste i går alle sine
kampagnerelaterede optrædener. Inden
han rejste hjem til Washington, DC, talte
han kort til sine tilhængere ved en begi-

venhed i Fort Myers, Florida.
Han sagde blandt andet, at han havde

set frem til en underholdende samtale,
der skulle have handlet om nogle af de
vigtige emner, USA står over for, og om
forskellen på ham selv og hans modstan-
der.

»Men i morges vågnede vi op til nyhe-
den om en tragedie, der minder os om alt
det, der forener os som én amerikansk fa-
milie«.

Han talte også om, hvordan det var som
forælder at høre nyheden. Hans egne to
døtre går også i biografen.

»Hvad hvis Malia og Sasha havde været i
biografen, som så mange af vores børn er
hver eneste dag? Michelle og jeg er så hel-

dige, at vi kan kramme vores børn lidt
ekstra i aften, og jeg er sikker på, at I vil gø-
re det samme med jeres børn. Men de for-
ældre, der ikke måtte være så heldige, må
vi slutte kreds om og lade vide, at vi vil væ-
re der for dem som nation«.

Debat om våbenlov
Præsident Obama sluttede af med at hol-
de et øjebliks stilhed for ofrene for trage-
dien og »for dem, der kendte dem og el-
skede dem, for dem, der stadig kæmper
for at klare det, og for alle ofrene for de
mindre omtalte voldshandlinger, som
plager vores samfund hver eneste dag«.

Tragedien i Aurora har fået New Yorks
borgmester, Michael R. Bloomberg, til at

opfordre Obama og Romney til at tage
stilling til den amerikanske våbenlovgiv-
ning.

»Lindrende ord er rare, men måske er
tiden inde til, at de to personer, der gerne
vil være USA’s præsident, stiller sig op og
fortæller os, hvad de har tænkt sig at gøre
ved det, fordi det her er åbenlyst et pro-
blem i hele landet. Der er så mange mord
med våben hver eneste dag. Det må stop-
pe«, sagde han til radiostationen WOR.

»Lige meget hvilken holdning man har
til våben, har vi en ret til at høre konkret
fra dem begge, ikke bare i generaliserin-
ger – hvad har de helt specifikt tænkt sig
at gøre med våben?«, spurgte han. 
peter.christensen@pol.dk

Publikum til premieren 
på den nye Batman-film 
i byen Aurora i Colorado
blev i går ofre for en 
skudmassakre. Det har 
nu udløst en debat om 
USA’s våbenlov. 

Batman-premiere endte i blodbad

OVERLEVENDE. Efter skyderiet ved
midnatspremieren på Batman samledes
folk uden for biografen i Aurora. 
Foto: Karl Gehring/AP

PETER 
CHRISTENSEN,
KORRE-
SPONDENT, 
NEW YORK

1978: Mindst 377 mennesker om-
kommer under en påsat brand i bio-
grafen Cinema Rex i Abadan, Iran, 20.
august. Branden anses for en nøgle-
begivenhed, der var med til at igang-
sætte den iranske revolution.
1985: 30. marts springer en bombe
ved biografen Cinema Rue Rivoli i Pa-
ris. 18 mennesker bliver såret. Bom-
ben springer under en jødisk filmfesti-
val og visning af filmen ’Eichmann
and the Third Reich’. Nynazistiske
grupper tager ansvaret.

1985: Kommunistiske terrorister smi-
der håndgranater ind i biografen New
Rama Cinema i Maranding 500 km
syd for Manila. 25 bliver dræbt, mere
end 100 bliver såret, mens de ser den
filippinske actionfilm ’One on One’.
1991: Filmen ’Boyz ’n the Hood’ giver
anledning til skudvekslinger i over 
20 amerikanske biografer. Mere 
end 30 amerikanske biografgængere
bliver indlagt med skudsår, og en
enkelt tilskuer i Chicago mister livet. 
Research: Politikens Bibliotek

q FAKTA q EKSEMPLER PÅ BIOGRAF-ANGREB

q ØJENVIDNER q UDVALGTE CITATER AF MENNESKER, DER PÅ TÆT HOLD OPLEVEDE MASSAKREN I EN BIOGRAF I AURORA, COLORADO
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Historien om Burmas overgang fra militært til et parlamentarisk system, 
der indeholder kimen til demokrati er en af de få positive begivenheder, 
verden er blevet præsenteret for i de sidste par år. Programmet er lagt 
sådan til rette, at vi både skal opleve de turistmæssige attraktioner og få 
indblik i den politiske situation. Endnu ligger Burma som et reservat i Syd-
østasien, kulturelt beskyttet af 50 års isolation, præget af stagnation og 
fattigdom. Men landet og menneskene er nu heldigvis på vej mod bedre 
tider. Hvis man vil opleve Burmas væld af pagoder, Inle Lake, det berømte 
Shwedagon tempel i Rangoon, et af den buddhistiske verdens smukkeste 
og Burmas andre seværdigheder, så er det nu. Før masseturismen, globa-
liseringen og kommercialiseringen drejer Burma i sit greb.
7.-21. november 2012
Pluspris 28.900 kr. 
Pr. person i delt dobbeltværelse.
Pris for andre 30.900 kr. 
Enkeltværelsetillæg 4.200
Arrangør: Horisont Rejser

Læs mere og bestil på Politiken.dk/plus

Tag med Politiken Plus på kunst – og kulturrejse til Sønderjylland, hvor 
vi bl.a. besøger Sønderjyllands Kunstmuseum. Museet er i dag udbygget 
kraftigt med ca. 2000 m2 udstillingsareal og rummer nogle meget fine 
samlinger af det 20. årh. kunst, især i perioden 1915 – 25. Turen byder på 
besøg i Møgeltønder for at se Europas smukkeste landsbygade, her-
regården Schackenborg samt den berømte klosterkirke og refugiet i 
Løgumkloster. På turen besøger vi Noldemuseet, der er oprettet i 1956 i 
kunstnerens hjem. Vi skal også se de danske marskområder i Frederikskog
og Ballum og opleve Sort Sol, et af naturens helt fantastiske scenerier, 
når op imod 1/2 million stære flyver til nattely i marsken og næsten farver 
himlen sort med deres luftballet – det skal ses og opleves. 

15.-17. oktober 2012
Pluspris 2.880 kr. 
Alm. pris 3.380 kr. 
Enkeltværelsestillæg 780 kr.
Arrangør: Hjørring Rejsecenter

BURMA MED PUNDIK SØNDERJYLLAND

Forbehold for trykfejl.
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F ælles behovspasning, sampasning,
samdrift, sommerdrift eller som-
merferiepasning.

Kommunerne bruger mange forskelli-
ge betegnelser, men en undersøgelse, Po-
litiken Research har foretaget, viser, at der
i mange af landets daginstitutioner er
lukkeuger netop nu. 

Altså uger, hvor kommunerne skønner,
at få børn har behov for pasning, og hvor
hovedparten af kommunens børnehaver,
vuggestuer og SFO’er derfor er lukket, og
kun enkelte institutioner tilbyder pas-
ning.

Bevågenheden var ellers stor, da Køben-
havns Kommune helt afskaffede lukke-
ugerne, der har været udskældt af foræl-
dre, som følte sig tvunget til at holde ferie,
fordi de ikke ville aflevere poden i en insti-
tution, barnet ikke kendte, og af erhvervs-
livet, der klandrede kommunerne for på
den måde at genindføre industriferien ad
bagvejen.

Men undersøgelsen, som omfatter 79 af
landets kommuner, viser, at 27 kommu-
ner ingen faste lukkeuger har, mens 52
kommuner har mindst en lukkeuge. Kun
6 kommuner i undersøgelsen har helt af-
skaffet lukkeugerne siden sidste år.

Fola, Forældrenes Landsorganisation,
mener, at flere burde gå den vej.

»Forældre ønsker ikke sampasning. Vi
vil aflevere vores barn i kendte, trygge
rammer, og selvfølgelig kan børnene til-
passe sig, men jeg synes, at vi har spillet
fallit, hvis vi har dagtilbud, hvor målet er,
at børnene tilpasser sig«, siger næstfor-

mand i Fola Dorthe Boe Danbjørg, som
forklarer, at forældre i nogle kommuner
også får et logistisk problem, for eksem-
pel i Nyborg, hvor hun bor, hvor der kan
være 18 kilometer til nødpasningstilbud-
det.

Glostrup Kommune er en af de kom-
muner, som i det forgangne år helt har af-
skaffet lukkeugerne. 

»Vi indførte dem af nød og ikke af lyst.
Der manglede penge i kassen, så vi skulle
finde måder at holde igen på, og lukkeu-
gerne var en af dem. Der var dog en del
forældre, som synes, at det var for dårligt,
og vi er jo til for borgerne, så det var en af
de ting, vi gerne ville rulle tilbage, når vi

fandt pengene«, siger Glostrups venstre-
borgmester, John Engelhardt.

Pengene – 1,5 til 2 millioner kroner –
fandt byrådet på budgettet for 2012 og og-
så ved at sammenlægge institutioner, så
kommunen har langt færre, men større
institutioner.

Selvejende institutioner frit stillet
Også en del af landets selvejende instituti-
oner har afskaffet lukkeugerne. Det er
sket, efter at Børne- og Undervisningsmi-
nisteriet i februar slog fast, at de ikke be-
høvede følge beslutninger om lukkeuger,
som kommunerne pålagde de kommu-
nale institutioner.

I Landsorganisationen Danske Dagin-
stitutioner har de ikke tal på, hvor mange
af deres medlemsinstitutioner som har
droppet at holde lukket i år, men de hører,
at flere holder fuldt åbent, og at endnu
flere vil sløjfe lukkeugerne næste år.

»Der er meget lidt eller intet at spare.
Hvis man lukker 14 dage, er det kun lidt

vand og el, man sparer. Det er lidt teore-
tisk, for selv om der er bestemte uger,
hvor der er få børn, så har institutionerne
længe spurgt forældrene, hvornår de hol-
der ferie, og forsøgt at tilpasse personale-
stabens ferie til det«, siger direktør Palle
Woss.

Han mener, at den eneste grund til, at
kommunerne har kunnet spare, er, at de
forlods har trukket 14 dages lønninger i
institutionernes budgetter helt uafhæn-
gigt af, hvor meget institutionen efterføl-
gende rent faktisk kunne spare ved at hol-
de lukket.

Lukker, når halvdelen holder fri
Reglerne siger, at kommunerne kan som-
merlukke institutioner i uger, hvor frem-
mødet er særlig lavt. Det er kommunen
selv, som afgør, hvor lavt et fremmøde der
skal til. 

Politikens kortlægning viser, at nogle
kommuner sætter grænsen ved et frem-
møde på 50 procent, mens pasningsbe-

hovet hos andre skal være under 20 pro-
cent, før en daginstitution må holde luk-
ket.

Men de procenter er svære at bruge til
noget, mener de i Fola. For når kommu-
nerne melder ud, at daginstitutionerne
holder lukket uge 29 og 30, finder foræl-
drene alternative løsninger.

»Kommunerne ser tilbage og siger, at få
benyttede sampasningen, og at ganske få
derfor har et pasningsbehov i de uger. Det
giver dem legitimitet, men jeg sætter
spørgsmålstegn ved, om det ikke blot af-
spejler, at forældrene ikke ønsker lukke-
uger«, siger Dorthe Boe Danbjørg, næst-
formand i Fola.

En ny opgørelse fra KL viser, at kommu-
nerne har reduceret antallet af såkaldte
løsrevne lukkedage betydeligt, som det
blev krævet i økonomiaftalen for 2009.
Det betyder, at daginstitutioner sjældne-
re holder lukket på hverdage, hvor frem-
mødet er normalt.
kirsten.nilsson@pol.dk

nødpasning

KIRSTEN NILSSON

En undersøgelse, 
Politiken har lavet, viser,
at de fleste kommuner 
stadig lukker børnehaver
og vuggestuer en til tre
uger denne sommer. Kun
få kommuner har afskaffet
de udskældte lukkeuger.

Daginstitutioner holder stadig ferielukket

FERIETID. Kun en god håndfuld 
kommuner har helt afskaffet sommerens
lukkeuger siden sidste år, viser Politikens
undersøgelse. 
Arkivfoto: Martin Slottemo Lyngstad 

q FAKTA 
q LUKKEUGER 

Lukkeuger er uger, hvor hovedpar-
ten af en kommunes daginstitutioner
lukker, fordi man skønner, at frem-
mødet vil være lavt. I stedet holder
enkelte udvalgte institutioner åbent
for alle kommunens børn. 
Politikens undersøgelse af 
lukkeuger omfatter 79 kommuner. 
� 27 af kommunerne har ingen
faste lukkeuger.
� 52 af kommunerne i undersøgel-
sen har mindst en lukkeuge. 
� En række kommuner holder 
hovedparten af institutionerne lukket
tre uger i træk.
� Kun 6 kommuner i undersøgelsen
har helt afskaffet lukkeugerne siden
sidste år. 

Kilder: 
Rundspørge af Politiken Research
blandt kommunerne, kommunernes
hjemmesider, www.brugerinformati-
on.dk og Projekt Børnepasning.

N ødhjælpsorganisationerne skal
betale skat – både i Danmark og i
de lande, de arbejder i. Sådan ly-

der meldingen fra udviklingsminister
Christian Friis Bach (R), efter at flere orga-
nisationer har rettet skarp kritik mod et
element i den skattereform, som regerin-
gen for en måned siden indgik med Ven-
stre og Konservative. 

En afskaffelse af en paragraf i lignings-
loven betyder, at organisationernes ud-

sendte skal betale dansk skat af deres ind-
tægt. Den udgift har de langtidsudsendte
hidtil været sparet for.

»Det er vigtigt, at man også inden for
udviklingsarbejdet betaler skat. I den her
branche er der bygget en række særregler
op, og det er jeg grundlæggende imod«,
siger Christian Friis Bach.

Han mener dog ikke, at selve skattere-
formen kommer til at påvirke de humani-
tære organisationers arbejde kraftigt.

»Det får den konsekvens, at de kan sen-
de færre ud, men det er ikke sådan, at det
fuldstændig vil ødelægge muligheden
for at sende danskere ud eller undermi-
nere deres arbejde. Mange af dem bruger
langt overvejende lokale medarbejdere,
som der findes flere og flere topkvalifice-
rede af«, siger han.

Lokale skal inddrages
Ifølge ministeren kan organisationerne
blive bedre til at lade lokale folk udføre en
del af arbejdet. Men det gør de allerede, i
det omfang det overhovedet er muligt,
mener direktør for Læger uden Grænser
Michael Gylling Nielsen – der også er lod-

ret uenig i, at skattereformen ikke får stor
betydning for organisationens arbejde.

»En vigtig del af vores arbejde er jo net-
op at uddanne de lokale, fordi der ikke
findes den nødvendige ekspertise i de
lande, vi arbejder i. De fleste organisati-
oner forsøger at mobilisere lokale kræf-
ter, men vi taler om specialiserede opga-
ver, og der er kompetencerne ikke til ste-
de«, siger han.

En tommelfingerregel i Læger uden
Grænser hedder, at én læge gerne skal vi-
deregive viden til ti kollegaer, når ved-
kommende er af sted på et projekt, fortæl-
ler direktøren. Derfor vil færre danske læ-
ger i verdens brændpunkter også betyde
færre lokale, der kan videreføre arbejdet,
mener han. I 2011 sendte organisationen i
alt 76 læger, sygeplejersker, administrato-
rer og logistikere af sted.

»Kun en tiendedel af dem, der arbejder
for Læger uden Grænser, er fra vestlige
lande«, siger Michael Gylling Nielsen.

Christian Friis Bach er dog ikke nervøs
for, at skattereformen går ud over kvalite-
ten af den danske indsats.

»Nej, det er jeg ikke. Men det kan blive

dyrere for organi-
sationer, og så kan
man måske nå fær-
re mennesker, el-
ler man må gøre
sit arbejde på en
anden måde«, si-
ger han og under-
streger, at han ger-
ne vil drøfte det
med organisatio-
nerne.

Venstre og Kon-
servative har alle-

rede efterlyst, at den omtalte paragraf bli-
ver genovervejet. Helst ser de to forligs-
partier en ændring i reformen, så skatte-
rabatten kan bestå. Den radikale skatte-
ordfører, Nadeem Farooq, har ikke været
afvisende over for ideen, og det samme
gælder ministeren.

»Jeg har lyttet til, at Venstre og Konser-
vative vil se, om der er noget, der er uhen-
sigtsmæssigt, og det kan jeg kun støtte, at
man gør. Men grundlæggende mener jeg,
at mange af de undtagelsesordninger, der
har omgivet udviklingsorganisationer, er

usunde«, siger Christian Friis Bach.
En ting er skatten i Danmark, men der

skal også rettes fokus på den skat, organi-
sationerne betaler i de lande, de arbejder
i, mener Christian Friis Bach.

»Mange nødhjælpsorganisationer be-
taler heller ikke moms og skat lokalt, for-
di de også har undtagelsesordninger i de
lande. Derfor skal vi til at se på hele det
område og sikre, at der kommer flere
skattekroner i kassen i de pågældende
lande«, siger han. 

Han mener, at undtagelsesordninger-
ne er usunde.

»Det kan give anledning til alle mulige
former for skattetænkning, og i mange
fattige lande er det en kilde til korruption
og administrativt bøvl«, siger ministeren.

Michael Gylling Nielsen er enig i, at det
er noget, man skal være opmærksom på.

»Alle de steder, hvor det er muligt at la-
ve aftale med de lokale myndigheder om
at betale skat og moms, forsøger vi at gøre
det. Men i nogle af de lande, vi arbejder i,
er der simpelthen ikke strukturerne til at
håndtere det«, siger han.
cecilie.lund@pol.dk

Nødhjælpsarbejde

Der skal ryddes ud i de
særlige ordninger for
humanitært arbejde, 
mener udviklingsminister
Christian Friis Bach (R).

Friis Bach afviser skatterabat til udsendte 

CECILIE LUND KRISTIANSEN
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5
spejderkorps er for første gang
gået sammen om én stor
sommerlejr, som åbner i dag.
På lejren ved Holstebro vil der
den næste uges tid være 35.000
spejdere og mindst 5.000 
frivillige. Arrangørerne er Dansk
Spejderkorps Sydslesvig, 
Danske Baptisters Spejderkorps,
De grønne pigespejdere, Det
Danske Spejderkorps og KFUM-
spejderne.

FOREBYGGELSE. Det nordiske køk-
ken med rodfrugter og fuldkorn
scorer ikke kun michelinstjerner til
danske elitekokke, men beskytter
også mod tyktarmskræft.

Det viser en helt ny undersøgelse
fra Kræftens Bekæmpelse. I den ny
undersøgelse har forskere i 13 år
fulgt over 57.000 personer. I løbet
af den periode blev over 1.000 af
dem diagnosticeret med tyktarms-
kræft. 

Resultaterne viser, at kvinder
med et højt indtag af fødevarer fra
det nordiske køkken havde en 35
procent mindre risiko for at få tyk-
tarmskræft. Samme tendens fandt
man hos mændene, men dog min-
dre markant end hos kvinderne.
Ritzau 

Nordisk mad er
godt mod kræft 

INDVANDRING. Metockdommen og
andre EU-regler har fået større be-
tydning, end politikere forudså for
fire år siden. For når en dansker
henter sin udenlandske ægtefælle
til Danmark, foregår det i hvert ni-
ende tilfælde uden om dansk lov-
givning. Det viser de seneste tal fra
Udlændingestyrelsen, skriver Kri-
steligt Dagblad.

Sidste år gik 240 – 11 procent – af
de 2.163 tilladelser til ægtefælle-
sammenføring gennem EU-regler-
ne. Det er en kraftig stigning i for-
hold til årene før 2008, hvor den så-
kaldte Metockdom fra EU åbnede
for, at flere personer kunne ægte-
fællesammenføres i Danmark.

Andelen af ægtefællesammenfø-
ringer gennem EU-reglerne lå i
2006 og 2007 på mellem 2 og 3 pro-
cent
Ritzau

Flere ægtefæller 
til Danmark 

Det får den 
konsekvens, 
at de kan 
sende færre ud
Christian 
Friis Bach, 
udviklings-
minister

Miljøminister
Ida Auken
(SF) gør sig
på Facebook

lystig over Berlingske: 
»Venter på kolde kvaje-
bajere med posten fra
Berlingske, der i en artikel
om, at danskerne ikke ved,
hvilket parti ministrene
tilhører, skriver (S) ud for
mit navn« 
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A ndreas Reitzel brummer lidt. 
»Hmm«, lyder det fra den 14-åri-

ge dreng.
Han står med hænderne halvvejs nede i

cowboybukselommerne og betragter det
igangværende skakspil. Den ene kondi-
sko krydser over den anden, mens han
nonchalant læner sig op ad den hvide

væg. Stilhed. 
»Det er et sats. Et stort

sats«, siger han roligt
og eftertænksomt, idet
han rykker en af sine
store hvide skakbrik-
ker.

Trækket starter en
længere diskussion

mellem hans to søskende, tvillingebrode-
ren Jakob og storesøsteren Maria på 18 år.
Maria, som egentlig er modstanderen, er
ikke så god til skak, så hun får hjælp af sin
lillebror. Og han har ret godt styr på det.

»Nej, nej, nej«, irettesætter han.
»Du skal flytte din bonde, ellers mister

du din springer. Og så skal du snart have
en ekstra gardering op, ellers begynder
han bare et angreb«.

De tre søskende er i denne uge på en år-
lig sommerlejr for højtbegavede børn og
deres familier. Lige nu er de trukket in-
denfor i en lade, der også byder på klatre-
væg og bordfodbold. 

I alt er 750 personer i alle aldre samlet
på den store campingplads i Faxe, hvor
årets lejr finder sted. Og hvor ugens pro-
gram blandt andet byder på kajakroning,
konkurrence i computerspilsprogram-
mering, foredrag om, hvordan et køle-
skab virker, og rollespil. For de morgenfri-
ske er der også mulighed for at kickstarte
hjernecellerne med ’dagens hjernevrider’
fra klokken 9 til 10, ligesom foreningen
Mensa kigger forbi til en sludder. 

A-skat og andelslejligheder
Men egentlig er det ikke de mange plan-
lagte aktiviteter, der tiltrækker de tre sø-
skende fra Ølstykke. Det er mere gensynet
med de andre børn, der gør ugen i Faxe til
et af årets højdepunkter. Det kan nemlig
være svært at finde ligesindede derhjem-
me, der ikke rynker på teenagenæsen,
hvis man snakker lidt for begejstret om
reglerne om A-skat eller andelslejlighe-
der i frikvartererne.

»Snakken flyder lidt nemmere her. Man
behøver ikke tænke over, om der er noget,
man hellere må lade være med at sige.
Her snakker man bare«, siger Maria, der
starter i 3. g efter sommerferien.

På sommerlejren giver hun sit ordfor-
råd frit spil. For eksempel bruger hun or-
det ’blot’. Det ville hun nok ikke bruge på
sit gymnasium, fortæller hun. 14-årige
Andreas bakker op:

»Her skal man heller ikke være bange
for at sige, at man godt kan lide et emne.
Man siger det bare. Jeg elsker det gamle
Grækenland, og det taler jeg bare om her,
for der er mange andre, der også godt kan
lide det«, supplerer Andreas.

Han var den første af de tre søskende,
der blev meldt ind i foreningen Gifted
Children, som står for sommerlejren.

Iført kasket, sportstrøje og kondisko lig-
ner han enhver anden teenager, men han
har selv kæmpet med at føle, at han pas-
ser ind i gruppen af jævnaldrende. 

Da familien flyttede til Danmark efter
en årrække i Belgien, blev Andreas fra dag
2 mobbet af sin nye klasse. Med hans egen
velformulerede beskrivelse var det en

»åbenbaring af dimensioner«, da han ef-
ter et par hårde år og et skoleskift blev
meldt ind i Gifted Children.

»Det var fantastisk. Da jeg blev meldt
ind, tænkte jeg, at det ikke var mig, der
var noget galt med. For det havde jeg jo
troet hele tiden«, siger han.

Det var Andreas’ forældre, der studsede

over hans imponerende evne til at lære.
»Da Andreas sad og hyggede sig med at

løse 9. klasses afgangseksamen i matema-
tik, begyndte vi at tænke, at der måske var
noget andet, end at han bare var glad for
at gå i skole«, fortæller hans mor, Anja
Reitzel.

På det tidspunkt gik Andreas i 4. klasse.

Nu er han snart på vej i 9., og kammerater-
ne kan have svært ved at forstå, hvorfor
han synes, det er sjovt at bruge sin fritid
på at lave PowerPoint-show om forskelli-
ge emner. Ikke fordi de skal afleveres på
skolen, eller fordi nogen skal se dem. Bare
af lyst.

»Et højtbegavet barn er ikke nødven-
digvis klogt, men det har et stort potenti-
ale for at lære«, forklarer formand for Gif-
ted Children Anne Maaløe. 

Men det store potentiale kan også nog-
le gange være frustrerende for børnene.
For eksempel er det enormt svært at ac-
ceptere en matematiklærers budskab
om, at »minus gange minus bare giver
plus«. Og det kan være svært at finde ind
på den samme sociale frekvens, som de
andre børn leger på.

Man er ikke god til alt
Alle de frustrationer kender de andre
børn på lejren til. Derfor er det fedt at væ-
re sammen med dem. Om aftenen samles
de i telte, hvor de spiller musik, snakker
og har det sjovt.

»Nogle gange, når jeg fyrer jokes af der-
hjemme, så er der ikke rigtig nogen, der
synes, det er sjovt. Her er det noget helt
andet, det var noget af det første, jeg lagde
mærke til på min første sommerlejr. Der
var nogen, der virkelig grinte ad noget,
jeg aldrig havde forestillet mig, de ville
grine ad. For det har jeg aldrig prøvet før«,
fortæller Jakob.

Om hans håndled sidder tre gummi-
armbånd i forskellig farve. Et for hvert år,
familien har været på lejren. Næste år
kommer der helt sikkert et nyt til samlin-
gen.

Tilbage ved skakspillet er Maria i van-
skeligheder. At man er højtbegavet bety-
der ikke, at man er god til alt. Det er der
mange, der misforstår, fortæller hun. Det
er faktisk det værste ved at være højt bega-
vet, er de tre søskende enige om. Alle mis-
forståelserne.

»Man bliver set skævt til«, siger Maria.
»Ja, folk tror man bare sidder med et

leksikon eller ved en computer hele da-
gen«, siger Andreas.

Han er dog lige så hurtig til at svare på,
hvad der er det bedste ved hans begavel-
se, og her kommer lejren ind i billedet:

»Da jeg fik at vide, at jeg var højt bega-
vet, var det bedste, at jeg ikke længere var
alene. Der er andre ligesom mig, det er
det fedeste ved det«.
cecilie.lund@pol.dk

højtbegavede børn

Det er ikke, fordi de er
klogere end andre børn. 
De har bare et større 
potentiale for at lære. 
Så stort, at det kan spænde
ben for deres sociale liv.
Maria, Jakob og Andreas 
er taget på sommerlejr for
højtbegavede børn.

Her taler børn om antikkens Grækenland

KONCENTRATION. En uge på
sommerlejr for højtbegavede børn 
byder på udfordringer til de skarpe 
hjerner. Øverst spiller Andreas (i sort)
skak mod sine søskende, Jakob og 
Maria. Nederst kigger de tre på, mens 
de andre konkurrerer i programmering.
Foto: Peter Hove Olesen

CECILIE LUND
KRISTIANSEN

q HØJTBEGAVEDE BØRN
q HVAD VIL DET SIGE? 

Foreningen Gifted Children har
mere end 1.000 medlemsfamilier
med børn i alle aldre. Det er niende
år, sommerlejren bliver afholdt. 
Foreningen arbejder blandt andet
for, at grundskolerne i Danmark skal
blive endnu bedre til at imødekom-
me de højtbegavede børns behov.
For at blive medlem skal man igen-
nem en screening, hvor forældrene
bliver spurgt ind til barnets være-
måde, reaktions- og tankemønstre. 
I Danmark er der cirka 35.000 
højtbegavede skolebørn, som 
befinder sig i de øverste 5 procent 
af intelligensskalaen. Derudover
kommer cirka 10.000 højtbegavede 
i børnehaverne.
De seneste år har der været øget
fokus på denne gruppe børn, da en
stor del af dem i perioder ikke trives.
Mange føler og tænker anderledes
end deres jævnaldrende.

Kilde: Gifted Children

R egeringen og justitsminister Mor-
ten Bødskov (S) opretholder en
retstilstand, der i praksis – og i ind-

til videre ét konkret tilfælde – har ført til
brud på menneskerettighederne.

Sådan lyder anklagen nu fra Enheds-

listens politiske ordfører, Johanne
Schmidt-Nielsen.

For mere end syv uger siden afgjorde
Højesteret, at det var et »uproportionalt
indgreb« i bevægelsesfriheden at kræve,
at den udvisningsdømte iraner Elias Kar-
kavandi skulle bo og overnatte i Center
Sandholm. Enhedslisten kræver derfor en
reaktion fra regeringen på, hvilken betyd-
ning det skal have for de 38 personer, der
er på såkaldt tålt ophold i Danmark.

»Det er meget mystisk, at vi ikke har få-
et en klar melding fra justitsministeren
om, hvad der skal ske. Og hvilke konse-
kvenser Elias’ dom får«, siger Johanne
Schmidt-Nielsen.

Inden dommen lød det fra den radikale
Zenia Stampe, at hun håbede, at dommen
ville kunne føre til en mere lempelig for-

tolkning af reglerne. Indtil videre er det
dog uklart, om dommen får konsekven-
ser for de øvrige på tålt ophold. Kort efter
dommen forklarede Morten Bødskov, at
han ville lade sine embedsmænd analyse-
re dommen. Derefter vil Udlændingesty-
relsen på den baggrund gennemgå de en-
kelte 38 sager. Men Johanne Schmidt-Niel-
sen kræver hurtig handling.

»Når man har en retstilstand, som kan
føre til brud på menneskerettighederne,
for det var jo det, Højesteret nåede frem
til, så er det da oplagt at lave den retstil-
stand om, så vi kan være fuldstændig sik-
re på, at det ikke kommer til at ske igen«,
mener hun og tilføjer:

»Regeringstoppen har jo gjort det me-
get klart, at man i modsætning til den tid-
ligere regering vil være fuldstændig sik-

ker på, at menne-
skerettighederne
og vores internati-
onale forpligtelser
bliver overholdt.
Og jeg kan slet ikke
forstå, at en rege-
ring, der både in-
deholder R og SF,
kan leve med at ha-
ve en lovgivning,
der har medført en
praksis, som er i
strid med menne-
skerettighederne«,

siger hun, der har kaldt Bødskov i samråd
i august.

Ifølge Zenia Stampe er der også pres in-
ternt i regeringen for at få ændret praksis.

»Vi er jo mange, der er utålmodige og ger-
ne vil have, det sker så hurtigt som mu-
ligt. Men sådan noget her kræver jo des-
værre lidt længere tid«, siger hun.

Ekspert: Myndigheder fejlfortolker
Peter Starup er juridisk lektor ved Syd-
dansk Universitet og ph.d. i EU- og udlæn-
dingeret. Han vurderer på baggrund af
Højesterets dom, at det er »helt oplagt«, at
flere andre på tålt ophold er blevet be-
handlet i strid med menneskerettigheds-
konventionen.

Hvor mange af de resterende 38 sager,
det drejer sig om, kan kun afgøres ved en
konkret vurdering i hver enkelt sag. Om
myndighederne kan kræve, at personer
på tålt ophold overnatter på et asylcenter
– den praksis, Højesteret underkendte i

Elias Karkavandis sag – afhænger blandt
andet af, hvor grove lovovertrædelser de
har begået, fortæller Starup. 

Elias Karkavandi, der er tidligere så-
kaldt hashvagt på Christiania, blev i 2006
dømt for medvirken til hashhandel, men
er hverken dømt før eller siden. Og det
faktum vækker bekymring.

»Det er jo relativt harmløst, så det vir-
ker fuldstændig vanvittigt, at han havde
pligt til at overnatte i asylcenteret«, lyder
det fra lektoren, der derfor frygter lignen-
de praksis for andre på tålt ophold.

»Politiet og Udlændingestyrelsen har
fejlfortolket menneskerettighedskonven-
tionen på det her område, så det er helt
oplagt, at de nu må fortolke reglerne me-
re lempeligt«, siger Peter Starup.
kasper.iversen@pol.dk

Udlændingepolitik

MORTEN SKÆRBÆK OG KASPER IVERSEN

Trods Højesterets ord for, 
at der er grebet for hårdt
ind over for iraners frihed,
er praksis ikke ændret.

Man har en
retstilstand,
som kan føre 
til brud på 
menneskeret-
tighederne
Johanne
Schmidt-
Nielsen 

Enhedslisten anklager minister for at sylte folk på tålt ophold



V erden står måske atter over for en
fødevarekrise, fordi den værste
amerikanske tørke i 50 år presser

priserne på landbrugsafgrøder op i re-
kordhøjder. 

Priserne på majs og sojabønner steg
torsdag voldsomt og overgik de højeste
priser fra krisen i 2007-2008, der dengang
udløste optøjer i 30 lande. Hvedepriserne
har endnu ikke nået rekordhøjder, men
er steget 50 pct. de seneste fem uger og er
nu højere end priserne efter Ruslands

eksportforbud i 2010. I øvrigt er Rusland
også i år ramt af en alvorlig tørke.

Den amerikanske tørke vil kunne mær-
kes langt ud over landets grænser og på-
virke forbrugere fra Egypten til Kina. USA
tegner sig nemlig for næsten halvdelen af
verdens eksport af majs og en stor del af
soja- og hvedeeksporten. 

»Jeg har været i branchen i mere end 30
år, og dette er langt det mest alvorlige
vejr- samt udbuds- og efterspørgselspro-
blem, som jeg nogensinde har oplevet«,
siger en direktør i et handelsselskab. »Det
kan slet ikke sammenlignes med 2007-
2008«.

David Nelson, der er global strateg i
banken Rabobank, fremhæver en vigtig
forskel i forhold til 2007-2008: »Dagens
amerikanske afgrødekatastrofe er reel,
mens de voldsomme prisstigninger i
2008 til en vis grad var drevet af spekula-
tion«.

I 2007-2008 udløste stigningen i føde-
varepriserne optøjer fra Bangladesh til
Haiti, da antallet af hungersramte men-
nesker oversteg 1 milliard på verdens-
plan. 

Økonomer påpeger, at udbuddet af ris

og i mindre grad hvede – der begge er ho-
vednæringsmidler for verdens fattigste –
fortsat er relativt stort, hvilket lægger en
dæmper på priserne. 

Joseph Glauber, der er cheføkonom i
det amerikanske landbrugsministerium,
mener, at den nuværende situation er
»langt bedre« end i 2008. »Priserne er hø-
jere, det er der ingen tvivl om, men vi hav-
de en virkelig stor mangel på hvede i
2007-2008, og det ser jeg på nuværende
tidspunkt ingen tegn på«.

Justin Forsyth, der er direktør for Red
Barnet i Storbritannien, siger, at en stig-
ning i fødevarepriserne vil have ufor-
holdsmæssigt store konsekvenser for ver-
dens fattigste. »Et meget stort antal men-
nesker lever i dag på kanten«, siger han.
»Tørke og høje fødevarepriser har skub-
bet masser af mennesker ud over kanten
fra at kunne klare sig til ikke at kunne kla-
re sig«.

Det amerikanske landbrugsministe-
rium foretog i sidste uge den største ned-
skrivning i et kvart århundrede af for-
ventningerne til majsproduktionen, og
forholdene bliver stadig værre i den vær-
ste amerikanske tørke siden 1956.

Meteorologerne forventer, at mindst
halvdelen af USA’s majs- og sojaarealer
heller ikke får nogen regn i de næste to
uger. 

»Jeg beder hver dag, og lige nu beder
jeg en ekstra bøn«, sagde USA’s landbrugs-
minister, Tom Vilsack, forleden. 

Prisen på majs nåede torsdag op på re-
kordprisen 8,16 dollar (49,50 kr.) per
skæppe (ca. 36,4 liter), men det frygtes, at
priserne kan nå op over 9 dollar (54,60
kr.), hvis der ikke kommer regn. 
udland@pol.dk

Oversættelse: Mette Skodborg

Med licens fra Financial Times

tørke

JACK FARCHY OG GREGORY MEYER, 
FINANCIAL TIMES, LONDON OG NEW YORK

Skyhøje priser på majs 
og soja kan udvikle sig 
til en global fødevarekrise.
Det vil gå værst ud over
verdens fattigste. 

Tørke i USA kan udløse fødevarekrise
UD OVER KANTEN. Tørken i USA (tv.)
kan føre til en verdensomspændende 
fødevarekrise, der især vil ramme fattige
i Afrika. Tørken og de høje fødevarepriser
har allerede skubbet masser af menne-
sker ud over kanten fra at kunne klare sig
til ikke at kunne klare sig, siger Justin
Forsyth fra Red Barnet. Foto: Seth 
Perlman og Schalk van Zuydam/AP
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USA. Mitt Romney, republikaner-
nes kandidat ved det amerikanske
præsidentvalg, er ifølge ny me-
ningsmåling et mulehår foran præ-
sident Barack Obama.

Derved ligner det en tæt afgørel-
se af præsidentvalget 6. november.
I den seneste meningsmåling fra
New York Times ligger Romney en
smule foran Obama. Indregnes den
statistiske usikkerhed, er der tale
om dødt løb.

Mitt Romney får opbakning fra
45 procent af vælgerne i den nye
måling, mens 43 procent foretræk-
ker den siddende præsident.

Det er første gang, Romney tager
teten.
Ritzau/AFP

Meningsmåling:
Dødt løb i USA

NORDKOREA. Nordkorea har opret-
tet et politibureau, som skal overta-
ge kontrollen med økonomien fra
militæret. Samtidig optrapper den
isolerede kommunistiske stat re-
former i økonomien og i landbru-
get, efter at den nye unge leder,
Kim Jong-un, og hans magtfulde
onkel har udrenset hærchefen, si-
ger kilder i Pyongyang til Reuters.

Med fjernelsen af hærchefen har
Kim Jong-un og hans onkel Jang
Song-thaek, der opfattes som den
virkelige magthaver bag kulisser-
ne, optrappet deres bestræbelser
på at rette op på landets kriseramte
økonomi.
Ritzau/Reuters

Reformer i Nord-
koreas økonomi

30
procent har franske lovgivere,
præsidenten og premierministe-
ren besluttet at gå ned i løn.
Lønnedgangen er en del af re-
geringens mange nedskæringer. 

BULGARIEN. Om tre-fire dage reg-
ner bulgarske efterforskere med at
have identificeret selvmordsbom-
beren fra Burgas.

Det bulgarske politi arbejder tæt
sammen med amerikanske FBI og
det internationale politisamarbej-
de Interpol for at identificere den
formodede selvmordsbombe-
mand, der onsdag stod bag drabet
på fem israelske turister og en bus-
chauffør i en lufthavnsbus i sorte-
havsbyen Burgas.

Politiet har taget både dna og fin-
geraftryk fra bombemandens jor-
diske rester og er nu i gang med at
sammenligne dem med oplysnin-
ger fra diverse databaser.

Ifølge nyhedsbureauet AFP’s kil-
der fokuserer efterforskerne i tæt
samarbejde med deres israelske
kolleger på bulgarske islamiske
konvertitter og med henblik på
Hizbollah-militsens mulige ind-
virkning på libanesere, som bor i
Bulgarien.
Ritzau/AFP

Identifikation 
om tre-fire dage 

Den norske
statsminister,
Jens Stolten-
berg, siger 

i anledning af årsdagen for
terrorangrebet på Oslo og
Utøya i morgen: »Jeg har
lært to ting: Den ene er at
sætte endnu mere pris på 
livet og at forstå og erkende
fuldt ud, at livet hænger 
i en tynd tråd. At det kan gå
meget hurtigt fra liv til død.
Den anden har været at
sætte endnu mere pris 
på det norske demokrati«
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E n gruppe afrikanske lande forbere-
der med støtte fra Algeriet og poli-
tisk opbakning fra USA og Frankrig

en væbnet intervention i det nordlige Ma-
li for at fjerne de yderliggående muslim-
ske organisationer og grupperinger, som
holder et område på størrelse med Frank-
rig og Belgien besat i Vestafrika.

Under indtryk af truslen løslod grup-
pen Mujao, der finansierer sine aktivite-
ter ved hjælp af gidseltagninger, to span-
ske og en italiensk nødhjælpsarbejder. 

Tidligere på ugen frigav en anden grup-
pe tre algeriske diplomater, som islami-
sterne havde taget til fange i byen Gao i
det nordlige Mali. 

De tilbageholder fortsat fire i området,
hvis undergrund indeholder råstoffer
som uran, gas og olie.

Ekstremt alvorligt
Men løsladelsen af gidslerne stemmer
næppe omverdenen mildere. Islamister-
nes ødelæggelser af moskeer i byen Tim-
buktu og i de seneste dage gravsteder,
som hører til verdens kulturarv, sætter fo-
kus på situationen i det nordlige Mali,
som er ved at omdanne sig til en gigan-
tisk base for stærkt bevæbnede og velor-
ganiserede grupper, hvoraf flere har til-
knytning til terrornetværket al-Qaeda.

»Situationen i Mali er ekstremt alvorlig.
Det er første gang, terrorister kontrolle-
rer vigtige byer og måske har mulighed
for at sætte sig på en stat«, sagde den fran-

ske udenrigsminister Laurent Fabius for-
leden. Han lagde ikke skjul på, at »det på
et eller andet tidspunkt er sandsynligt, at
der bliver brugt magt«.

Ifølge en talsmand for det amerikanske
udenrigsministerium »er der flere mulig-
heder på bordet«.

Militærstyrke under opbygning
En af dem er en militær intervention. De
vestafrikanske landes organisation, Eco-
was, er ved at etablere en styrke på 3.300
mand, som kan intervenere på baggrund
af et mandat fra FN’s Sikkerhedsråd.

Det foreligger endnu ikke, for Sikker-
hedsrådets medlemmer foretrækker at
give diplomatiet lidt længere tid, og her
kommer Algeriet, der er den regionale
stormagt med 1.300 kilometers grænse til
Mali, ind i billedet. Dertil kommer, at flere
af terrorgrupperne har deres rod blandt
islamister i Algeriet eller rekrutterer med-
lemmer derfra. 

Men foreløbig ønsker Algeriet ikke at
stille sig i spidsen for en militær aktion.

»Vi har ikke ressourcerne til det«, siger
viceudenrigsminister Abdelkader Massa-

hel til den algeri-
ske avis El Watan.
Han lægger op til
forhandlinger
med visse af op-
rørsgrupperne i
Mali i håb om at
skille de mest
yderliggående ud. 

Algeriet satser
først og fremmest
på at pacificere op-
rørere fra tuareg-
folket, der i mange
år har bekæmpet
centralregeringen
i hovedstaden Ba-
mako i den sydlige
del af landet. De
blev styrket, da tua-

regmilitser, der fungerede som lejesolda-
ter for Libyens afdøde diktator Moamar
Gaddafi, flygtede tilbage til Mali efter
Gaddafis fald.

Samtidig forsøger Algeriet med støtte
fra Den Afrikanske Union at fremme dan-
nelsen af en stabil regering i hovedstaden

Bamako. Den lovligt valgte regering og
præsident blev væltet ved et militærkup i
marts, hvilket gav oprørere og terrorister
i den nordlige del af landet frit spil.

Efter pres fra nabolandene accepterede
kupmagerne indsættelsen af en civil rege-
ring. Det er denne regerings leder, Modi-
bo Diarra, som forsøger at skabe et stabilt
styre i syd for derefter at kunne løse pro-
blemerne i nord. Den Afrikanske Union
har givet ham en tidsfrist frem til 31. juli.

Tiden ved at rinde ude
»Men han har brugt meget lang tid til at få
gang i forhandlingerne«, konstaterer en
kommentator i nyhedsmagasinet Jeune
Afrique. I de seneste dage har Modibo Di-
arra ført intense forhandlinger med Den
Afrikanske Unions ledere.

For tiden er ved at rinde ud. Hverken
nabolandene eller Frankrig og USA, som
følger situationen meget tæt, vil accepte-
re permanent tilstedeværelse af terror-
grupper i et område, der tilsyneladende
er ren ørken, men hvis undergrund bug-
ner af guld, uran og sandsynligvis olie.
michael.seidelin@pol.dk

vestafrika 

MICHAEL SEIDELIN, PARIS

Malis nabolande samt
Frankrig og USA vil ikke 
acceptere terrorgruppers
kontrol med gigantisk 
område i Vestafrika. 
Foreløbig får diplomatiet
en chance, men en 
militær aktion forberedes.

Terrorister i Mali risikerer militært angreb

Det er 
første gang, 
terrorister 
kontrollerer
vigtige byer 
og måske har
mulighed for
at sætte sig 
på en stat 
Laurent Fabius,
udenrigs-
minister, 
Frankrig

q TØRKE 
q SULTEN TRUER 
ALLEREDE AFRIKA 

Sahelregionen i Vestafrika har 
været ramt af en alvorlig fødevare-
krise gennem flere måneder. 
10 millioner mennesker er ramt 
af tørke og konflikten i det nordlige 
Mali, som har udløst 180.000 flygt-
ninge i tre nabolande og mere end
150.000 internt fordrevne. 
Det lokale landbrug er både truet 
af tørke og græshopper.
De høje fødevarepriser på verdens-
markedet forværrer situationen. 
I juni var priserne på markederne 
i Nordmali mellem 50 og 90 pct. 
højere end gennemsnittet over de
seneste fem år. 
I Burkina Faso var priserne mellem
40 og 80 pct. højere, og i Niger var
stigningen mellem 20 og 40 pct.
Kilde: All Africa
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Tidligere tæt allieret med 
Assad-regimet, men har 
længe været en af dets 
største kritikere. Huser 
hovedparten af oprørs-
hæren og forlanger, at 
Assad går af.
Frygter, at uroen i Syrien 
kan skabe problemer i 
forhold til det kurdiske 
mindretal i Tyrkiet.

Forsøger desperat at holde sig neutralt. Syrien 
har domineret Libanon i årtier, og der er 
udbredt frygt for, at den syrisk borgerkrig kan 
sprede sig hertil. Der har allerede været 
omfattende kampe flere steder i landet, især i 
havnebyen Tripoli. Særligt den magtfulde 
shiamuslimske Hizbollah-bevægelse kan 
komme i problemer, hvis Assad-regimet falder. 
Omvendt vil oprørernes sejr formentlig styrke 
sunnimuslimerne i Libanon og dermed forrykke 
den skrøbelige politiske balance i landet. 

Ser med stor bekymring på 
udviklingen. Er formelt i krig med 
Syrien, men har reelt været tilfreds 
med Assad-regimet, der har holdt 
grænsen fredelig i de sidste 39 år. 
Er især bekymret for, hvad der sker 
med Syriens store lagre af kemiske 
våben, og frygter, at området 
omkring Golanhøjderne efter 
oprøret kan blive brugt som base 
for islamiske terroristers angreb
på Israel.

Tæt allieret med Syrien. Præstestyret i 
Teheran er interesseret i at holde Assad, 
der er Irans eneste arabiske allierede, 
ved magten.  Iran ser kampen i Syrien 
som en del af den mere generelle 
magtkamp mellem shia- og sunnimus-
limer i Mellemøsten. Iran har som det 
eneste store shiamuslimske land i 
regionen længe satset på at opdyrke 
shiamuslimske allierede, herunder 
Assads alawittiske mindretal.  
 

Landets konge sagde som 
den første arabiske leder, at 
Assad burde gå af. Landet er 
meget bekymret for et 
eventuelt kollaps i Syrien, 
ikke mindst fordi det efter 
alt at dømme vil betyde en 
massiv flygtningestrøm til 
landet, der i forvejen er 
økonomisk hårdt presset. 

Er modstander af en 
international intervention 
i Syrien, men har erklæret 
sig på ’folkets side’.
Irak har generelt spillet 
en forholdsvis lille rolle i 
konflikten.

Tyrkiet Libanon Israel IranJordan Irak

Deraa

FN-mandat
BufferzoneGolanhøjderne

Israelsk besat

Oprørere kontrollerer en del af grænseovergangene

Områder kontrolleret af oprørere

Oprørerne kontrollerede i går stadig flere af de grænse-
overgange fra Syrien til Irak og Tyrkiet, som de
erobrede i torsdags.
I Damaskus har regeringshæren igen fået kontrol over en 
central bydel, mens oprørerne hævder at have indtaget
et andet kvarter i hovedstaden.

Bab Hawa er den ene af de to store 
grænseovergange til Tyrkiet. Oprørere 
stormede Bab Hawa i torsdags, flåede 
plakater af præsident Assad ned og skød 
op i luften. Forinden var omkring 40 
regeringssoldater deserteret for at slutte 
sig til oprørerne i området, siger en 
oprørskilde til Reuters.
Nogle timer senere trak oprørerne sig dog 
tilbage fra grænseposten, ifølge deres 
egen forklaring fordi regeringshæren 
havde truet med at angribe en nærlig-
gende landsby.

Abu Kamal er den vigtigste grænseover-
gang til Irak. Den blev torsdag erobret af 
oprørere, der strøg de syriske flag og 
erstattede dem med revolutionsbannere. 
Ifølge de irakiske myndigheder har 
oprørerne kun kontrol over fire grænse-
overgange. 
Et højtstående irakisk regeringsmedlem, 
der vil være anonymt, siger til New York 
Times, at irakiske grænsebetjente har set 
medlemmer af oprørernes Frie Syriske Hær 
»henrette« adskillige regeringssoldater. 
I går eftermiddag afspærrede Irak grænsen 
ved Abu Kamal. Det betyder, at mange 
irakere, der forsøger at flygte fra volden i 
Syrien, ikke kan komme hjem til Irak.

Kampene i Damaskus fortsatte i går for sjette 
døgn i træk. Regeringshæren angreb bydelen 
Barzeh med kamphelikoptere.
I Mezzeh, tæt på den forladte danske ambas-
sade, meldes der om hårde kampe de seneste 
dage. I går posterede regeringen skarpskytter 
på hustagene i kvarteret. Regeringshæren fik i 
går atter fuld kontrol med den gamle sunni-
muslimske bydel Midan, hvor oprørerne de 
seneste dage har siddet på enkelte kvarterer. 
Den Frie Syriske Hær hævder at have fået 
kontrol over den store palæstinensiske 
flygtningelejr Yarmouk i den sydlige del af 
Damaskus.
I Ikhlas-distriktet blev en kaserne, der bruges 
af præsidentens frygtede Shabbiha-milits, i 
går eftermiddags stukket i brand, siger et 
øjenvidne til Reuters.

Overgangen fra den oprørskontrollerede 
by Azzaz til Kilis  i Tyrkiet er den anden 
store grænsepost. Den har været lukket i 
to uger, mens den syriske hær og 
oprørsstyrker har ligget i hårde kampe 
omkring Azzaz.
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Kamp om oprørskontrollerede områder i Syrien

Syriens naboer

N åde var der ikke meget af, da de
syriske oprørere de seneste par
dage erobrede en række grænse-

overgange til Tyrkiet og Irak.
Først skar de arme og ben af en oberst-

løjtnant fra den syriske hær. Derefter hen-
rettede de med koldt blod 22 syriske sol-
dater. Alt sammen lige foran de irakiske
grænsevagter, der så lamslåede til fra den
anden side af grænsen. 

»Hvis den situation fortsætter, vil vi luk-
ke hele grænsen til Syrien«, sagde Iraks vi-
ceindenrigsminister, Adnan al-Assadi. 

I går erklærede oprørerne, at de havde
erobret samtlige grænseovergange til
Irak, men ifølge Al-Jazeera sagde lokale
irakiske grænsevagter, at Assad-regimet
stadig havde kontrol over mindst to af
overgangene.

Det synes dog sikkert, at oprørerne har
erobret den vigtige grænseovergang ved
Abu Kamal, der ligger på vejen mellem
Damaskus og Bagdad, og som er en af
Mellemøstens vigtigste handelsruter. 

Oprørerne har også erobret flere græn-
seovergange til Tyrkiet, herunder den ved
Bab Hawa, der er den vigtigste overgang
mellem de to lande.

Frygt for massakrer
Med kontrollen over grænseovergangene
bliver det langt lettere for oprørerne at få
våben og andre forsyninger, og samtidig
øger det kvælergrebet på præsident Bas-
har al-Assads regime. 

Men at oprørernes brutalitet stiger,
øger bekymringen for, hvad der kan ske

efter Assads fald.
Mange eksperter
frygter, at oprører-
ne, der stort set
udelukkende er
sunnimuslimer, vil
massakrere det ala-
wittiske mindretal,
som Assad-slægten
tilhører. 

En tidligere CIA-
officer, Philip Giral-
di, oplyste i denne
uge i magasinet
American Conser-
vative, at USA’s ef-
terretningsvæsen i
en ny rapport teg-
ner et meget dy-
stert billede af Syri-
en efter Assad.

Ifølge Giraldi
fremgår det af rap-
porten, der endnu

ikke er færdig, at »Den Frie Syriske Hær er
meget mindre, end den påstår, at dens le-
derskab er blevet infiltreret af Det Mus-
limske Broderskab, og at mange af oprø-
rerne er ekstremister«. 

Rapporten beskylder også oprørerne
for at stå bag flere af de massakrer, som
Assad-regimet har fået ansvaret for. 

Søvndal: Træk dig, Assad
Udenrigsminister Villy Søvndal siger til
Politiken, at præsident Assad har »mistet
sin legitimitet«, og opfordrer ham til at
»trække sig som politisk leder af hensyn
til sit lands og sin befolknings fremtid«.

Søvndal tør dog ikke komme med et
bud på, hvornår krisen i Syrien ender. 

»Hvor hurtigt sådan nogle forløb går, er
det fuldstændig halsløst at spå om, men
det kan gå hurtigere, end vi troede, efter i

går«, siger Villy Søvndal, der ikke vil ude-
lukke, at Assad træder tilbage eller bliver
væltet inden for en kortere tidshorisont. 

Men hvis det lykkes oprørerne at vriste
magten ud af hænderne på Assad, forven-
ter Villy Søvndal, at det i sidste ende vil ske
ved hjælp af en politisk løsning. 

»Jeg tror ikke, at det her ender i en mili-
tær sejr. Jeg tror, det ender i – som ver-
denssamfundet også har muligheden for
at presse på for – en politisk løsning. Alt
andet er jeg bange for bliver en meget
blodig affære i endnu større grad, end til-
fældet er i øjeblikket«, siger Villy Søvndal. 

Konkret forventer udenrigsministeren,

at der dannes en overgangsregering be-
stående af både oprørere og repræsentan-
ter for det nuværende styre – men uden
Assad. Overgangsregeringen skal sørge
for valg til et overgangsråd, der kan bane
vejen for de første skridt mod et demokra-
ti i overensstemmelse med den plan, som
FN og Den Arabiske Ligas udsending, Kofi
Annan, har fremlagt. 

FN’s Sikkerhedsråd forlængede i går ob-
servatørmissionen i Syrien med 30 dage. 

Blodige kampe
Torsdag var med mere end 300 døde den
hidtil blodigste dag i det 16 måneder lan-

ge oprør, og kampene mellem oprørerne
og Assad-regimet fortsatte for fuld kraft i
går, hvor mindst 150 mennesker døde i
kampe over hele landet. 

Regeringstropperne indledte en større
offensiv i Damaskus og genvandt ifølge
regimet kontrollen med et kvarter. Til
gengæld sagde oprørerne, at de havde
erobret en anden del af hovedstaden. 

Ifølge syrisk tv døde landets efterret-
ningschef, Hisham Ikhtuyar, i går af de
kvæstelser, han fik i forbindelse med
bombeangrebet mod den nationale sik-
kerhedsbygning i Damaskus onsdag. For-
uden efterretningschefen døde forsvars-

ministeren, Assads svoger og en tidligere
forsvarsminister. 

Og mens kampene raser, kæmper de
omkringliggende lande for ikke at blive
suget ind i krisen. Irak sagde i går, at det
har sendt fly til Syrien for at evakuere lan-
dets statsborgere, og i Libanon strømme-
de syriske flygtninge til. 

Alene i løbet af de sidste 48 timer er der
kommet mere end 30.000 flygtninge
over grænsen til Libanon. Ifølge FN er me-
re end 1 million syrere nu enten flygtet el-
ler blevet internt fordrevet.
marcus.rubin@pol.dk

jakob.h.beim@pol.dk

Kampe rasede over hele
landet i går. Oprørerne 
vinder frem, men deres
brutalitet skaber frygt 
for Syriens fremtid. 

Syrien balancerer på randen af kaos

MARCUS RUBIN, BEIRUT,
OG JAKOB HVIDE BEIM, KØBENHAVN

Den Frie Syriske
Hær er meget
mindre, end den
påstår, dens 
lederskab er 
infiltreret af
Det Muslimske
Broderskab,
og mange 
oprørere er 
ekstremister
Philip Giraldi,
tidligere 
CIA-officer, 
om indhold af
ny CIA-rapport

syrien 

I går begyndte den muslimske faste,
ramadanen. Det skete i kølvandet på
en torsdag, som den oppositionsven-

lige organisation Syrian Observatory for
Human Rights kaldte en af de blodigste
dage, siden oprøret indledtes for omtrent
17 måneder siden, angiveligt med tæt på
300 dræbte – herunder et stort antal civile
syrere.

Gårsdagens meldinger om fortsatte
kampe i og uden for Damaskus samt ad-
skillige andre byer som Homs og Hama
sætter en tydelig streg under, at indled-
ningen på de 30 dages faste ikke nedtoner
konflikten mellem Bashar al-Assads regi-
me og oprørerne.

Informationerne fra Syrien giver det

indtryk, at oprøret er trukket op mellem
to fronter. Men med til den historie hører,
at modstanderne mod Assad-regimet i
høj grad er en segmenteret, broget skare
af aktører.

Mangelfuld koordinering
Det største gruppe er Den Frie Syriske
Hær, som fungerer som en form for net-
værk for dele af det væbnede oprør. Ifølge
mellemøstkender og Syrien-ekspert Rune
Friberg Lyme kan man ikke tale om Den
Frie Syriske Hær som en samlet enhed.

»Mange steder bærer det nærmest
præg af, at man har etableret mere eller
mindre lokale værn. Men der er også en
form for koordinering blandt nogle af
styrkerne i Den Frie Syriske Hær. Man
snakker om, at der er op mod 40 forskelli-
ge bataljoner og grupper. Måske er tallet
højere, fordi de varierer i størrelse og ar-
bejdsstruktur«, siger Rune Friberg Lyme.
Han lægger dog vægt på, at der er en
enorm usikkerhed i rapporterne fra lan-
det, hvilket gør det svært at få overblik. 

Ifølge Jørgen Bæk Simonsen, Syrien-
ekspert og professor ved Institut for Tvær-
kulturelle og Regionale Studier på Køben-
havns Universitet, er konflikten mere en

politisk magtkamp end et opgør mellem
forskellige sekter og religioner.

»Det, vi oplever, er først og fremmest en
politisk kamp om kontrol med landet og
institutionerne«, siger Jørgen Bæk Simon-
sen. Han mener, at oprøret skal ses som et
udtryk for befolkningens krav om en an-
den økonomisk politik og et opgør med
regimets korruption og magtmisbrug. 

Politik og frygt
Rune Friberg Lyme er enig i, at konflikten
som udgangspunkt handlede om korrup-
tion og magtmisbrug, men mener, at den
har rykket sig. 

Derfor kan man ikke udelukke det sek-
teriske aspekt, da linjen mellem sekter er
blevet trukket klarere op.

Men også ifølge Rune Friberg Lyme
handler det ikke om religion:

»Det handler om politik og det handler
om frygt i den forstand, at minoriteterne
– de kristne og i allerhøjeste grad alawit-
terne, som Assad-familien tilhøre – fryg-
ter, hvad der vil ske, hvis regimet kollap-
ser. I og med at oppositionen og oprørs-
grupperne i høj grad udgøres af sunni-
muslimer og i højere grad også har fået
nogle lommer med en større grad af sun-

niislamisme og salafisme, frygter de
hævn for de seneste årtiers alawittisk do-
minans og for minoriteternes position
fremover«.

USA: I skal organisere jer
Splittelsen gør i stigende grad omverde-
nen bekymret for, hvad der sker, hvis Bas-

har Assads regime ser sit endeligt. Syrisk-
fødte Naser Khader, som efter sit farvel til
dansk politik er medlem af tænketanken
Hudson Institute i Washington, havde for
nylig et længere møde med den ameri-
kanske præsident Barack Obamas topråd-
giver, den tidligere ambassadør i Dama-
skus Robert Ford.

Han lagde vægt på, at det internatio-
nale samfund bliver nødt til at se en dag
til dag-plan fra oppositionen om, hvad
der skal ske, hvis regimet falder. Derfor
opfordrer amerikanerne til, at oppositio-
nen bliver enig om en sådan køreplan.

»For så længe de ikke har en sådan plan,

kan det internationale samfund ikke læg-
ge pres på Rusland«, siger Naser Khader.

Den stigende fragmentering i oppositi-
onsgruppen Det Syriske Nationalråd be-
tyder ifølge Rune Friberg Lyme, at der
venter store udfordringer, hvis Assad går.

»Der er jo ikke noget alternativ at sætte
ind. Det er ikke, fordi man står med en ek-
silregering eller noget som helst, som vil-
le have en form for legitimitet i Syrien. For
det er Det Syriske Nationalråd ikke. Det
kan godt være, at nationalrådet nyder
stor anerkendelse uden for Syrien, men
det gør det ikke i landet«, siger Rune Fri-
berg Lyme. 

Oprør tiltrækker fundamentalister
Med til historien om det splittede oprør
hører også, at forskellige grupper sunni-
muslimske oprørere støder til i kampen
mod Assad. Ifølge flere rapporter har en
voksende gruppe ortodokse, fundamen-
talistiske sunnimuslimske salafister
størst tilslutning i Syrien. 

Det bekræftes af, at en gruppe salafisti-
ske sheiker i Libanon har udtrykt deres
støtte til salafisterne. 

Der er også rapporter om, at jihadister
og al-Qaeda-inspirerede grupper tager
del i oprøret. Senest har nyhedsbureauet
AP indgående beskrevet, hvordan jihadi-
ster og al-Qaeda-militser finder vej til Syri-
en hele vejen fra Tunesien. 

Det er også en melding, Assad-styret
har brugt i sit forsøg på at stemple oprø-
ret mod styret som terrorisme.
sebastian.goos@pol.dk

SEBASTIAN GOOS

Adskillige grupperinger
tegner billedet af et splittet
oprør. De vil vælte Assad,
men ved ikke, hvad der 
skal ske, hvis styret falder.

Ramadan: Splittede oprørere 
indleder fasten med nye kampe

SPLITTELSE. Oprørerne i Syrien 
er kendetegnet ved stor splittelse og
manglende koordination. På billedet 
træner soldater fra Den Frie Syriske Hær
i udkanten af byen Idlib i det nordvestlige
Syrien. Foto: Khalil Hamra/AP
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D en amerikanske flåde gennem-
førte i denne uge den første store
test af biobrændstof under mili-

tære operationer. Det sker midt i en ophe-
det politisk debat om flådens satsning på

området, hvor republi-
kanske politikere i kon-
gressen forsøger at for-
hindre flåden i at gå vi-
dere med sit ambitiøse
program.

Programmet ses som
centralt for at få gang i
en storskalaproduk-

tion af grønt flybrændstof, som i dag er
meget dyrt, fordi det kun fremstilles i
små mængder.

Det er netop prisen, der er baggrunden
for de republikanske senatorers mod-
stand. Da stribevis af kampfly, to destroye-
re og et andet flådefartøj, tilsammen kal-
det ’Great Green Fleet’, onsdag og torsdag
under en international øvelse i Stillehavet
fløj og sejlede på en fifty-fifty-blanding af
traditionelt brændstof og biobrændstof,
havde flåden betalt omkring 160 kroner
per gallon for biobrændstoffet. Alminde-
ligt flybrændstof koster 24-25 kroner per
gallon. En gallon svarer til 3,8 liter.

Lovforslag mod dyrt biobrændstof
Det grønne brændstof var fremstillet af
blandt andet kyllingefedt og alger. Kam-
pen mod den grønne flåde ledes af de re-
publikanske senatorer John McCain og Ja-
mes Inhofe.

»At blive tvunget af præsident Obama
til at bruge milliarder af skatteydernes
dollar på en dyr, grøn energidagsorden er
det sidste, militæret har brug for. Ikke
mindst, når forsvarsministeriet står over
for dramatiske budgetnedskæringer«,
skrev Inhofe forleden i et blogindlæg.

Republikanernes har fremsat en lovfor-
slag, der dels vil forbyde forsvaret at købe
biobrændstoffer, der er dyrere end kon-
ventionelt brændstof, dels forhindre flå-

den i at investere i raffinaderier til bio-
brændstoffer til fly og skibe. Den ameri-
kanske regering planlægger at bruge 1,2
milliarder kroner og at rejse et tilsvaren-
de beløb fra private investorer for at få
etableret tre raffinaderier, så produktio-
nen af biobrændstof kan komme op i
større skala. Hovedparten af beløbet, godt
1 milliard kroner, skal komme fra flåden.

Målet er, at halvdelen af flådens brænd-
stof i 2020 skal komme fra alternative kil-
der. Det skal mindske afhængigheden af
importeret olie og samtidig sikre flåden
mod de stigende oliepriser.

»Vi har ikke råd til at lade være«, siger
flådeminister Ray Mabus til flådens hjem-
meside om projekt Great Green Fleet. 

I et blogindlæg samme sted under
overskriften ’Energisikkerhed er kritisk
for national sikkerhed’ minder viceadmi-
ral Philip Cullom, om, at nye produkter al-
tid er dyrere i begyndelsen: 

»Det samme var tilfældet med olie i
slutningen af det 19. århundrede. Prisen
på olie fra Texas og Pennsylvania faldt
med en faktor på flere hundrede, indtil
det blev den billige energikilde, som
bragte os igennem Anden Verdenskrig og
ind i moderne tidsalder«, skriver Cullum. 

En rapport udarbejdet af tænketanken

Rand Corporation for flåden konkludere-
de i juni, at biobrændstoffer fortsat kan
ventes at være »langt dyrere« end konven-
tionelt brændstof, medmindre der sker et
større teknologisk gennembrud. Derfor
er alternative brændstoffer ikke en farbar
vej til at sikre flåden mod olieprisstignin-

ger, hedder det i
rapporten.

Flåden mener, at
kritikerne under-
vurderer kommen-
de olieprisstignin-
ger.

Suzanne Hunt
fra Carbon War Ro-
om, en nonprofi-
torganisation, som
blandt andet søger
at fremme grønt

jetbrændstof, mener, at modstanden
mod programmet skal ses i lyset af, at det
er valgår i USA. Hun forventer, at det ame-
rikanske forsvar vil fortsætte sit grønne
program, men anser det ikke for afgøren-
de for den fortsatte udvikling af grønt fly-
brændstof. 

Investorer på sidelinjen
»USA’s forsvarsministerium har en ene-

stående historie, når det gælder om at til-
skynde til teknologiske gennembrud,
men det er ikke den eneste nøglespiller.
Der er et imponerende opbud af både tra-
ditionelle og ikketraditionelle investorer,
som venter på sidelinjen. Vi samarbejder
med partnere på innovative strategier for
at anspore denne spirende industri hen
over den ’finansielle dødsdal’, som brem-
ser så mange lovende grønne industrier«,
siger hun i en mail.

De amerikanske flyselskabers sammen-
slutning, Airlines for America, roser flå-
dens test af biobrændstoffer. 

»Dette initiativ skaber momentum for
at gøre avancerede flybrændstoffer til vir-
kelighed, styrker USA’s energisikkerhed
og sænker udledningen af drivhusgas,
samtidig med at det skaber job«, hedder
det i en pressemeddelelse. 
ellen.andersen@pol.dk

grøn energi

Men republikanske 
politikere forsøger at
bremse den amerikanske
flådes ambitiøse planer
for biobrændstof. De 
finder det alt for dyrt. 

USA’s flåde tester biobrændstof i stor øvelse
GRØN OPTANKNING. USS Princeton
(t.h.) tankes op med en blanding af 
biobrændstof og traditionelt brændstof 
under en stor flådeøvelse i Stillehavet.
Her har den amerikanske og den austral-
ske flåde indgået en aftale om samarbej-
de om udvikling af biobrændstoffer. 
Foto: Ryan Mayes/ U.S. Navy/AP

ELLEN Ø. 
ANDERSEN

Energi-
sikkerhed 
er kritisk 
for national
sikkerhed 
Philip Cullom,
viceadmiral

E n uge med spredte uroligheder
over hele landet kulminerede tors-
dag aften med store demonstratio-

ner mod regeringens nedskæringspolitik
i 80 byer over hele landet. Alene i Madrid
demonstrerede over 100.000, ifølge loka-
le medier, mod den krisepakke, som det
konservative regeringsparti Partido Po-
pular havde fået igennem parlamentet få
timer tidligere. 

Den nye spareplan til 65 milliarder eu-
ro (cirka 484 milliarder kr.) på to år samt

momsforhøjelse og ny lønnedgang for de
offentligt ansatte, som blev vedtaget tors-
dag, er ifølge regeringen nødvendig.

»Der er ikke flere penge i de offentlige
kasser«, lød det fra finansminister Cristó-
bal Montoro. Han tilføjede, at Spanien er
afhængig af hjælp fra EU.

Svaret fra finansmarkederne kom om-
gående. Renten på spanske tiårige stats-
obligationer nåede i går over 7 procent,
hvilket er den absolutte smertegrænse.
»Hermed bliver den spanske gældskrise
værre trods de nedskæringer, parlamen-
tet vedtog i går«, konstaterede avisen El
País, og nyheden dominerede radio- og tv-
stationernes nyhedsudsendelser i går. 

Nye aktioner
Men markedernes reaktion og finansmi-
nisterens advarsel gør ikke større indtryk
på fagforeningerne.

»Vi forbereder nye aktioner«, siger Igna-
cio Fernández Toxo, leder af den faglige
landsorganisation Comisiones Obreras,
og det er et dårligt varsel for regeringen,
at en række organisationer, der aldrig tid-
ligere har samarbejdet, stod bag demon-
strationerne torsdag.

En af forklaringerne på mobiliseringen
er, at mange kategorier er ramt af krisepo-
litikken. De offentligt ansatte, der sidste
år gik 5 procent ned i løn, mister nu deres
julegratiale, som svarer til en månedsløn. 

Hele befolkningen bliver ramt af forhø-
jelsen af momsen fra 18 til 21 procent.
Samtidig bliver en række sociale ydelser

beskåret. Dertil
kommer voldsom-
me besparelser i de
selvstyrende regio-
ner.

»I er ved at ofre
generationer af un-
ge spaniere«, lød
det torsdag aften i
Madrid fra den in-
ternationalt kend-

te filminstruktør Javier Bardem med hen-
visning til lukningen af uddannelsesste-
der landet over.

Udsigten til et varmt efterår med strej-
ker og demonstrationer varsler ikke godt
for Spaniens muligheder for at komme
ud af krisen. Væksten er negativ, og den vil
ifølge nye tal falde yderligere næste år. 25
procent af befolkningen er arbejdsløs.

»Regeringen har nu endegyldigt opgi-
vet håbet om at skabe vækst inden for en
overskuelig fremtid«, siger Ignacio Fer-
nández Toxo med henvisning til, at alle of-
fentlige aktiviteter er gået i stå samtidig
med, at stribevis af virksomheder lukker
hver dag. 

Men der er ingen vej uden om besparel-
serne, lyder svaret fra regeringen. 

»Hvis indtægterne ikke bliver højere, ri-
sikerer vi, at vi ikke kan betale lønninger.
Det er allerede virkeligheden i de selvsty-
rende områder samt kommuner og am-
ter«, sagde finansministeren torsdag.

Kritiske røster i Tyskland
Det er netop frygten for et økonomisk
sammenbrud i Spanien, som ifølge øko-
nomiske eksperter uundgåeligt vil rive
Italien med sig, som fik et flertal i den ty-
ske Forbundsdag til torsdag at vedtage en
økonomisk hjælpepakke fra EU til de
spanske banker.

Men det er sidste gang, lød det fra flere
medlemmer af forbundskansler Angela
Merkels parti.

»Vi har strikket den ene redningspakke
sammen efter den anden, og vi løber sta-

dig højere risici med de beløb, vi hæfter
for. Og situationen i eurozonen er ikke
blevet bedre. Den har snarere tendens til
at blive dårligere«, sagde et fremtræden-
de medlem af Angela Merkels parti, Wolf-
gang Bosbach, inden afstemningen til
tysk tv. Der var også advarsler, da det fin-
ske parlament modstræbende godkend-
te pakken. Den spanske regering har der-
for kniven på struben.

Regeringens manøvremuligheder er
meget begrænsede. Ganske vist råder den
konservative regeringschef Mariano Ra-
joy over et solidt flertal i parlamentet. 

Men udsigten til flere måneder med
strejker og demonstrationer vil ikke øge
udsigten til en forbedring af den økono-
miske udvikling, og finansmarkederne
har ifølge flere økonomiske kommenta-
torer mistet tilliden til regeringen. 

Kommentatoren Antoni Gutiérrez-Ru-
bi beskriver Mariano Rajoys situation så-
ledes i avisen El País: »Parlamentarisk kan
han gøre, som han vil. Men han formår ik-
ke at overbevise nogen. Hverken marke-
derne, borgerne eller mulige forbunds-
fæller i parlamentet«.
michael.seidelin@pol.dk

spanien

MICHAEL SEIDELIN, 
EUROPAKORRESPONDENT

Spanien er ramt af en
eksplosion i protester mod
nedskæringer. Kun hjælp
fra EU kan holde landet
oven vande, indrømmer
økonomiminister.

Spaniens regering har kniven på struben

I er ved at ofre
generationer af
unge spaniere
Javier Bardem,
filminstruktør

H vis du lejer din ejer- eller andels-
lejlighed ud, er der stor sandsyn-
lighed for, at du tager dig for

godt betalt. I hvert fald hvis man bedøm-
mer ud fra afgørelserne i huslejenævnene
i Københavns Kommune. 

Næsten alle sagerne om udlejning af
ejer- eller andelslejligheder, der behand-
les af huslejenævnene i Københavns Kom-
mune, ender med, at lejen bliver nedsat. 

»Det sker i næsten 100 procent af sager-
ne. Lejen bliver næsten altid nedsat, hvis
der er tale om udlejede andels- eller ejer-
lejligheder«, siger fagchef i Huslejenæv-
nene, Ankenævnet og Beboerklagenæv-
net Marianne Dons. 

Kommunernes huslejenævn behand-
ler klager fra lejere, der mener, at de beta-
ler for meget i husleje. I 2011 behandlede
Københavns huslejenævn omkring 420
sager om udlejning af ejer- eller andelslej-
ligheder, og i stort set alle sager var hus-
lejen sat for højt. 

»Vi laver ikke statistik på det, men det er
meget, meget sjældent, at man støder på
en sag, hvor huslejen bliver godkendt
fuldt ud«, siger Marianne Dons. 

Tendensen ses også i Aarhus
Det er ikke kun i hovedstaden, at ejer- og
andelslejligheder bliver udlejet for dyrt. I
landets næststørste by, Aarhus, ser man et
lignende mønster. 

»Jeg kan nikke genkendende til den
tendens i den pågældende sagstype«, skri-
ver Karsten Juul-Dam, som er formand for
Aarhus Kommunes Søndre Nævn, i en
mail til poltiken.dk. 

Nævnet behandler årlig omkring 300
sager, og specielt en slags sager går igen. 

»Skoleeksemplet er ’forældrekøbslejlig-
heden’, der er købt til den studerende, da
priserne toppede, men som i det nuvæ-
rende marked ikke eller kun vanskeligt
kan sælges uden tab. Derfor forsøger man

– indtil markedet
vender – at holde
skindet på næsen
ved at leje den ud
på en tidsbegræn-
set lejekontrakt og
uden at konsultere
en sagkyndig om
de nærmere regler
for lejefastsættel-
sen«, skriver Kar-
sten Juul-Dam. 

Han påpeger
dog, at Søndre Nævn giver mange – men
ikke samtlige – lejere af ejer- og andels-
boliger medhold i deres klager over hus-
lejens størrelse. 

For ejendomme, der er bygget før 1991,
kan huslejen blive reguleret, hvis lejeren
henvender sig til huslejenævnet. Husleje-
nævnet besigtiger så den konkrete lejlig-
hed og vurderer lejeniveauet. Hvis næv-
net vurderer, at lejen er sat for højt, bliver
den reguleret ned, også selvom lejer og
udlejer er blevet enige om lejen. 

I vurderingen af huslejen bliver der ik-
ke taget stilling til, hvor meget lejlighe-
den koster udlejeren. 

»Efter lovgivningen skeler man ikke til,
hvad lejligheden koster, men man sam-
menligner med lejen i almindelige udlej-
ningsejendomme, hvor lejen efter lovgiv-
ningen er stærkt reguleret i de fleste af
landets kommuner«, siger Marianne
Dons fra de københavnske huslejenævn. 

Der er dog en væsentlighedsgrænse.
Huslejen skal være 10-12 procent højere
end huslejenævnets vurdering, før næv-
net regulerer lejen. 

Huslejenævnene undersøger ikke årsa-
gerne til, hvorfor så mange udlejere af
ejer- og andelslejligheder sætter lejen for
højt, men det er ikke Marianne Dons’ ind-
tryk, at der er tale om, at udlejerne speku-
lerer i at tjene penge på deres lejligheder. 

Udlejerne lejer måske ud til den pris, de
selv finder rimelig, eller den pris, som an-
dre vil betale. De mange sager med for høj
leje kan dog også skyldes, at det er svært
for folk at gennemskue, hvor meget de
må tage for deres lejlighed. 

»Loven er ikke borgervenlig. Den er
svært tilgængelig, så du kan ikke gardere
dig på forhånd«, siger Marianne Dons. 
oliver.baerentsen@pol.dk

husleje 

OLIVER BÆRENTSEN

Næsten alle afgørelserne 
i Københavns huslejenævn
går udlejerne imod.

Udlejere 
taber 
på stribe
i husleje-
nævn

Loven er ikke
borgervenlig.
Den er svært
tilgængelig,
Marianne Dons,
Københavns
huslejenævn
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13 milliarder kroner var nettoudlånet 
til boligejere i årets andet kvartal 

overblik

MEDIER. Britiske Mecom, der ejer
Berlingske Media, overvejer flere
frasalg. »Bestyrelsen vil gennemfø-
re en strategisk gennemgang for at
undersøge alle muligheder for at
maksimere aktionærernes værdi-
er«, hedder det i en erklæring. 

Det kan betyde, at Berlingske er
til salg: »Et element i den kommen-
de gennemgang af Mecom er, at
der kan komme yderligere frasalg.
Så ja, Berlingske Media kan i den
proces ende med at få ny ejer«, si-
ger Lisbeth Knudsen, der er chef-
redaktør for Berlingske og CEO for
Berlingske Media, i et interview i
Berlingske i går. Hun ønsker dog ik-
ke at spekulere i, hvem der kan væ-
re mulige købere. 

Mecom skuffede markedet vold-
somt 6. juni i år, hvor koncernen
nedjusterede sine forventninger til
halvårsresultatet på grund af fald-
ende annonceindtægter i blandt
andet Danmark og dårligt løssalg
af avisen BT.
Ritzau/erhverv@pol.dk

Berlingske 
måske til salg

Arkivfoto: Jens Dresling

0,3
procent faldt detailsalget fra
maj til juni. Det betyder, siger
økonom i Danske Bank, Jens
Nærvig Pedersen, at danskerne
fortsat holder på efterlønspen-
gene, fordi de store udbetalin-
ger af efterlønsbidrag i april
endnu ikke har sat gang i dan-
skernes forbrug. Der blev i april
udbetalt ca. 15 milliarder kroner
af efterlønspengene 

Fritzen, leder af McKinseys kontor i Dan-
mark: »Det handler om at lære folk at ken-
de. Det er svært at tage et valg om, hvem
man vil ansætte, hvis ikke man har mødt
personerne. Og det er også svært for os at
vise, at vi er et attraktivt sted, hvis ikke vi
kommer i dialog med folk«.

Relationsskabende aktiviteter 
Hos PricewaterhouseCoopers (PwC) er re-
kruttering altafgørende, fortæller direk-
tør Mogens Nørgaard Mogensen.

»Vi lever udelukkende af at kunne til-
trække de bedste talenter. Derfor er det
vigtigt med de studerendes faglige egen-
skaber – altså hvor høje deres karakterer
er, og hvor dedikerede de er på studiet«, si-
ger han og tilføjer, at de studerende også
skal være dygtige socialt:

»Du skal være god til at deltage i rela-
tionsskabende aktiviteter. Hvis ikke du
kan det, så bliver du altså ikke en succes«. 

Som studerende er det både smigrende

og overvældende at blive inviteret med
på dyre middage og rejser af konsulent-
husene. Turene er ofte en kombination af
faglige konkurrencer og mere festlige
indslag, hvor der »ikke bliver sparet på
drinksene«, fortæller flere CBS-studeren-
de. 

Rekrutteringen er generelt »super
hardcore«, mener en af de studerende,
der selv har deltaget i arrangementerne: 

»De fleste studerende bliver flatterede
af at få så meget opmærksomhed fra en
virksomhed, man ser op til. Det gør man.
De går op i dig, de følger dig, og de husker,
hvad du har lavet. De er meget på«. 

Samarbejdet mellem CBS og konsulent-
husene er til stor gavn for de studerende,
mener Niklas Frijs-Madsen, Co-president i
CBS Students. 

»De aftager flere hundrede studerende
hvert år, som ellers ville stå som arbejdslø-
se, så det har jo også en reel værdi for de
studerende«, siger han og tilføjer, at de

dygtigste studerende godt ved, hvad de
kan forvente i jobbet som konsulent:

»Derfor forsøger konsulenthusene at
bejle dem med flotte middage, og det kan
man jo mene om, hvad man vil«.

»Det er for meget«
Ikke alle studerende er dog lige begejstre-
de for virksomhedernes måde at rekrutte-
re på. Katrine Riis-Pedersen har et karak-
tergennemsnit på over 10 og er en af dem,
som konsulenthusene har vist interesse i.
Hun er blevet inviteret til flere arrange-
menter, men har ikke taget imod tilbud-
det endnu:

»Der er helt sikkert nogle af de stude-
rende på CBS, der æder det råt og synes, at
det er fedt at blive behandlet på den må-
de. Jeg synes, at det er for meget. Jeg vil
hellere på skiferie med nogen, som jeg
rent faktisk har lyst til at være på ferie
med«.
sara.wilkins@pol.dk

KONKURRENCE. Der er hård kamp
blandt konsulenthusene, som alle vil 
have fat i de dygtigste studerende på
CBS. »Vi lever udelukkende af at kunne
tiltrække de bedste talenter«, siger 
direktør Mogens Nørgaard Mogensen fra
PricewaterhouseCoopers. Arkivfoto: 
Joachim Adrian

C hampagne i lange baner og lækker
mad i eksklusive omgivelser. Der
er ingen smalle steder, når store

konsulenthuse som McKinsey & Compa-
ny og Boston Consultancy Group invite-
rer nøje udvalgte studerende med på dy-
re middage eller rejser for at lære dem
bedre at kende. Virksomhederne er ivrige
efter at skabe kontakt til de studerende
med de højeste gennemsnit og bruger
mange penge på rekruttering og brand-
ing, fortæller Finn Kjerulff Hansen, der er
seniorkarriererådgiver på CBS. 

»Konsulenthusene gør meget for at
markere sig. Nogle har hovedvægten på
faglige aktiviteter, andre inviterer de stu-
derende på middage. Vi ser også eksem-
pler på, at studerende bliver inviteret på
en skitur eller lignende, hvor man udover
at stå på ski og have det sjovt, bliver stillet
over for nogle opgaver og konkurrencer,
så virksomhederne kan se, hvordan de
studerende samarbejder«, siger han. 

Konsulenthusene tester og interviewer
de studerende for at vurdere deres poten-
tiale som kommende medarbejdere, for-
tæller Finn Kjerulff Hansen. Han er selv
med til at formidle kontakten mellem
konsulenthusene og de studerende, som
vækker særlig interesse: »De vil ligesom
alle andre firmaer gerne have fat i top 10.
Det er dem med høje karakterer og gode
sociale egenskaber. De er nødt til at have
de bedste. Ellers har de ingen forretning«.

Derfor forsøger konsulenthusene at
skille sig ud ved eksempelvis at sponsore-
re auditorier, flyve foredragsholdere ind
fra udlandet og invitere udvalgte stude-
rende med til konkurrencer i lande som
Kina, Brasilien og Tyrkiet. 

McKinsey er et af de konsulenthuse, der
bruger mange ressourcer på branding og
rekruttering. Hvert år uddeler de en pris
på 10.000 kroner til den bedste bachelor-
studerende på CBS og inviterer de ti stu-
derende med højeste karakterer på en
eksklusiv middag. Virksomheden laver
mange forskellige aktiviteter, siger Søren

konsulenter

Fine middage, præmier 
på 10.000 kroner og
eksklusive rejser til Østrig,
Brasilien og Tyrkiet. 
Konsulenterne går langt 
i jagten på at rekruttere de
absolut bedste studerende. 

SARA WILKINS OG
RASMUS BØTTCHER CHRISTENSEN 

Topstuderende lokkes med luksus

q KONSULENTER
q POLITIKEN UNDERSØGER

Konsulenter bliver flittigt brugt af
en lang række myndigheder og virk-
somheder, der ønsker ekspertise
udefra. Men hvad er det, de eksterne
rådgivere kan? Og hvem er de? Poli-
tiken ser nærmere på konsulent-
branchen. 

11 milliarder kroner blev netto-
udlånet med variable renter 2 mia. kr. var nettoudlånet

for fastforrentede lån 

D en underliggende nervøsitet i ak-
tiemarkedet omkring gældskri-
sen kom op til overfladen fredag,

hvor der samtidig blev hevet gevinst
hjem i lommerne efter en stærk uge. Det
sendte det danske aktiemarked på retur.

Samlet lukkede det toneangivende
C20-indeks i et minus på 0,8 pct. i indeks
473,19, efter at handlerne fra mandagen
morgen til torsdag aften sendte indekset
op med 3,5 pct. fra indeks 461,10 til 477,04.
Samlet blev det da også til et plus på 2,6
pct. på ugen.

»Generelt bliver der taget gevinst hjem,
og vi kan se, at risikoaversionen har sat
gang i en sektorrotation, hvor de cykliske
aktier falder tilbage«, siger aktierådgiver i
Nordea Jesper Bamberger til Ritzau Fi-
nans.

Helt i bund endte Novozymes, der faldt
3,2 pct. til 153,70 kr. Tørken i USA sender
produktionsomkostningerne ved bio-
ethanol op og dermed produktionen ned. 

Andre cykliske aktier, der blev solgt fra,

var NKT, der tabte 2,5 pct. til kurs 192,90,
og FLSmidth, der faldt 2,2 pct. til kurs
343,80.

A.P. Møller – Mærsks B-aktie faldt med
1,5 pct. til kurs 41.440, efter at de seneste
tal for spotraterne mellem Asien og Euro-
pa viste endnu et fald. 

Carlsberg faldt 0,3 pct. til 481,30 kr.
Bryggerimiljøet i Asien er sat i svingnin-
ger, efter at det hollandske storbryggeri
Heineken nu begynder at reagere på Thai
Beverages indtog i Fraser & Neave (F&N). 

Stigning til Parken Sport
Finske Huhtamäki, der er blandt Europas
største emballageproducenter, klarede
sig bedre end ventet. Æggebakkeprodu-
centen Hartmann steg 3,7 pct. til 112 kr.

Parken Sport & Entertainment steg
med 2,3 pct. til kurs 67 – efter rygter om, at
Dame N’Doye er solgt for 50 mio. kr.

Renten i bundrekord
Angsten i obligationsmarkedet vendte til-
bage fredag eftermiddag og sendte den
10-årige danske rente i bundrekord. Sam-
tidig steg den spanske rente kraftigt og
gik igen over 7 pct., der anses for at være
smertegrænsen. Det blev udløst af depri-
merende nyt fra Spanien samt en ulmen-
de uro omkring gældskrisen i Europa.

Renten på den toneangivende 10-årige
danske rente faldt med 6 basispoint til
0,94 pct. – det laveste niveau nogensinde.
Den seneste bund i 0,95 pct. blev nået i be-
gyndelsen af juni. 

Den seneste prognose fra de spanske
myndigheder forudser et fald i den øko-
nomiske vækst på 0,5 pct. i 2013. 

Det er 0,3 procentpoint mere end hidtil
antaget. Den indenlandske efterspørgsel
ventes ligeledes at blive mindre. 

Estimatet lyder nu på et fald på 2,8 pct.
næste år, hvor det hidtidige prognose lød
på et fald på 1,7 pct. Og regionen Valencia
synes på kanten af bankerot. 

Den spanske 10-årige renten steg med
27 basispoint til 7,19 pct. Irland, Græken-
land og Portugal har alle måttet modtage
hjælp, når deres renter er steget til over 7
pct. 

Den italienske 10-årige rente steg med
15 basispunkter til 6,13 pct.
erhverv@pol.dk

Markedsoversigt

RITZAU FINANS 

C20-indekset lukkede 
i minus 0,8 procent, men
samlet blev det til et plus
på 2,6 procent på ugen. 

Dyk på aktiemarkedet og rekordlave renter

BOLIGYDELSE DANMARKKØBENHAVNS BØRS AKTIEINDEKS KØBENHAVN AKTIEINDEKS LONDON AKTIEINDEKS NEW YORK VALUTAKURSER
(Det koster det at låne 1. mio. kr.) 
Mdl. ydelse efter skat kilde: Nykredit

(C20) (FTSE 100) (DOW JONES) Nationalbankens valutakurser fastsættes normalt på
grundlag af oplysninger fra en række centralbanker
på en telekonference, der afholdes af den europæiske
centralbank (ECB) kl. 14.15. Valutakursen er prisen i
danske kroner for 100 enheder udenlandsk valuta.

s *%

MAN TIR ONS TOR FRE MAN TIR ONS TOR FRE MAN TIR ONS TOR FRE MAN TIR ONS TOR FRE

t -0,81% t -1,03% t -0,62%Sådan gik det for C20-selskaberne

Find aktie- og obligationskurser på
www.nasdaqomxnordic.com
Klik på ’Aktier’ i menubælken foroven og sæt
flueben ved ’CPH’. Eller klik på ’Obligationer’
i menubjælken foroven og vælg ’Danmark’.

Euro 743,94
Amerikanske dollar 609,79
Britiske pund 955,79
Svenske kroner 88,00

Norske kroner 100,22

Australske dollar 633,73

Canadiske dollar 603,70

Islandske kroner *

Schweiziske franc 619,49

Japanske yen 7,76

I GÅR

STEG
10%

FALDT
90%

UÆNDRET
0%

BANKPAKKE. Regeringens nyeste
bankpakke, der blev vedtaget i
marts, er en fiasko, og derfor er der
udsigt til nye store tab i banksekto-
ren. Det mener foreningen Lokale
Pengeinstitutter, som repræsente-
rer 75 af landets små og mellemsto-
re banker, skriver Morgenavisen Jyl-
lands-Posten. 

John Norden, administrerende
direktør i den uafhængige bank-
portal Mybanker, giver foreningen
ret. »Man har intet opnået med
bankpakken. 20-30 banker er i
klemme, og nogle af dem risikerer
at gå ned«, siger John Norden til
avisen. 
Ritzau

Småbanker på
vej mod nye tab



UDBRUD
MOGENS JACOBSEN, 
BRIVE LA GAILLARDE

M ens den internationale cy-
kelverden på det nærme-
ste faldt i svime over en

ny forbløffende opvisning af det
britiske Sky-mandskab, og Chris An-
ker Sørensens pinefulde og vellyk-
kede fight for at nå et afgørende
skridt nærmere Paris efter det fore-
gående døgns dramatiske uheld af-
tvang respekt, sneg dopingskyggen
sig i går atter ind på årets Tour de
France.

Vel at mærke ikke en ny, eksplosiv
en af slagsen, men den mere eller
mindre ventede, eftersom analysen
af Fränk Schlecks B-prøve fra den fa-
møse dopingkontrol 14. juli også vi-
ser sig at være positiv med stoffet
Xipamid.

Kun yderst sjældent er det mod-
satte tilfældet, og de første reaktio-
ner fra den luxembourgske hoved-
person, der blev sendt hjem fra
Touren af sin arbejdsgiver Radio-
Shack-Nissan i tirsdags, tyder da
heller ikke på, at han er det mindste
overrasket.

Schleck, der selv var til stede, da
det franske laboratorium i Châte-
nay-Malabry undersøgte urinprø-
ven for anden gang, erklærer, at det
intet ændrer på hans bestræbelser
for at bevise, at han intet ulovligt
har foretaget sig. Den 32-årige lu-
xembourger er i fuld gang med at
bygge sit forsvar op, og han sætter
sin lid til, at eksperter kan bekræfte
den uskyld, han selv så ihærdigt
klynger sig til.

Umiddelbart fører det bekræfte-
de testresultat til, at den internatio-
nale cykelunion, UCI, har anmodet
det luxembourgske forbund om at
indlede en disciplinærsag mod
Fränk Schleck, og ved en høring får
han mulighed for at fremlægge sin
dokumentation.

Ud over at Schleck har måttet for-
lade Tour de France, betyder affæ-
ren også, at han, ligesom sin skade-
de lillebror Andy, ikke kommer til
start ved OL i London 28. juli.
mogens.jacobsen@pol.dk

Fränk Schleck 
fortsætter kampen 
for at bevise sin uskyld,
selv om også hans 
B-prøve er positiv.

Doping:
Skygge
vender
hurtigt
tilbage

for den chance, der bød sig, efter at de fle-
ste havde regnet med, at han måtte vente
til i morgen på Champs-Élysées med at
stille sine exceptionelle færdigheder til
skue igen.

»Jeg har fra første færd vidst, at det i
denne Tour ville handle om at sikre Brad-

ley den gule førertrøje. Det ser nu ud til at
være lykkedes, og jeg er stolt over at have
ydet mit bidrag til det«, konstaterer Mark
Cavendish.

»Selvfølgelig har det betydet, at mine
vilkår er helt anderledes end tidligere, og
det kræver da lige lidt tid at vænne sig til,
at det nu ikke drejer sig om, at jeg skal vin-
de fem-seks etaper, som jeg jo har gjort de
seneste år«.

»Derfor er jeg også klar til at slå til, når
der viser sig en mulighed, og det var jo
helt forrygende at have nr. 1 og 2 i Tour de
France til at køre for sig og så til allersidst
Edvald Boasson Hagen, der havde siddet i
udbrud hele dagen, men alligevel var i
stand til at give mig en meget værdifuld

støtte. Det bliver lidt mærkeligt, når vi to
om en uge står som modstandere ved OL,
for jeg ser absolut nordmanden som en af
favoritterne«.

Storfavorit på enkeltstarten
Bradley Wiggins kan ikke lide, at han og
Sky-mandskabet sammenlignes med Lan-
ce Armstrong og US Postal, men englæn-
deren må nu nok affinde sig med, at en og
anden drager parallellen, når dagens 53,5
km lange enkeltstart fra Bonneval til
Chartres er overstået.

For her vil indehaveren af den gule fø-
rertrøje utvivlsomt styrke sin i forvejen
særdeles komfortable position i det sam-
lede klassement, ganske som det ameri-

kanske dopinganklagede fænomen hav-
de for vane at gøre det. Kun i et enkelt af si-
ne syv sejrrige Tour-felttog formåede Lan-
ce Armstrong ikke at slå til også i det sid-
ste lange temporidt.

Nu står Wiggins næppe over for at ind-
lede et tilsvarende langvarigt regime,
men han er storfavorit til at sikre sig sin
anden etapesejr, efter at han på de 41,5 km
fra Arc et Senans til Besancon for 12 dage
siden var 35 sekunder hurtigere end sin
trofaste væbner Chris Froome, mens den
firedobbelte schweiziske verdensmester
Fabian Cancellara (RadioShack-Nissan),
der længst har trukket sig ud af strabad-
serne, var 57 sekunder efter.
mogens.jacobsen@pol.dk

M ed statussen som den første bri-
tiske Tour de France-vinder næ-
sten i hus demonstrerede Brad-

ley Wiggins (Sky) i går, at han har massivt
overskud til at tænke på andre end sig
selv, da han agerede luksushjælper for
verdensmesteren Mark Cavendish i fina-
len på den 222,5 km lange 18. etape fra
Blagnac til Brive la Gaillard.

I en ultimativ satsning på at hente de
sidste af dagens udbrydere tog indehave-
ren af den gule førertrøje en bragende fø-
ring, inden han slog ud og overlod det til
nordmanden Edvald Boasson Hagen at
skrue tempoet den sidste tand i vejret, så
den 27-årige spurtkanon fra Isle of Man
kunne eksplodere i en overdådig finish,
som sendte ham over stregen til den an-
den triumf i den aktuelle Tour og den 22. i
alt.

Med godt 600 meter tilbage tog Caven-
dish selv initiativet, og skønt han sædvan-
ligvis først sætter offensiven ind, når der
mangler halvt så meget, skød han uimod-
ståeligt forbi rivalerne og overlod de føl-
gende placeringer til den australske VM-
sølvvinder Matthew Goss (Orica-GreenEd-
ge) og førstemanden i pointkonkurren-
cen, slovakken Peter Sagan (Liquigas-Can-
nondale), der med tredjepladsen elimine-
rede den sidste teoretiske risiko for at bli-
ve stødt fra tronen i den kappestrid.

Ville have ladet udbrud køre
»Egentlig var vi indstillet på at lade et ud-
brud køre og dermed spare på kræfterne
efter det hårde arbejde for den samlede
sejr«, fortæller Tour-kongen Bradley Wig-
gins.

»Andre hold var åbenbart ikke interes-
seret i det, og da det viste sig, at vi ikke be-
høvede at gøre det skrappe arbejde før til
allersidst, og Mark var med fremme, var
det helt naturligt, at jeg satte mig frem og
hjalp med til at køre spurten for ham«.

Cavendish var da også dybt taknemlig

magtdemonstration

MOGENS JACOBSEN, BRIVE LA GAILLARDE

Bradley Wiggins leverede
afgørende bidrag til, at
Mark Cavendish sikrede sig
karrierens 22. etapesejr.

Storslået gestus af kongen i gult

KANONKUGLE. Mark Cavendish viste i
går, hvorfor han har tilnavnet ’Canonball’.
Men en del af takken for sejren må han
give til holdkammeraten i den gule trøje,
Bradley Wiggins, der var med til at afle-
vere sprinteren i opløbet. 
Foto: Laurent Rebours/AP

P laceringen som nr. 54 med et mi-
nus på 16 sekunder til den sejrende
britiske verdensmester Mark Ca-

vendish (Sky) illustrerer kun en brøkdel
af den bedrift, Team Saxo Bank-Tinkoff
Banks sårede sejpiner Chris Anker Søren-

sen leverede på den 222,5 km lange 18.
Tour de France-etape fra Toulouse forsta-
den Blagnac stik nordpå til Brive la Gail-
larde.

Den indikerer, at den 27-årige dansker
trods sine to indbundne og slemt beska-
digede fingre, der døgnet inden var ble-
vet udsat for et smertefuldt møde med
egerne i hjulet, da han prøvede at fjerne
noget avispapir, med en forbilledlig figh-
terindsats forsvarede sin samlede 14.-
plads – han er stadig 4.08 minutter foran
sin nærmeste rival, den russiske stjerne
Denis Menchov (Katusha), der fulgte to
placeringer længere agterude – men for-
tæller intet om den lidelseshistorie, der lå
bag præstationen.

Chris Anker Sørensen ventede til sidste

øjeblik med at komme ud af holdets bus
inden starten, og det medførte nærmest
kaotiske scener blandt de talrige medie-
udsendinge, der gerne ville rapportere
om klatrespecialistens tilstand efter de
dramatiske oplevelser, som umiddelbart
efter den foregående etape sendte ham
på hospital i Toulouse med de blødende
fingre på venstre hånd.

Men Chris Anker var naturligt nok fo-
kuseret på i det hele taget at komme på
cyklen, så først, da strabadserne var over-
stået, kunne han kort berette om sin si-
tuation, inden han hastede videre for at
hvile på det næstsidste hotel i årets Tour,
som lå cirka 300 km væk i målbyen for da-
gens enkeltstart, Chartres.

»Jeg er først og fremmest dødtræt. Selv-

følgelig gør det også ondt i hånden, men
jeg tror mest, at det er alle de nervepirren-
de oplevelser, jeg har været igennem, der
har tæret på kræfterne«, siger Chris Anker
Sørensen.

»Jeg ved ikke, om det er det værste, jeg
har været igennem som cykelrytter, for
jeg har trods alt haft en del uheld. Men jeg
er i hvert fald glad for, at jeg kom igen-
nem etapen, og nu er jeg sikker på, at jeg
nok skal nå helt frem til Paris«.

Chris Anker Sørensens chef, Bjarne Riis,
havde sine betænkeligheder ved at sende
sin rytter i aktion.

»Der er ingen tvivl om, at det var lige på
grænsen i det hele taget at lade Chris stille
op, og det afgørende for mig var, at læger-
ne gav grønt lys. Havde det ikke været til-

fældet, kunne han have sagt nok så man-
ge gange, at han for alt i verden ønskede
at fuldføre. Uden den medicinske afgørel-
se havde jeg ikke tilladt det«, fastslår Bjar-
ne Riis.

»Jeg synes, det er fantastisk, at han kun-
ne bide smerterne i sig på den måde. Og
jeg er sikker på, at en væsentlig årsag til,
at han gjorde det, er, at han så gerne vil ha-
ve den samlede 14.-plads med hjem. Og
det ser jo også ud til at lykkes«.

»Han sagde ikke meget over radioen, og
det eneste, jeg hørte ham beklage sig
over, var, at han syntes, der blev kørt
stærkt. Hvis han havde ytret ønske om at
stå af, ville jeg have haft fuld forståelse for
det, men det kom aldrig på tale«.
mogens.jacobsen@pol.dk

MOGENS JACOBSEN, BRIVE LA GAILLARDE

Bjarne Riis havde
betænkeligheder ved
at lade sin danske
klatrespecialist stille op
med slemt handikap.

18. etape: Lidende Chris Anker vil til Paris
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1. M. Cavendish
2. M. Goss
3. P. Sagan

Seneste
etape

KmEtape Dato

Fabian Cancellara
Peter Sagan
Mark Cavendish
Peter Sagan
Andre Greipel
Andre Greipel
Peter Sagan
Chris Froome
Thibaut Pinot
Bradley Wiggins
-
Thomas Voeckler
Pierre Rolland
David Millar
Andre Greipel
Luis Leon Sanchez
Pierrick Fédrigo
-
Thomas Voeckler
Alejandro Valverde
Mark Cavendish
-
-

1. B. Wiggins
2. C. Froome
3. V. Nibali

Fabian Cancellara
Fabian Cancellara
Fabian Cancellara
Fabian Cancellara
Fabian Cancellara
Fabian Cancellara
Fabian Cancellara
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins
-
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins
-
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins
Bradley Wiggins
-
-

1. P. Sagan
2. A. Greipel
3. M. Goss

Fabian Cancellara
Fabian Cancellara
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
-
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
-
Peter Sagan
Peter Sagan
Peter Sagan
-

1. T. Voeckler
2. F. Kessiakoff
3. C. A. Sørensen

-
Michael Mørkøv
Michael Mørkøv
Michael Mørkøv
Michael Mørkøv
Michael Mørkøv
Michael Mørkøv
Chris Froome
Fredrik Kessiakoff
Fredrik Kessiakoff
-
Thomas Voeckler
Fredrik Kessiakoff
Fredrik Kessiakoff
Fredrik Kessiakoff
Fredrik Kessiakoff
Fredrik Kessiakoff
-
Thomas Voeckler
Thomas Voeckler
Thomas Voeckler
-

1. T. Van Garderen
2. T. Pinot
3. S. Kruijswijk

T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
Rein Taaramae
Rein Taaramae
T. Van Garderen
-
T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
-
T. Van Garderen
T. Van Garderen
T. Van Garderen
-
-

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

30.6.
1.7.
2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.

10.7.
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
15.7.
16.7.
17.7.
18.7.
19.7.
20.7.
21.7.
22.7.

Liège / Liège
Liège / Seraing
July Visé / Tournai
July Orchies / Boulogne-sur-Mer
Abbeville / Rouen
Rouen / Saint-Quentin
Épernay / Metz
Tomblaine / La Planche des Belles Filles
Belfort / Porrentruy
Arc-et-Senans / Besançon
Hviledag
Mâcon / Bellegarde-sur-Valserine
Albertville / La Toussuire - Les Sybelles
Saint-Jean-de-Maurienne / Annonay Davézieux
Saint-Paul-Trois-Châteaux / Le Cap d’Agde
Limoux / Foix 
Samatan / Pau 
Hviledag
 July Pau / Bagnères-de-Luchon
Bagnères-de-Luchon / Peyragudes
Blagnac / Brive-la-Gaillarde
July Bonneval / Chartres
Rambouillet / Paris Champs-Élysées

6,4
198

207,5
197

214,5
196,5
207,5
199

157,5
41,5

194,5
148
226
217
191

158,5

197
143,5
222,5
53,5
120

2012
Peter Sagan Fabian Cancellara Peter Sagan Michael Mørkøv T. Van Garderen3 3.7. July Orchies / Boulogne-sur-Mer 197
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Formel 1-ve-
teran Michael
Schumacher
om årsagen

til, at han forulykkede under
testkørslen før søndagens
grandprix på Hockenheim.
»Jeg var på radioen, og jeg
var i gang med nogle andre
ændringer i bilen« 
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Overblik

HÅNDBOLD. AG Københavns egen-
kapital er nu så lille, at klubben er
havnet på Dansk Håndbold For-
bunds liste over klubber, der ikke
må skrive kontrakter. Det samme
var tilfældet for et år siden, men
dengang skød klubejer Jesper Niel-
sen så meget ny kapital i klubben,
at den fik retten tilbage. ’Kasi’-Jes-
per har som bekendt trukket sig fra
AG København. Derfor leder de
dobbelte danske mestre efter en in-
vestor, der kan redde dem fra øko-
nomisk undergang..
sporten@pol.dk

AGK må ikke
skrive kontrakter

GOLF. Thorbjørn Olesen og Thomas
Bjørn er begge med i topkampen af
majoren The Open Championship
på Royal Lytham & St. Anne’s Golf
Club. Olesen er efter anden runde
på en fjerdeplads 5 slag under par,
mens Bjørn er 4 slag dårligere på
15.-pladsen. Hverken Anders Han-
sen eller Morten Ørum Madsen kla-
rede cuttet. Forrest er Brandt Sne-
deker fra USA i 10 slag under par. 1
slag bedre end Adam Scott fra Au-
stralien og 4 bedre end nummer 3 –
Tiger Woods.
sporten@pol.dk

God dansk dag
ved The Open

FODBOLD. Spanske Valencia har for-
stærket sig med midtbanespillerne
Fernando Gago og Sergio Canales
fra rivalerne Real Madrid. Valencia
har ifølge spanske medier betalt
omkring 3,5 millioner euro for Ga-
go, mens Canales har kostet cirka 8
millioner euro. Til sammen får Va-
lencia de to Real-reserver for om-
kring 86 millioner kroner. 
ritzau

Valencia snupper
Reals reserver

15
mål for Rayo Valecano var nok
for Swansea-manager Michael
Laudrup til at smide små 20
mio. kr. efter den offensive
spanske midtbanespiller Michu.
Den 26-årige spiller med det
borgerlige navn Miguel Perez
Cuesta får tre år i den walisiske
Premier League-klub. Laudrup
har tidligere hentet hollandske
Jonathan de Guzman og Michus
landsmand José Manuel Flores

CYKLING. Spanieren Samuel Sán-
chez må som ventet trække sig fra
OL i London, hvor han var blandt fa-
voritterne efter guldmedaljen ved
OL i Beijing. Et styrt på 8. etape af
årets Tour de France har ødelagt
OL-planerne for 34-årige Sánchez,
som allerede skulle have kørt 28. ju-
li. »Det var den mest smertefulde
beslutning i lang tid«, siger Sán-
chez, som har brækket en knogle i
sin venstre hånd. 
Ritzau

Sánchez kan ikke
forsvare OL-guld

Foto: Bas Czerwinski/AP

M an siger, at det er i pausen mel-
lem de to halvlege, en fodbold-
træner virkelig kan vise, hvor

god han er. Kan han puste nyt liv i et ’dødt’
hold og lave nogle afgørende ændringer
og taktiske justeringer, der vender bille-
det, når modstanderne har været bedst i
de første 45 minutter?

Keld Bordinggaard, den nye cheftræ-
ner i Silkeborg, erkendte ærligt, at der
havde været »fravær over hele linjen« på
hjemmeholdet før pausen, da AC Horsens
var på besøg i aftes. Og han havde held til i
pausen at ændre på spillernes attitude, få
dem til at spille med langt større koncen-
tration og konsekvens i forsvaret og hur-
tigere og mere direkte i angrebsspillet i
de sidste 45 minutter.

Silkeborg vandt vist nok alle statistik-
ker – boldbesiddelse, afleveringspræci-
sion, afslutninger, hjørnespark mv., som
mange synes er så interessant at høre om
– men det var Horsens-spillerne og deres
træner, Johnny Mølby, sådan set helt lige-
glade med. For AC Horsens tog hjem med
en 2-0-sejr, fortjent, og tog dermed fin re-
vanche for 0-4 mod FC Nordsjælland i pre-

miererunden, hvor Silkeborg overrasken-
de vandt 3-2 i Esbjerg.

Nederlaget var, naturligvis, en skuffelse
for Keld Bordinggaard i hjemmebanede-
buten på det stadion, hvor han som spil-
ler blev dansk mester med Silkeborg i
1994. Og han må have undret sig over, at

hans spillere var så uoplagte, så lidt ag-
gressive og leverede så dårligt pasnings-
spil før pausen, så de fysisk stærkere gæ-
stespillere kunne dominere og i realite-
ten afgøre kampen med de to scoringer.

Den talentfulde Troels Kløve scorede til
1-0 efter fornemt forarbejde af Henrik Toft

og Ken Fagerberg, og Toft sagde tak for
god plads til at heade 2-0-bolden ind efter
et hjørnespark.

Det er vel ingen fornærmelse at påstå,
at Henrik Toft og Ken Fagerberg ikke tilhø-
rer de mest elegante og smarte superliga-
spillere. Men de har en fin indstilling, de
bruger deres fysik og krop rigtig godt, og
de er svære at håndtere for forsvarerne,
når de er oplagte og ’tændte’, som de var i
aftes i første halvleg.

AC Horsens bliver stærkere
Det var en stærk AC Horsens-præstation i
det hele taget. Janus Drachmann og Stef-
fen Kielstrup arbejdede knaldhårdt på
midtbanen, og Troels Kløve og den løbe-
stærke Lasse Kryger var gode til fra deres
pladser ude i siderne at rykke ind i banen
og tilbyde sig i opspillet og hjælpe til, når
der skulle forsvares.

Silkeborgs nye kantspiller, den hurtige
Adeola Runsewe, lavede udmærkede ting
i højre side, men fik ikke smækket bolden
præcist nok ind foran mål. Og selv om Jes-
per Bech og Frank Hansen løftede deres
spil efter den blege første halvleg, kom
hjemmeholdet aldrig rigtig i nærheden
af at gøre gæsterne usikre på, om de kun-
ne holde fast i forspringet.

Horsens ser stærkere ud end Silkeborg
– og husk på, at Martin Retov snart er klar
efter en skade og Martin Spelmann tilba-
ge på holdet næste gang efter karantæne. 
soeren.olsen@pol.dk

Silkeborg startede først efter pausen, og det var for sent
Silkeborg IF 0

AC Horsens 2
Mål: 0-1 Troels Kløve (20.), 0-2 Henrik Toft (29.)

SØREN OLSEN

NEDTUR. Tyske Marvin Pourie nettede
to gange i sæsonpremieren for Silkeborg.
I går var den til gengæld helt gal. Hver-
ken han eller holdkammeraterne kunne
score mod AC Horsens. Foto: Ernst van
Norde/Polfoto

N år en dansk-belgisk ekspert som
landstræner Morten Olsen, der
bor i Bruxelles, vurderer, at chan-

cerne på forhånd skal sættes til 50-50 i FC
Københavns to kvalifikationskampe mod
Club Brugge på vej mod gruppespillet i
Champions League, må vi andre, der ikke
har det helt store, indgående kendskab til
belgisk fodbold, tro på det. Og så kan
man, på FCK’s vegne, knytte forventnin-
ger til, at to faktorer vil spille ind til fordel
for de danske sølv- og pokalvindere, når
det gælder 31. juli/1. august i Parken og i re-
turmødet på udebane 7./8. august.

Den ene: at FCK har fået Ariël Jacobs
som ny cheftræner. Den anden: at Superli-
gaen allerede blev fløjtet i gang i sidste
weekend, lige midt i sommerferien. Man-
ge, både fans og spillere (spørg bare
Brøndbys Michael Krohn-Dehli, der angi-
veligt på eget initiativ tog sig nogle dages
ekstra ferie, inden han meldte sig tilbage
på træningsbanen), synes, at det er alt for
tidligt. Men det burde komme de danske
deltagere på den europæiske scene til
gavn. FCK-spillerne vil have tre turne-
ringskampe i benene inden det første
møde med Club Brugge, som starter i den
belgiske liga om en uge.

Han ved, hvordan Brugge besejres
Allervigtigst må det være, at Ariël Jacobs
som forhenværende mestertræner i An-
derlecht må kende til alt, hvad der er
værd vide om Club Brugge, og vil have de
bedst mulige betingelser for at forberede
sit nye danske hold på, hvad der venter.

Med Anderlecht var Ariël Jacobs i sidste
sæson ude i fire opgør (to i den ordinære
turnering og to i mesterskabsslutspillet)
med Club Brugge. To af dem endte 1-1, og
Anderlecht vandt desuden 3-0 på hjem-
mebane og 1-0 på udebane og sluttede på
førstepladsen med et solidt forspring på
6 point ned til Club Brugge.

Den danske landsholdsspiller Niki Zim-
ling spillede en stor 2011-12-sæson på
midtbanen hos Club Brugge, der i som-
merpausen har ansat den tidligere Silke-
borg-stopper Jim Larsen, som er købt i
norske Rosenborg, og den tidligere Es-
bjerg-spiller Jesper Jørgensen, som har
været en flittigt scorende midtbanespil-
ler i Gent. Jesper Jørgensen er skadet i øje-
blikket og forventer ikke at kunne blive
klar til den første kamp mod FCK.

Det synes at være perfekt timing i
kampprogrammet, at FCK i morgen bli-
ver testet i en svær udekamp mod Sønder-
jyskE og i en hjemmekamp mod AaB om
en uge kan varme op til møde nummer 1
med belgierne. Og det bliver rigtig spæn-
dende at se, hvordan Ariël Jacobs blander
kortene til startopstillingen mod sønder-
jyderne. Lejesvenden Nicolai Jørgensen
gjorde fornem reklame for sig selv, da han
blev sendt ind for at afværge den truende
katastrofe mod FC Midtjylland og havde
stor andel i, at midtjyderne blev løbet og
spillet ned, så 0-2 blev til 4-2.

Noget Grønkjær over ny FCK’er
Man kan sagtens få øje på noget Jesper
Grønkjær i ham. Han har en god fysik, en
masse power i sit løb og udfordrende gen-
nembrudsforsøg. En type, der kan lave af-
gørende indslag på egen hånd. Nicolai
Jørgensen kan, ligesom Grønkjær kunne,
’slalomløbe’ forbi et par folk på venstre-
kanten, og han har et godt overblik, som
vi så i Parken, da han lagde op til 2-2-må-
let.

Den unge mand kan – som Grønkjær –
også bruges som andenangriber. Måske
skal han spille den plads i Haderslev ved
siden af Cesar Santin? Mustafa Abdella-
oue stod på holdkortet i søndags, men var
svær at få øje på nede på banen og ryger
nok ud på bænken. Og Dame N’Doye er en
færdig mand som FCK-spiller. Fra Tyrkiet
meldes om en fireårig kontrakt med Trab-
zonspor til senegaleseren, der har spillet
150 kampe og scoret 82 mål (104/59 i Su-
perligaen) for FCK.

Dame N’Doye har været en stor mand i
København, en målsluger og hovedrol-
leindehaver i Superligaen og i mange af
de store, internationale kampe. Men af-
slutningen var lidt trist. Når man tjener
flere hundrede tusinde kroner om måne-
den, burde man så ikke være mentalt klar,
levere varen både til træning og i kampe
og ikke slå op i banen og være ligeglad,
mens man venter på at komme til en an-
den klub? Jo, det må kunne forlanges.

N’Doye var uprofessionel til sidst
Det krav levede Dame N’Doye ikke op til.
Hans sidste kamp sammen med Santin
var, efter alt at dømme, i foråret. Om brasi-
lianeren også er på vej væk, er en ny spe-

kulation. En forbindelse mellem Villarre-
al og Santin er nu et rygte i Spanien.

Mens AGF (der kom skidt i gang torsdag
aften), AC Horsens, FC Midtjylland og FCK
de kommende uger har ekstra travlt, kan
FC Nordsjællands mestre ’stille og roligt’
lade op til Champions League-debuten i
september. 4-0-sejren i Horsens mandag
aften var et flot startskud til Farum-hol-
dets mest interessante sæson nogensin-
de, et resultat, der giver selvtillid og ro op
til opgøret i dag mod sårede FC Midtjyl-
land. Og kontraktforlængelsen til den
dygtige, målfarlige offensivspiller Søren
Christensen er vigtig for FCN, som måske

kan ’tjene lidt på’, at konkurrenterne bru-
ger kræfter i Europa.

Det kan være svært for nogle hold at ad-
ministrere et hårdt program i to turne-
ringer. Men den store drøm for dansk fod-
bold er da, at FCK gør nordsjællænderne
selskab i gruppespillet i Champions Lea-
gue. På papiret er Club Brugge en besvær-
lig modstander for FCK’erne. Men det kan
vise sig at være et lykketræf, at det netop
er Ariël Jacobs, FCK har ansat som den nye
cheftræner efter sæsonen, hvor FCK ikke
levede op til forventningerne i Europa og
i maj mistede guldet til FC Nordsjælland.
soeren.olsen@pol.dk 

INDERSIDEN
SØREN OLSEN,
FODBOLDREDAKTØR

Ariël Jacobs ved alt om
Club Brugge, som FCK skal
slå uden Dame N’Doye på
vej til at gøre FCN’s mestre
selskab i gruppespillet.

Ny FCK-træner får en hovedrolle i dansk fodbolds
jagt på dobbelt deltagelse i Champions League

GODT BETALT. Dame N’Doye kan sik-
kert også grine hele vejen til banken. Han
får, formentlig, en flot kontrakt i Tyrkiet,
og FCK tjener vel omkring 40 millioner
kroner på at sælge ham. Foto: Jakob Jør-
gensen/Polfoto

q FAKTA 
q RUNDE 2

Fredag:
18.30 Silkeborg IF-AC Horsens....0-2
I dag:
17.00 FCM-FCN (TV 2 Sport)
Søndag:
14.00 OB-Randers (Canal 9)
17.00 SønderjyskE-FCK (Canal 9)
19.00 AaB-Brøndby IF (3+)
Mandag:
19.00 AGF-Esbjerg fB (TV 2 Sport)
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SYDFRANKRIG - EVENTYR i middel-
alderborg: Charmerende lejlighed
ved flod. Masser af aktiviteter. Be-
liggende 50 km. fra Nice. 
www.provenceidyl.dk

Skønt dobbeltværelse med egen terrasse, 
150 m. fra Bornholms bedste badestrand. 

Opvarmet pool, have og restaurant.

• 4 overnatninger
• 2-retters menu på ankomstdagen
• Morgenbuffet hver dag
• Færgen Ystad-Rønne (1 personbil)

Pris før 06.08: kr. 2.850,- pr. person i db.vær.
Pris fra 07.08: kr. 2.125,- pr. person i db.vær.

Hotel Balka Strand
Tel.: 5649 4949

www.hotelbalkastrand.dk

SOMMER FRIDAGE PÅ BORNHOLM

Skippi 650 Racer 120.000
Sejlklar til sommer, loa 6,50m 17 M2
krydsstel, 35 m2 genaker, 4 køjer, 4 HK
mariner. Står trailer i hal incl div. udstyr.
Henv. 2068 6888

nyhavn.dk 
tlf. 70 26 24 29

Førsteklasses krydstogt 
gennem Panama-kanalen
18 dage med dansk rejseleder
Tag på et fantastisk krydstogt fra San Diego med eksklusive Celebrity Infi nity til 5 lan-
de i Mellem- og Sydamerika. Vi anløber et Mexico i fest og farver, et Guatemala præ-
get af indianske kulturer, vulkaner og gamle byer og et Costa Rica kendt for sine natio-
nalparker og frodighed, inden vi kommer til den 70 km lange Panama-kanal. I Columbia 
besøger vi den gamle spanske koloniby Cartagena, der med sine gamle fæstningsmu-
re beskyttede mod datidens sørøvere og andet skarn. Undervejs nyder vi livet om bord 
med tidløs elegance, gourmetkøkken, eksklusiv underholdning, rummelige kahytter 
samt en udsøgt service. Vi slutter rejsen i Florida. 

Dag 1:   Afrejse fra Danmark til San Diego.
Dag 2:  Afrejse med Celebrity Infi nity.
Dag 3:  Til søs i Stillehavet.
Dag 4:   Baja California, Mexico, Cabo San Lucas. 
Dag 5:   Badebyen Puerto Vallarta, Mexico. 
Dag 6-7:  Til søs.
Dag 8:   Guatemala, vi anløber Puerto Quetzal, 

gamle kolonibyer og vulkaner.
Dag 9:  Til søs.
Dag 10:  Costa Rica, Puntarenas.
Dag 11:  Til søs.
Dag 12:   Vi krydser gennem den store Panama-kanal.
Dag 13:  Panama, tur i Colon i Caribien.
Dag 14:  Colombia, den gamle spanske koloniby Cartagena.
Dag 15:  Til søs.
Dag 16:  Til søs.
Dag 17:  Fort Lauderdale i Florida. Hjemrejse.
Dag 18:  Ankomst til Danmark. 

Afrejse 22. oktober 2012   fra kr. 21.990,- 
Afrejse 15. april 2013   fra kr. 22.990,- 
Prisen er pr. person i delt dobbeltværelse/indvendig kahyt og inkluderer bl.a.: Fly til San 
Diego og hjem fra Miami, kendte fl yskatter og afgifter, dansk rejseleder, en nat i San 
Diego, transport lufthavn/hotel/skib t/r, 15 nætter på førsteklasses krydstogt i indvendig 
kahyt, helpension på skibet, skatter, afgifter og drikkepenge på krydstogtet. 
Tillæg for enkeltkahyt og udvendig kahyt. 
Tilkøb af udfl ugtspakke kr. 1.990,-

Se det detaljerede 18 dages program på www.nyhavn.dk/2095

Se mere på www.nyhavn.dk/rejseleder bl.a.:

Australiens 
Højdepunkter 
Afrejse 9. februar 2013

  kr. 44.990,-
 

WWW.NYHAVN.DK/534

MED
 REJ

SE
LE

DER

Azteker- og Mayariget
Mexico & Guatemala
Afrejse 2. november 2012

  fra kr. 17.990,-

WWW.NYHAVN.DK/1365

Det store 
Galapagoskrydstogt 
Afrejse 3. februar 2013

  fra kr. 42.990,-
 

WWW.NYHAVN.DK/1741

Testrup
Clement Kjersgaard, Michael
Böss, Pernille Skipper, Ask Ro-
strup, Inger Støjberg, Georg
Metz, Ove Kaj Pedersen, Martin
Aagerup, Helle Helle, Lone Hør-
slev, Peter Laugesen, Lars Buk-
dahl, Pablo Llambías, Line Knut-
zon, Klaus Lynggaard, Christian
Dorph samt en sværm af andre
kunstnere, eksperter og smags-
dommere - mød dem på Testrup
Højskoles sommerkurser. 
Testrup Højskole - Det frie 
akademi, 8320 Mårslet. 
Tlf. 86290355, www.testrup.dk

Ferieboliger udland

Ferie I Danmark

Sejlbåde

REJSER

FERIENøGLEN

Højskoleferie

Ferie udland

TAG

10
AF SKANDINAVIENS 

BEDSTE 
KRIMI
FORFATTERE
MED PÅ FERIE 
- OG STØT ET GODT FORMÅL

FØLG OS PÅ FACEBOOK: JP/POLITIKENS FORLAGSHUS

FÅS OGSÅ SOM E-BOG

POLITIKENSFORLAG.DK

Hvad er næste skridt?

anmelder en ny café hver fredag

SKAK

Allerede legendariske Horsens
lang weekend er i gang. Turne-
ringen er blevet et tilløbsstyk-
ke, men der er kun plads til 120
deltager, så der var venteliste i
år. Sådan skal skakturneringer
være! Peter Skovgaard har
spillet sig i form i en serbisk
Open og er startet med 2 af 2. I
diagramstillingen går det ud-
over en klubkammerat. 

Hvid trækker 
P. Skovgaard - J. Brorsen 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4

4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.h3 Sc6
7.g4 e5 8.Sf5 h5 9.g5 Sxe4
10.Sxg7† Lxg7 11.Sxe4 d5
12.Sg3 Sd4 13.c3 h4 14.Sh5
Sc2+ 15.Dxc2 Txh5 16.f4 e4
17.Le3 Le6 18.000 Da5 19.Ld4
Th7 20.Kb1 000 21.Df2 Da4
22.Le2 Lxd4 23.Txd4 Dd7
24.c4 Lf5 25.De3 De6 26.cxd5
Dd6 27.a3 f6 28.Tg1 Tg7
29.Lg4 Lxg4 30.Txg4 fxg5
31.fxg5 De5 32.g6 Txd5? Dia-
gramstillingen. 33.Tgxe4! Det
rigtige tårn. Der er en skak på
c3. 33...Df5 34.Txd5 Dxd5
35.Dc3† Kb8 36.Te8† 1–0 

Turneringen har en hjem-
meside: www.horsensskakfor-
ening.dk med liveskak og ta-
beller. 
SUNE BERG HANSEN 
skak@pol.dk 

Lang weekend 

BRIDGE

Flere af vores gode unge elite-
spillere deltager i de store tur-
neringer i USA. I årets Spin-
gold spillede Kasper Konow –
Martin Schaltz, Gregers Bjar-
narson – Michael Askgaard på
hold med Sabine Auken – Roy
Welland. De klarede sig flot
men kom til kort i 1/8-dels fina-
len.

Kasper Konow spillede godt
i denne 3 NT.

S. ØV
� D 6 
� E K 9 7 5 
� D 7 6 
� D 8 5 

� E K 9 7 5 
� 3 
� 4 3 
� K 9 6 4 2 

� 8 3 2 
� 6 4 2 
� K 10 9 5 2 
� 7 3 

� B 10 4 
� D B 10 8 
� E B 8 
� E B 10 

Syd
1 NT
pas
pas

Vest
pas
pas

Nord
Dbl
3 NT

Øst
Rdbl
pas

Kasper Konow – Martin Schaltz
var NS mod Amoils – Wolpert.
ØV var uenige om redoblin-
gens betydning, og vi ugler
krydsede fingre for, at Martin
Schaltz ville lade dem sejle der.
Han valgte imidlertid at melde
3 NT, hvor Vest inviterede i
spar. Konow vandt første stik
på Sp D, og efter at have taget et
par hjerterstik gik han fri i
spar, så Vest måtte give ham en
minorknibning.

Ved det andet bord var man
også i 3 NT i stedet for den op-
lagte 4 Hj, og her startede Mi-
chael Askgaard med tre gange
spar fra start. Syd kneb senere i
den gale minorfarve, og kon-
trakten gik en ned, så det gav
danskerne på langfart 10 IMP.
BRUUN/BLAKSET
bridge@pol.dk

Spingold

  FODBOLD
Superligaen (33)
Silkeborg-AC Horsens  0-2
0-1 Troels Kløve (19), 0-2 Henrik Toft (29) 
T: 3.166
Dommer: Anders Poulsen
Silkeborg, 4-3-3: Lasse Heinze, Dennis 
Flinta, Thorbjørn Holst Rasmussen, 
Jesper Mikkelsen, Nicolaj Ritter, Frank 
Hansen, Kasper Risgård, Ade Runsewe 
/79. Daniel A. Pedersen, Jesper Bech /89. 
Simon Jakobsen, Christian Holst /62. 
Henrik Pedersen, Marvin Pourie
AC Horsens, 4-4-2: Frederik Rønnow, 
Alexander Juel Andersen, Morten Ras-
mussen, Nabil Aslam/15. Mads Agesen, 
Thomas Kortegaard, Lasse Kryger, Janus 
Drachmann, Steffen Kielstrup, Troels 
Kløve, Ken Fagerberg/84. Ken Fagerberg, 
Henrik Toft/61. André Bjerregaard

SønderjyskE    1  1  0  0  6-1  3
FC Nordsjælland (M)    1  1  0  0  4-0  3

FC København (P)    1  1  0  0  4-2  3
OB    1  1  0  0  1-0  3

Silkeborg    2  1  0  1  3-4  3
AC Horsens    2  1  0  1  2-4  3
AGF    1  0  1  0  1-1  1
AaB    1  0  1  0  1-1  1
Esbjerg (O)    1  0  0  1  2-3  0
Brøndby    1  0  0  1  0-1  0

FC Midtjylland    1  0  0  1  2-4  0
Randers FC (O)    1  0  0  1  1-6  0

UDLANDET
EUROPA LEAGUE
Kval., 2. runde, 1. kamp
Rosenborg-Ordabasy Shymkent 2-2 (2-0)
1-0 Borek Dockal (33), 2-0 Borek Dockal 
(45./str), 2-1 Roman Pakholiuk (75), 2-2 
Mansour Gueye (90)

KF Tirana-Aalesund 1-1 (1-0)
1-0 Mirel Cota (38), 1-1 Tremaine Stewart 
(57)

Apoel FC-Senica 2-0 (2-0)
1-0 Ailton Almeida (33), 2-0 Nektarios 
Alexandrou  (40)

Spartak Trnava-Sligo Rovers 3-1 (3-0)
1-0 Miroslav Karhan (38), 2-0 Martin Miko-
vic (45), 3-0 Martin Mikovic (45), 3-1 Jason 
McGuinness (68)

Bnei Yehuda-Shirak 2-0 (0-0)
1-0 Dino Ndlovu (82), 2-0 Pedro Joaquin 
Galvan (90) Udv.: Aviv Haddad, Bnei Yehu-
da (45)Andranik Barikyan, Shirak (75)

Dacia Chis.-Elfsborg 1-0 (1-0)
1-0 Maxim Mihailov (32)

Young Boys-Zimbru C. 1-0 (0-0)
1-0 Michael Frey (53)

Rapid Bukarest-MyPa 47 3-1 (3-1)
1-0 Filipe Teixeira (8), 1-1 Olajide Williams 
(26), 2-1 Nicolae Grigore (40), 3-1 Daniel 
Pancu (45)

VMFD Zalgiris-Admira/Mödl. 1-1 (0-1)
0-1 Philipp Hosiner (12), 1-1 Ramunas 
Radavicius (72)

Twente-Inter Turku 1-1 (0-1)
0-1 Pim Bouwman (38), 1-1 Dusan Tadic 
(66)

Servette-Gandzasar Kapan 2-0 (0-0)
1-0 Goran Karanovic (48), 2-0 Kevin Gissi 
(79)

Osijek-Kalmar FF 1-3 (1-1)
1-0 Ivan Milicevic (6), 1-1 Daniel Mendes 
(34), 1-2 Abiola Dauda (66), 1-3 Archford 
Gutu (68) Udv.: Marko Leskovic, Osijek (63)

Mac. Netanya-KuPS 1-2 (0-2)
0-1 Aleksi Paananen (36), 0-2 Aleksi 
Paananen (45), 1-2 Yossi Shivhon (75)

ND Mura 05-CSKA Sofia 0-0
Udv.: Leon Horvat, ND Mura 05 (37)Cillian 
Sheridan, CSKA Sofia (69)

Sl. Bratislava-Videoton 1-1 (1-1)
1-0 Filip Sebo (26), 1-1 Filipe Oliveira (30)

Hajduk Split-Skonto Riga 2-0 (1-0)
1-0 Ante Vukusic (34), 2-0 Dinko Trebotic 
(58)

Vojvodina-Suduva 1-1 (0-0)
0-1 Ricardas Beniusis (56), 1-1 Aboubakar 
Oumarou (90)

Siroki Brijeg-St. Patrick’s 1-1 (0-1)
0-1 Christy Fagan (12), 1-1 Wagner Lago (90) 
Udv.: Mladen Jurcevic, Siroki Brijeg (43)

ATLETIK
Diamond League i Monaco
Udvalgt resultat fra et Diamond League-
stævne i atletik, afviklet i Monaco:
Mænd:
800 meter:
1. Abraham Kipchirchir Rotich, Kenya, 
1.43,13 minutter, 2. Leonard Kirwa Kos-
encha, Kenya, 1.43,40, 3. Duane Solomon, 
USA, 1.43,44, 10. Andreas Bube, Danmark, 
1.44,89.

CYKLING
Tour de France
Resultatet af 18. etape i cykelløbet, Tour 
de France, 222,5 km fra Blagnac til Brive-
la-Gaillarde, Frankrig:
1. Mark Cavendish, (SKY)    4t 54,12
2. Matthew Goss, (OGE)    s.t.
3. Peter Sagan, (LIQ)    s.t.
4. Luis-Leon Sanchez, (RAB)    s.t.
5. Nicolas Roche, (ALM)    s.t.
6. Tyler Farrar, (GRM)    s.t.
7. Borut Bozic, (AST)    s.t.
8. Sébastien Hinault, (ALM)    s.t.
9. Daryl Impey, (OGE)    s.t.
10. Samuel Dumoulin, (COF)    s.t.
11. André Greipel, (LTB)    s.t.
12. Juan Jose Haedo, (SAX)    s.t.
13. Edvald Boasson Hagen, (SKY)    s.t.
14. Andreas Klöden, (RNT)    s.t.
15. Koen de Kort, (ARG)    4
16. Luca Paolini, (KAT)    s.t.
17. Julian Simon, (SAU)    s.t.
18. Lars Bak, (LTB)    s.t.
19. Bradley Wiggins, (SKY)    s.t.
20. Marco Marcato, (VCD)    s.t.
21. Jürgen Roelandts, (LTB)    s.t.
22. Christopher Froome, (SKY)    s.t.
23. Adam Hansen, (LTB)    s.t.
24. Maxime Monfort, (RNT)    s.t.
25. Ruben Perez, (EUS)    s.t.
31. Nicki Sørensen, (SAX)    s.t.
54. Chris Anker Sørensen, (SAX)    16
68. Sérgio Paulinho, (SAX)    s.t.
70. Anders Lund, (SAX)    s.t.
107. Nick Nuyens, (SAX)    3,57
108. Jonathan Cantwell, (SAX)    s.t.
125. Karsten Kroon, (SAX)    4,42
149. Michael Mørkøv, (SAX)    8,54

Samlet stilling
1. Bradley Wiggins, (SKY)    83t 22,18
2. Christopher Froome, (SKY)    2,05
3. Vincenzo Nibali, (LIQ)    2,41
4. Jurgen Van Den Broeck, (LTB)    5,53
5. Tejay Van Garderen, (BMC)    8,30
6. Cadel Evans, (BMC)    9,57
7. Haimar Zubeldia, (RNT)    10,11
8. Pierre Rolland, (EUC)    10,17
9. Janez Brajkovic, (AST)    11,00
10. Thibaut Pinot, (FDJ)    11,46
11. Nicolas Roche, (ALM)    12,54

12. Andreas Klöden, (RNT)    14,05
13. Christopher Horner, (RNT)    14,22
14. Chris Anker Sørensen, (SAX)    18,46
15. Denis Menchov, (KAT)    22,54
16. Maxime Monfort, (RNT)    24,24
17. Egoi Martinez, (EUS)    25,32
18. Rui Costa, (MOV)    29,51
19. Eduard Vorganov, (KAT)    33,07
20. Alejandro Valverde, (MOV)    33,50
21. Jérôme Coppel, (SAU)    36,11
22. Sandy Casar, (FDJ)    41,59
23. Michael Rogers, (SKY)    48,57
24. Michele Scarponi, (LAM)    52,48
25. Ivan Basso, (LIQ)    54,29
51. Sérgio Paulinho, (SAX)    1t 40,13
93. Michael Mørkøv, (SAX)    2t 36,28
97. Lars Bak, (LTB)    2t 43,25
99. Nicki Sørensen, (SAX)    2t 45,34
121. Nick Nuyens, (SAX)    2t 58,48
127. Anders Lund, (SAX)    3t 08,11
136. Jonathan Cantwell, (SAX)    3t 16,07
137. Karsten Kroon, (SAX)    3t 16,58
139. Juan Jose Haedo, (SAX)    3t 18,35

Pointkonkurrencen
1. Peter Sagan, (LIQ)    386
2. André Greipel, (LTB)    264
3. Matthew Goss, (OGE)    238
4. Mark Cavendish, (SKY)    175
5. Edvald Boasson Hagen, (SKY)    146
6. Bradley Wiggins, (SKY)    124
7. Christopher Froome, (SKY)    108
8. Cadel Evans, (BMC)    100
9. Daryl Impey, (OGE)    98
10. Sébastien Hinault, (ALM)    93
18. Juan Jose Haedo, (SAX)    76
29. Michael Mørkøv, (SAX)    55
35. Nicki Sørensen, (SAX)    47
36. Chris Anker Sørensen, (SAX)    47
41. Sérgio Paulinho, (SAX)    43
60. Karsten Kroon, (SAX)    28
69. Jonathan Cantwell, (SAX)    24
100. Lars Bak, (LTB)    8
118. Nick Nuyens, (SAX)    3

Bjergkonkurrencen
1. Thomas Voeckler, (EUC)    134
2. Fredrik Kessiakoff, (AST)    123
3. Chris Anker Sørensen, (SAX)    77
4. Pierre Rolland, (EUC)    63
5. Alejandro Valverde, (MOV)    51
6. Christopher Froome, (SKY)    48
7. Egoi Martinez, (EUS)    43
8. Thibaut Pinot, (FDJ)    40
9. Brice Feillu, (SAU)    38
10. Daniel Martin, (GRM)    34
27. Michael Mørkøv, (SAX)    14
34. Sérgio Paulinho, (SAX)    11
49. Nick Nuyens, (SAX)    2

Ungdomskonkurrencen
1. Tejay Van Garderen, (BMC)    83t 30,48
2. Thibaut Pinot, (FDJ)    3,16
3. Steven kruijswijk, (RAB)    1t 00,50
4. Gorka Izagirre, (EUS)    1t 14,28
5. Rein Taaramae, (COF)    1t 16,16
6. Rafael Valls Ferri, (VCD)    1t 20,47
7. Peter Sagan, (LIQ)    1t 24,42
8. Dominik Nerz, (LIQ)    1t 29,28
9. Edvald Boasson Hagen, (SKY)    1t 36,16
10. Davide Malacarne, (EUC)    1t 41,26

Holdkonkurrence
1. Radioshack    250t 23,05
2. Sky    14,05
3. BMC    36,25
4. Astana    39,20
5. Europcar    1t 04,26
6. Liquigas    1t 05,27
7. Movistar    1t 08,36
8. Katusha    1t 10,32
9. FDJ    1t 19,40
10. Ag2r    1t 35,27
16. Saxo Bank-Tinkoff    3t 12,35

TENNIS
ATP-turnering i Atlanta
Resultater fra ATP-turneringen, BB&T 
Atlanta Open, afviklet i Atlanta, USA. 
Præmiesum 546.900 dollar:
Herresingle, anden runde:
Matthew Ebden, Australien-James 
Blake, USA, 6-7 (6/8), 6-4, 6-4, Gilles Mül-
ler, Luxembourg-Mardy Fish, USA (2), 4-6, 
2-3, Fish opgav, John Isner, USA (1)-Ruben 
Bemelmans, Belgien, 4-6, 6-3, 6-4, Jack 
Sock, USA-Steve Johnson, USA, 7-6 (7/5), 
7-6 (7/5).

ATP-turnering i Gstaad
Resultater fra ATP-turneringen, Crédit 
Agricole Suisse Open Gstaad, afviklet i 
Gstaad, Schweiz. Præmiesum 410.175 
euro:
Herresingle, kvartfinaler:
Thomaz Belluci, Brasilien-Feliciano 
Lopez, Spanien (5), 6-3, 6-3, Grigor Dim-
itrov, Bulgarien-Lukasz Kubot, Polen, 
6-3, 6-2, Janko Tipsarevic, Serbien (1)-Jan 
Hernych, Tjekkiet, 6-2, 6-1, Paul-Henri 
Mathieu, Frankrig-Ernests Gulbis, Let-
land, 4-6, 6-1, 6-4.

ATP-turnering i Hamburg
Resultater fra ATP-turneringen, German 
Tennis Championships 2012, afviklet 
i Hamburg, Tyskland. Præmiesum 
1.015.000 euro:
Herresingle, kvartfinaler:
Nicolas Almagro, Spanien (1)-Philipp 
Kohlschreiber, Tyskland (6), 7-5, 7-5, 
Tommy Haas, Tyskland-Florian Mayer, 
Tyskland (7), 6-1, 6-4, Juan Monaco, 
Argentina (3)-Jeremy Chardy, Frankrig, 
6-3, 7-5, Marin Cilic, Kroatien (4)-Albert 
Ramos, Spanien, 6-4, 7-5 (7/5).

WTA-turnering i Båstad
Resultater fra WTA-turneringen, Sony 
Swedish Open, afviklet i Båstad, Sverige. 
Præmiesum 220.000 dollar:
Damesingle, anden runde:
Mathilde Johansson, Frankrig-Shahar 
Peer, Israel, 6-2, 3-6, 6-2, Johanna Lars-
son, Sverige-Anabel Medina Garrigues, 
Spanien (3), 6-4, 6-4, Klara Zakopalova, 
Tjekkiet (6)-Mariana Duque, Colombia, 
6-0, 6-1, Sofia Arvidsson, Sverige-Arantxa 
Rus, Holland, 6-4, 7-5.
Damesingle, kvartfinaler:
Johanna Larsson, Sverige-Klara Zakopal-
ova, Tjekkiet (6), 2-0, Zakopalova opgav, 
Polona Hercog, Slovenien-Tsvetana 
Pironkova, Bulgarien, 3-6, 7-5, 6-4, 
Mathilde Johansson, Frankrig-Anastasia 
Pavlyuchenkova, Rusland (5), 6-4, 6-0, 
Mona Barthel, Tyskland (7)-Sofia Arvids-
son, Sverige, 6-3, 6-4.

WTA-turnering i Carlsbad
Resultater fra WTA-turneringen, Mercury
Insurance Open, afviklet i Carlsbad, USA. 
Præmiesum 740.000 dollar:
Damesingle, tredje runde:
Christina McHale, USA (5)-Misaki Doi, 
Japan, 4-6, 6-4, 6-4, Ursula Radwanska, 
Polen-Melanie Oudin, USA, 6-2, 6-1, 
Dominika Cibulkova, Slovakiet (2)-Marina 
Erakovic, New Zealand, 6-2, 6-4, Jelena 
Jankovic, Serbien (4)-Melina Czink, 
Ungarn, 2-6, 6-4, 6-4.

DAGENS SPORT
FODBOLD
Superligaen
17.00: FC Midtjylland-FC Nordsjælland
HESTESPORT
12.15: Klampenborg Galopbane
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FORANDRINGER PÅ
VEJ I MORDKOREA
Der ses stadig flere tegn på, at Mordko-
reas nye leder, Kim Young-one, er i
gang med at forandre landet i en yng-
re og mere vestlig retning:

� Pyongyang har søgt om at blive
venskabsby med Las Vegas. 

� Kim Young-one er flere gange ble-
vet set med en mystisk kvinde, som
muligvis er Lady Gaga.

� Han har fået brede alufælge og
hækspoiler på sin limousine.

� Han er begyndt at spille Wordfeud
med inderkredsen og banker dem alle
ud af banen, da han som den eneste i
landet har ret til at bruge 2 x’er og et z
i ordet ’folkemord’.

� Overvejer ifølge rygter at lave en
mordkoreansk udgave af Robinson-
ekspeditionen, hvor uønskede med-
lemmer af landets ledelse bliver eks-
pederet til en øde ø.

SPØRG OM ALT
v/ Svend-Kloge Madsen
Kære Svend-Kloge
Er det rigtigt, hvad man siger, at roma-
erne er tyvagtige?
Ingvard Kisak

Kære Kisak
Det er fuldstændig rigtigt. Det er for
eksempel ikke så længe siden, at en
flok romaer slog sig ned i Oslo, og de
har allerede stjålet opmærksomhe-
den.
Venligst
Svend-Kloge

MELIS: VI
UDSÆTTES FOR HETZ
Dansk Melis Sammenslutning har
sendt os dette indlæg:

Til vores store glæde læste vi i går, at
de radikale ønske at fjerne afgiften på
sukker. Men straks efter kommer sui-
cidaldemokraternes skatteordfører,
Thomas Jensen, og siger, at det sande-
lig ikke kan lade sig gøre, medmindre
der lægges afgifter på noget andet,
fordi man må tage det søde med det
sure. 

Hvem har tisset på hans sukker-
mad?

Det er meget ubehageligt for os, at
vi gang på gang bliver hængt ud som
skadelige. Vi kan godt en gang imel-
lem blive stødt.

FELG & MANJLER
Hvæsernes redaktør skriger:
Vi skrev forleden, at nogen havde stuk-
ket en kæp i hjulet for cykelrytteren
Chris Anker Sørensen. Det viser sig nu,
at han selv havde ikke bare én, men to
fingre med i spillet.

Vi begakler. 

ATS
AT TÆNKE SIG

V ed bordet var der en dame,
hvis navn jeg ikke kendte.
Det var et ret elegant navn,

viste det sig. »Er der mange, der
hedder det«, spurgte jeg. »Ak ja,
dem er der masser af i telefonbo-
gen«, lød svaret.

»Telefonbogen?«.
Et ungt menneske havde fulgt

med nede i den anden ende af bor-
det. 

»Telefonbogen? Hvad er det?«.
Hans spørgsmål var fuldstændig
uskyldigt ment.

Kort sagt, denne pæne herre i en
velfortjent Bosshabit og sikkert alle-
rede med et par veloverståede eksa-
miner bag sig, vidste ikke, hvad en
telefonbog var. Var det en bog med
billeder af telefoner? Ligesom en
havebog?

Det fik mig til at gribe i egen
barm. Men, hvad greb jeg ikke mig
selv i forleden aften! Det er svært at
fortælle det.

Var det til min 30-års eller 40-års
fødselsdag, jeg fik Ordbog over det
danske Sprog i op mod 30 bind? 

Med har den været siden, gen-
nem livets omskiftelser. Jeg ser den
endnu fylde noget i retning af en
hel flyttekasse helt alene. 

Hvad greb jeg mig så i? 
Min gamle ODS står inde i biblio-

teket. Jeg sidder her, ud til kanalen,
foran den computer, jeg betjener
mig af i dette hellige øjeblik. Et ord-
bogsspørgsmål melder sig. Var det
ikke nemmere? ... Nemmere hvad?
Nemmere at ’gå ind’ (som det hed-

der) på hjemmesiden sproget.dk.
Dér befinder hele min fødselsdags-
gave sig digitaliseret. I stedet for at
’gå ind’ i mit eget bibliotek. Jo, det
var nemmere.

Inde fra biblioteket lyder et dybt
suk, der roterer mellem reolerne
som i et whispering gallery. Til sidst
når det helt ud til mig i kanalstuen.
Jeg går derind. Det relevante bind
er af ukendte kræfter trukket halvt
ud og står lidt skråt, det hænger
med hovedet. Det havde jo det hele
parat, på dejligt solidt papir. Jeg
skulle bare have taget det ned og
bladret mig frem. Og tilmed blive
underholdende distraheret under-
vejs af andre gode, om end irrele-
vante artikler, som bød sig til fra si-
derne. 

Og så havde jeg i stedet valgt at få
den relevante artikel – og kun dén –
klinisk serveret på computeren – di-
gital room service, så at sige.

Ja, dér er vi, og hvad skal vi gøre
ved det? 

Vi skal bare forstå, at de guldind-
virkede rygge på lange hyldemeter
af opslagsværker – deres tid er forbi.
De er reduceret til tapet. DER KOM-
MER IKKE FLERE LEKSIKA i bogform,
mine damer og herrer! IKKE FLERE
ORDBØGER på papir. Så enkelt er
det. Fat det! De sidste eksemplarer
står i de sidste herreværelser og an-
dre hjem med klaver og – gudskelov
– i de endnu hensynsfulde bibliote-
ker, hvor pensionister kan samles
om de trykte kilder til almen oplys-
ning. Men bindene står og venter

forgæves på næste udgave. Den
kommer ikke.

Tonløst kan jeg kun sige: Væn
Dem til Wikipedia! Lige så nødtørf-
tig, uegal og ukontrolleret den er, er
det dog den, der er fremtiden, men
under stadig udvikling og forhå-
bentlig forbedring. Mens det værk,
der pranger i din hældende reol, er
uforanderligt færdigt som værk,
lukket og låst og – uhelbredeligt for-
ældet. 

Jeg ser den unge mand ved den
anden ende af bordet nikke og i den
berømte pause, hvor en engel går
gennem stuen, sige:

»Velkommen, den herre! Det var
på tide«.
bagsiden@pol.dk

Foednote

NIELS BARFOED

Velkommen, den herre!

Foto: Peter Hove Olesen

ats@pol.dk

BADEGÆSTER BAG BLÅSER. Bagsiden har på det seneste beskæftiget sig med de mulige årsager til, at turisterne fravælger Danmark, når vi nu
har sådan et dejligt land med prægtige strande. Vi har ingen enkel forklaring på det, men skiltet ovenfor kunne i det mindste give et fingerpeg om, hvorfor
turisterne holder sig væk fra denne strand. Dels vil mange nok være utrygge ved disse blåser – de færreste aner, hvad det er (findes hverken i Retskriv-
ningsordbogen eller i Nudansk Ordbog), dels må stranden tilsyneladende af sikkerhedsmæssige årsager kun benyttes om natten. Bjørn Helstrup, der har
taget billedet, ved tilfældigvis, at blåser er de dråbeformede flydere, der bl.a. bruges til at holde wirer oppe. »Vi har at gøre med en kommune, der vil
menneskene det bedste og derfor med den ene hånd sikrer et badeområde med blåser og med den anden indskrænker muligheden for at bruge det sikre-
de område til nattetimerne i badesæsonen«, skriver han. Et effektivt værn mod turister. (gov) Foto: Bjørn Helstrup

BITTE KAI RAND STORE

LILLE STRANDSTRÆDE 22

SØNDAGSÅBENT KL. 12 -17

UDSALG

www.bittekairand.com

-60 %
SØNDAGS
SLUTSPURT

MÅNEDENS FILM
FILM FOR 2  BETAL FOR 1
Tag gratis en ledsager med til første forestilling, hver dag fra 19. juli til og 
med 1. august 2012. Check dagligt tidspunktet i biograflisten i Politiken, 
samt om filmen stadig vises. Vis Politiken Plus-kortet, når du køber billet-
terne. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabattilbud.

Fyn
Café Biografen, Odense

Jylland
Øst for Paradis, Aarhus

København
Grand Teatret, København K
                               

Forbehold for trykfejl. 

 Kim, Skotte
Paven går ned med stress som alle andre i guddommelig komedie. 
Nanni Moretti har skabt en såre menneskelig filmkomedie med blid 
ateistisk satire. Michel Piccoli er skøn som den mere end vaklende 
Melville og matches godt af Kieslowski-skuespilleren Jerzy Stuhr 
som Vatikanets talsmand, der skal redde trådene ud i den spegede 
situation, hvor en nyvalgt pave skjuler sig for verdenspressen og de 
troende.

HABEMUS PAPAM

Kongevejen 237 · 2830 Virum · Tlf 39 62 32 70
HOLTE ORIENTALSKE TÆPPER

-9
0%

-7
0%

ALT
SKAL 
VÆK

Grib chancen · Penge tilbage
Lørdag 10-15 · Søndag 11-16

OPHØR - 39 ÅRS LAGER

5.200,-
1.890,-
4.900,-
1.490,-
1.200,-
5.500,-
1.690,-

29.950
18.890
39.990
14.990
10.900
32.800
16.800

250 x 250
300 x 210 
350 x 250
240 x 170
200 x 80
400 x 300
400 x 150

                        Salor Karachi
                     Afghan, Gl. Mori
                 Heritz, Gl. Persisk
              Kashghai, Persisk
          Nain m/silke, Persisk
      Josheghan, Gl. Persisk
    Kolayia, Gl. Persisk

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

EKSTRA NEDSAT PLUSPRIS

GÆLDER T.O.M.23/7

359,-

KAY BOJESEN
BØRNESERVICE
Pluspris 425 kr.
Ekstra nedsat pluspris 359 kr.
Alm. pris 499 kr.
Sælges kun online.

KAY BOJESEN
KANIN
Pluspris 510 kr.
Alm. pris 599 kr.
Sælges kun online.

Køb på politiken.dk/plus



q BLÅ BOG
q KARINA KOSIARA-PEDERSEN

Født i 1972. Hun er partiforsker og
har siden 2006 været lektor i stats-
kundskab ved Københavns Universi-
tet. I sin forskning har hun især be-
skæftiget sig med betydningen af
partimedlemskab og partimedlem-
skabets forandring og har blandt an-
det redigeret bogen ’Partier og parti-
systemer i forandring’ (2008) sam-
men med Peter Kurrild-Klitgaard.

Antallet af medlemmer i
de danske partier styrt-
dykker. Men det er ikke et
demokratisk problem,
mener partiforsker Karina
Kosiara-Pedersen.
Danskerne har nemlig
fundet andre måder at
være politisk aktive på,
partierne har fundet andre
måder at kommunikere
med vælgerne på. Og
partierne, som ikke har
brug for medlemmernes
penge, slipper hellere end
gerne for landsbytosser. 

ningen af 1940’erne til 46.000 i dag, Ven-
stre har taget turen fra næsten 200.000
medlemmer i slutningen af 1950’erne til
50.000 i dag, og de konservative er gået
fra over 100.000 i 1960 til 14.000. 

Der bliver konstant udgivet bøger og
skrevet artikler, som forsøger at løfte slø-
ret for det store rungende spørgsmål om,
hvad partierne skal gøre for at skaffe flere
medlemmer.

Men er det et demokratisk problem, at
folk ikke engagerer sig i partierne mere? 

»Ikke nødvendigvis«, lyder det overra-
skende svar fra partiforskeren Karina Ko-
siara-Pedersen fra Københavns Universi-
tet. 

»Det er fint, at partierne er blevet sup-
pleret af mange andre kanaler. Vi kan til-
passe os den måde, vi har lyst til at delta-
ge på. Partierne er i dag kun én kanal
blandt mange. Der er sociale bevægelser,
Facebook-grupper, interesseorganisatio-
ner, hele nærdemokratiet i lokalområ-
derne. Der er mange måder at være poli-
tisk aktiv på«. 

Men medlemsnedgangen i partierne vi-
ser vel, at danskerne er blevet mindre poli-
tisk aktive?

»Det generelle niveau for politisk delta-
gelse i samfundet hænger ikke kun sam-
men med partierne. Tingene fungerer jo
rent faktisk – vi har en høj valgdeltagelse i
Danmark – så det er svært ud fra et kon-
kurrencedemokratisk perspektiv at sige,
at det er et demokratisk problem«.

Hvad med den legitimitet, partierne be-
sidder, når de har et stærkt bagland? Er det
ikke et problem for partierne ikke at have

M edlemmerne har i årtier været
på vild flugt væk fra partierne.
Socialdemokraterne er rutsjet

fra næsten 300.000 medlemmer i slut-

medlemmer i ryggen?
»Hvis man kigger på partierne med

konkurrencedemokratiske briller på,
kan man sige, at det faktisk er godt, at de
ikke har så mange medlemmer, som er
en klods om benet. Hvorfor er det et lille
segment af befolkningen, som skal væl-
ge, hvilke kandidater partierne opstiller?
Det er jo de kandidater, vi alle sammen
skal vælge imellem. Derfor er det faktisk
udemokratisk, at der er en elite – om man
vil kalde det det – som sidder og vælger
de her kandidater«.

Men partierne har vel brug for medlem-
merne og en stærk medlemsorganisation?
Til f.eks. viden om partisoldaten og den al-
mindelige dansker?

»Der kan være en potentiel udfordring
i, at partierne kan miste følingen med,
hvad der foregår ude i samfundet. Men
der har de jo også andre metoder i dag.
Der er meningsmålinger, fokusgrupper
og alt muligt andet til at finde ud af, hvad
vælgerne mener. Desuden kommunike-
rer de jo med vælgerne gennem bl.a. me-
dierne«.

Landsbytosser gør intet godt for
partierne
Medlemmerne har traditionelt haft stor
betydning for partierne, fordi de bidra-
ger med økonomisk støtte, fordi med-
lemsorganisationen er arnested for nye
kandidater, og, ikke mindst, fordi med-
lemmerne er gode ambassadører for par-
tierne ude i lokalsamfundet. Men også i
disse funktioner er medlemmerne i bed-
ste fald blevet overflødige, i værste fald
skadelige for partierne.

Hvad med den økonomiske støtte, med-
lemmerne bidrager med?

»Den er vigtig for nogle partier, men ik-
ke for alle. Se for eksempel på Liberal Alli-
ance, de behøver ikke medlemmer for at
få penge eller noget som helst. De behø-
ver ikke kontingenterne, men de har
medlemmer, for det har danske partier
per tradition. I virkeligheden udgør med-
lemmer samlet set en udgift, for de bidra-
ger med mindre, end det koster at drive
en medlemsorganisation«.

Men medlemsorganisationen er jo også
stedet, hvor nye politikerspirer rekrutteres?

institutionernes
forfald
Interview

KRISTINE LYKKE ROED 
OG MATHIAS SKOVGAARD-HOLM

Partierne behøver
da ikke medlemmer

MASSEPARTIERNE. Billedet er fra
regeringskrisen i maj 1974 – dengang da
massepartier og massedemonstrationer-
ne stadig var hverdagen. 
Arkivfoto: Jakob Maarbjerg
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»For alt for mange vil
hverdagen aldrig ven-
de helt tilbage.« Sådan
skriver den norske for-
fatter Erik Fosnes Han-
sen året efter Utøya.
Læs Side 10 

H vorfor finder nogle mænd sig
i, at deres koner eller kærester
taler så grimt til dem? Sætter

dem på plads foran vennerne, omtaler
dem som tåber og koster rundt med
dem, som om de var får? 

Jeg lever ikke selv i et heteroseksuelt
forhold, så jeg ved ikke, om jeg er ude-
lukket fra at forstå relationerne mel-
lem mænd og kvinder, men jeg ved, at
hvis min kæreste talte til mig, som jeg
hører, nogle kvinder taler til deres
mænd, så skulle jeg nok sige fra. 

Desværre virker det, som om mange
mænd er ligeglade. Accepterer, at de
bliver talt ned til, får at vide, at nu skal
de gå i Brugsen, og bliver beordret ind
i soveværelset for at tage noget pæne-
re tøj på. Som om de var små børn,
hvilket en af mine bekendte faktisk
også omtaler sin mand som. »Jeg føler
nogle gange, at jeg har fire børn«, sag-
de hun for nylig. »De tre unger og så
min mand. Og jeg kan ikke sige, hvem
der er mest besværlig«. Udefra virker
det, som om mænd har tabt kampen i
parforholdet. Ikke at der skal være en
kamp, men det virker, som om det er
kvinderne, der sætter dagsordenen.
Bestemmer, hvordan boligen skal ind-
rettes, hvad der skal købes ind, hvem
man skal se i weekenden, hvor tit der
skal gøres rent, hvordan børnene skal
opdrages – og vist også hvor tit der
skal dyrkes sex. 

FORLEDEN spiste jeg hos nogle venner,
der er ved at flytte. Mens vi spiste, for-
talte konen, hvordan hun synes, de
skal indrette den nye bolig. Hvilke mø-

bler de skal have
fat i, og hvor male-
rierne skal hænge.
Ægtemanden var
ikke helt enig og
pippede forsigtigt,
at de da ikke behø-
vede at købe nye
møbler. 

»Jo. Det gør vi.
For jeg vil have en
sort sofa«, svarede

hun, og så var den diskussion slut. Li-
ge indtil han sagde, at det ville være
fedt, hvis to af deres malerier kunne
hænge sammen. 

»Det kommer de ikke til«, sagde
hun. »Det ene skal hænge i stuen, og
det andet skal hænge ude i entreen«.

Manden fik senere en røffel, fordi
han endnu ikke havde fået snakket
med skattevæsenet. Han bøjede nak-
ken, mens vi spiste dessert. 

DAGEN EFTER fortalte en af mine ven-
ner mig om en kollega, der i årevis er
blevet skældt huden fuld dag efter dag
af sin kone. En dag, da de var ude at kø-
re og hun kværnede løs, standsede
han bilen og sagde: »Det var dråben.
Nu kan jeg ikke mere. Jeg vil skilles«.
Sådan. Ikke fordi jeg synes, skilsmisse
er svaret på den grimme dialog i man-
ge ægteskaber, men hvorfor accepte-
rer mænd, at de bliver behandlet så
dårligt? Tag en tur i Ikea og bred ører-
ne ud. Hør, hvordan de unge kvinder
hundser rundt med deres mænd. 

Eller snak med enlige kvinder, der
bliver bestormet af gifte mænd, som
vil have udenomsægteskabelig sex,
fordi der er lukket på hjemmefronten.
Måske som straf for, at de har set for
meget fodbold. Måske fordi de glemte
at tage vasketøjet ind, eller måske ba-
re fordi deres koner er sure. Eller lyt til
dine veninder, og hør, hvad de siger
om deres mænd. Det er sjældent sær-
lig pænt, medmindre de lige har mødt
dem. Måske er det på tide, at mænd
mander sig op. Siger fra og sætter
grænser. Medmindre de altså synes,
det er fedt at have en sur kone, der be-
handler dem, som om de kun var fem
år. 
lars.hedebo@pol.dk

KOMMENTAR
LARS HEDEBO OLSEN,
JOURNALIST

Mand jer
dog op

Hvorfor
accepterer
mænd, at
de bliver 
behandlet 
så dårligt?

Serie 

Institutionernes
forfald

Uanset hvor man kigger hen, 
mister de gamle kulturbærende 
institutioner – fagbevægelsen, 
dagbladene, folkeskolen, familien,
folkekirken, partierne – opbakning
og medlemmer. Hvad sker der? 
Forfald eller fornyelse? Godt eller
skidt? Det sætter vi fokus på i den
kommende tid. Dette er det fjerde 
interview i serien. 

Fortsættes på side 2
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I ntet har venstrefløjen budt ind med,
absolut intet – nul, zip, zero – når det
gælder Danmarks største problem:

At skabe nye, reelle job, der kan give flere
borgere en myndig og uafhængig tilvæ-
relse. I stedet flyder sommerdebatten
over med jordslåede paroler, som en
regnfyldt kælder. Muggent og ramt. 

Tidslommerne brister én for én. En-
hedslisten har mest kuller, med langbøl-
geskrattende vrøvlekonkurrencer om
kystbanesocialistiske kasserollerevolu-
tioner. De andre partier i rød blok har

dog intet at lade andre høre: Tankekraf-
ten er sat på standby. I dvale. SF har brugt
hele foråret på fedtet leverpostejssnak.

Venstrefløjen har stillet sig tilfreds
med enten at finde ekstra penge til de sti-
gende udgifter til overførsler eller at ser-
vere de borgerliges valgflæsk om ekstra
skattelettelser. Imens skrider grundlaget
for flere og flere borgeres mulighed for at
forsørge sig selv. Og hverken Enhedsli-
sten, SF eller sosserne har endnu evnet at
præsentere en original plan for, hvordan
der kan skabes øget efterspørgsel efter al-
mindelige arbejdere – her i Danmark. 

Valget står mellem ingenting eller me-
re af det samme fra VKO-blokkens tid. 

Alle de mennesker, der i dag oplever
øget usikkerhed på arbejdsmarkedet og
frygter for, om deres børn overhovedet
får en uddannelse eller et job, kan ikke
bruge venstrefløjens famlerier til noget. 

Enhedslisten forsøger ikke engang at
formulere en erhvervspolitik, SF tør ikke
længere tale om egne ideer og Socialde-
mokraterne har mistet retningssansen.

TRAGIKOMEDIEN ved venstrefløjens
mentale sammenbrud handler ikke så
meget om de gamle vrøvlevers fra parti-
programmerne, men snarere om den lar-
mende tavshed i debatten om en ny øko-
nomisk politik; fraværet af ideer til en ak-

tiv jobpolitik, der kan sikre et fortsat livs-
grundlag for dem, der nu engang sidder
tilbage her under tunge skyer og byger. 

Efter mere end ti år, hvor venstrefløjen
var totalt i defensiven i værdidebatten og
intet svar havde på det sociale kollaps
rundt om i de mere og mere lukkede et-
niske ghettoområder, er historien nu ved
at gentage sig i den økonomiske debat. 

Partierne til venstre for midten tilby-
der ikke mere i økonomidebatten, end de
gjorde i udlændingedebatten: Intet.

Retfærdigvis var SF i en kort periode på
sporet af en ny erhvervspolitik. Med
grønne realister som Steen Gade i spid-
sen forsøgte enkelte SF’ere tidligere at
formulere en ny venstreorienteret vision
– med en vilje til at satse på nye private ar-
bejdspladser, som kunne frigøre tusind-
vis af borgere fra statsligt formynderi. 

EFTER VALGET er visionerne forvitret. I
dag er rødt lig med dødt. Selv det grønne
er falmet, og nu må de sidste fløjlsbukse-
profeter nøjes med Enhedslistens blik-
trommespiller Per Clausen, der drøm-
mer om at stå i spidsen for en »kasserolle-
revolution« som det mislykkede oprør i
Reykjavik. Som en parodi på alt det, der
engang blev kaldt for historisk materia-
lisme, er Enhedslisten degenereret til et
feel good-parti for offentlige funktionær-

typer. Herfra kommer ingen alternativ
dagsorden, der vil kunne hjælpe de
hundredtusindvis af mennesker, ’ar-
bejdsløshedsklassen’, der i dag må leve
som et pjalteproletariat på statens nåde. 

Så længe venstrefløjen end ikke viser
vilje til at sætte en ny økonomisk dagsor-
den, er det ikke mærkeligt, at vælgerfler-
tallet søger desillusioneret mod højre. 

Uanset hvad man måtte mene om ho-
kuspokusforslagene fra f.eks. Liberal Alli-
ance, kommer man ikke uden om, at fle-
re borgerlige politikere rent faktisk forsø-
ger at udvikle en tiltrængt jobpolitik. 

MØNSTERET fra 00’erne gentager sig.
Hvis venstrefløjen ikke snart formår at
præsentere en ny jobpolitik, vil de bor-
gerlige forslag langsomt vinde frem. 

Uden et socialt alternativ, der virker
mere attraktivt og farbart i hverdagen, vil
den borgerlige logik råde. Nøjagtig som
det skete med de kulturkonservatives na-
tionalisme, der i fraværet af et modspil i
debatten om integrationsproblemer
gradvist blev en del af mainstream. 

Venstrefløjen tabte ikke kun valget i ef-
teråret, men risikerer også at miste ind-
flydelsen på den offentlige mening i de
næste år. Venstrefløjen står efterhånden
kun til at vinde i vrøvlekonkurrencer.
lars.trier.mogensen@pol.dk 

SIGNATUR
LARS TRIER MOGENSEN

De tabte stort i 00’erne – 
og nu har Enhedslisten, SF
og sosserne tabt kampen
om dagsordenen. Igen.

Venstrefløjen opløser sig selv i vrøvl

Partierne til
venstre for
midten tilbyder
ikke mere i øko-
nomidebatten,
end de gjorde i
udlændingede-
batten: Intet

To sider af samme sag 

Den norske statsminister er netop gået i rette med sine landsmænd i anledning af den veritable hadekampagne mod romaerne. Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

POUL ANDERS Aarøe Pedersen efterlyser
øremærket barsel til fædre (Pol. 11.7.) og
påpeger, at den danske barselspolitik hal-
ter efter det øvrige Norden mht. en lige-
lig fordeling af pligter og rettigheder

kønnene imellem. Mænd gør i ringe om-
fang brug af barselsorlov, fordi politiker-
ne undlader at ligestille forældreskabet.

At Aarøe begiver sig ind i et minefelt
fremgik umiddelbart på nettet, hvor
kommentatorer erklærede fædrebarsel
for »fisselobbyisme« og »kællingekvote-
ring«, hvilket afspejler den misogyni, de-
battører omkostningsfrit praktiserer. 

Jeg vover pelsen og tilslutter mig
Aarøes opfordring til regeringen: Indfri
løfterne om øremærket barsel til fædre,
og se til, at strukturelle problemer ikke
længere gøres til den individuelle (kvin-
des) ansvar. Der er flere gode grunde til
øremærket barsel til fædre: 
– Forskning peger på, at fædre, der til-
bringer barselsorlov med deres små-
børn, lever længere. 
– Og på, at risikoen for skilsmisse er min-

dre i familier, hvor fædrene tager lang
barselsorlov. 

Hvis regeringen vil ’kickstarte’ økono-
mien, sikre innovation og omstilling til
vækst baseret på viden, er det himmelrå-
bende ressourcespild at parkere velud-
dannede kvinder på barsel i månedsvis –
og årelangt deltidsarbejde efterfølgende.

Det er urimeligt, at vi har barselskvoter
udelukkende til mor. Det er urimeligt
over for fædre, som vil knytte tætte rela-
tioner til nyfødte og tage ansvar for for-
ældreskabet. 

Og urimeligt over for mødre, som tvin-
ges til at gå hjemme og miste arbejds-
markedsværdi og karrieremuligheder,
fordi vi i dette samfund tildeler kvinder
hovedansvaret for omsorgsarbejde. Kvin-
der kan vanskeligt undgå at blive parke-
ret på barsel i månedsvis, i hvert fald stor-

bykvinderne. I Aarhus Kommune er der
først pasningsgaranti, fra barnet er 6 må-
neder, i København ligeså, men her kan
familier ikke forvente at få daginstituti-
onsplads, før barnet er 10-14 måneder.

DE OFFENTLIGE pasningstilbuds åbnings-
tider afspejler slet ikke et moderne ar-
bejdsliv – 6.30-17, værsgo. 

Kønsskæv barsel kombineret med
utidssvarende og utilstrækkelige offent-
lige pasningsmuligheder påvirker alle
forældre. 

Barslens afledte skadevirkninger for
kvinders arbejdsliv er blandt andet op-
stået, fordi samfundet ikke i tilstrækkelig
grad tilbyder tilgængelig kvalitetsbørne-
pasning, som matcher virkeligheden,
hvor kvinder i stor udstrækning arbejder
– også på skæve tidspunkter. 

øremærket barsel

IDA HAUGEN, 
STUD.SCIENT.POL.

Indfri løfterne om øre-
mærket barsel til fædre,
og se til, at strukturelle
problemer ikke længere
gøres til den individuelle
kvindes ansvar.

Hvor er mødrenes frie valg?

Det er urime-
ligt, at vi har
barselskvoter
udelukkende 
til mor

»Ja, men partierne er også nødt til at finde kandida-
ter uden for medlemsorganisationen, både fordi
det langtfra er alle, der er villige til at stille op, og
fordi det er vigtigt for dem at finde gode kandida-
ter. Så ikke alle kandidater har været den lange vej
gennem hele partimøllen«.

Medlemmerne er da i det mindste nogle gode am-
bassadører for partiet ude i lokalsamfundet, det har
partierne vel ikke råd til at miste?

»Mange medlemmer er gode ambassadører. Men
der er faktisk omkring en fjerdedel af medlemmer-
ne, som ikke diskuterer politik med venner og fami-
lie, og så har de jo ingen værdi for partierne. Samti-
dig er der et potentielt problem, hvis der er såkaldte
landsbytosser, som har mere yderliggående hold-
ninger, end partiet fremsætter offentligt. Det kan li-
gefrem skade partiernes omdømme«.

Betyder alle de her forhold, at partierne i dag er lige-
glade med, om de får nye medlemmer?

»Partierne vil gerne have medlemmer, men jeg
tror også, de har accepteret, at de ikke kan tvinge
dem. Det er ligesom med børn. Man kan bestemme,
hvornår de spiser, og hvad de spiser, men man kan
ikke bestemme, hvor meget de spiser. Selvfølgelig
synes Venstre, det var fedt i starten af 90’erne, da de
blev større end Socialdemokraterne. Det er symbol-
værdien. Nu kører Venstre også på, at de er Dan-
marks største, både når man tæller vælgere og med-
lemmer. Så på den måde vil der være forskellige må-
der, partierne kan bruge medlemstallet på«.

Partierne har tabt til familien og karrieren
Hvorfor er partierne blevet valgt fra?

»Vi har som vælgere fravalgt det, bl.a. fordi vi har
et andet livsmønster. Der er
nogle andre udfordringer i
forhold til, at pendlertiden er
vokset, arbejdstiden er vok-
set, der er andre krav til karri-
ere og familie. Så der er et
krydspres på potentielle
medlemmer, hvor et parti-
medlemskab måske kommer
langt nede på listen for den
enkelte. Den måde at være
forpligtende politisk aktiv på
bliver mere besværlig. Folk
vælger deltagelse, som er
langt mere uforpligtende«.

Er vi bare blevet individuali-
ster, der ikke gider engagere os
i fælles front?

»Vi kan godt kalde det indi-
vidualister. Vi har sværere
ved at binde os på en eller an-

den måde. Det er de individuelle former, der er på
vej frem, og de kollektive former, der er på vej tilba-
ge. For ti år siden skrev Ulla Højmark Jensen om un-
ges politiske deltagelse, og et meget sigende citat
for undersøgelsen var: »Man skal være sig selv«. Det
med at skulle melde sig ind i et parti og blive pådut-
tet meninger, at købe hele pakken og være enig
med et parti i alting, det er der ikke ret mange, der
har lyst til«.

Hvordan har partierne reageret på det?
»De har taget det til sig. Partierne har åbnet op og

givet nogle af de mindre loyale støtter mulighed for
at være aktive, f.eks. under en valgkamp på Face-
book eller online i det hele taget. SF kørte f.eks. en
kampagne på deres hjemmeside op til valget: ‘Har
du en time? Har du fem minutter? Har du ét mi-
nut?’«.

Hvor tror du, vi ender?
»Mere uformelle og løsere tilknytninger til parti-

erne bidrager til, at vi godt kan acceptere partimed-
lemskab uden at være enige med partiet hele vejen
rundt. At man siger: Ja, jeg er medlem. Deres økono-
miske politik er helt hen i vejret, men jeg er enig i
deres uddannelsespolitik, og det er det vigtigste for
mig«.
kristine.l.roed@pol.dk; mathias.s.holm@pol.dk

Hvis man 
kigger på 
partierne med
konkurrence-
demokratiske
briller på, kan
man sige, at det
faktisk er godt,
at de ikke har så
mange
medlemmer,
som er en klods
om benet 
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EL’S PRINCIPPROGRAM
Finn Sørensen, MF/Enhedsli-
sten:
I Politiken 17.7. fremstilles det,
som om Enhedslistens årsmø-
de 2012 afviste at gå i gang
med at skrive et nyt program.
Det er ikke rigtigt. Det er rig-
tigt, at årsmødet afviste HB’s
forslag om, at et nyt program
skulle være færdigt til endelig
vedtagelse i 2014. Men årsmø-
det vedtog, at der skal ske en
’ajourføring’ af det eksisteren-
de program, og at der på års-
mødet i 2013 skal foreligge et
debatoplæg om det nuværen-
de principprogram samt ud-
kast til et nyt. Det forventes ik-
ke, at der skal stemmes om et
nyt program på årsmødet
2013 . 

ATOMAFFALD
Ole Borgå, Avlsmosevænget 12,
Hvalsø:
I slutningen af 1970’erne var
jeg lærer i energi og miljø på
Krabbesholm Højskole i Skive.
Et af temaerne, vi tog op, var
atomkraft. Det jysk-fynske el-
samarbejde ’Elsam’ i Frederi-
cia havde valgt Gylling ved
Horsens Fjord som place-
ringssted for atomkraftvær-
ket, og som deponeringssted
havde eksperterne valgt en
salthorst på Mors. Stedet hed-
der Erslev. Hvad mon GEUS
mener har ændret sig fra den-
gang, siden Erslev er væk som
deponeringsmulighed? Be-
mærk, at affaldet fra Risø er
fra et lille forsøgsanlæg, mens
analysen dengang tog ud-
gangspunkt i et eller flere pro-
ducerende atomkraftanlæg.
Der blev dengang argumente-
ret for, at Erslev-salthorsten
var det mest perfekte og stabi-
le deponeringssted, som man
kunne tænke sig. Det er forstå-
eligt, at nordvestjyderne er
skeptiske. Men det er også
værd at anerkende Folketin-
gets beslutning om, at affal-
det fra Risø er danskernes
eget affald, som vi anstændig-
vis selv bør håndtere. En kom-
pensation til landsdelen var
en oplagt mulighed, som også
ville give et retvisende billede
af, hvad omkostningsniveau-
et ved atomkraft samlet set er. 

ROLLESPIL FOR ØKONOMER
Gorm Petersen, Ballesvej 27,
Hornslet:
Økonomerne ser verden, som
den ifølge deres teorier burde
have været. Ifølge disse har
Danmarks største problem si-
den 2009 ikke været arbejds-
løshed, men mangel på ar-
bejdskraft. Hvis de ikke er villi-

ge til at ændre deres teorier, så
de kommer i overensstem-
melse med virkeligheden, vil
jeg foreslå en lykkelig skils-
misse mellem økonomerne
og resten af samfundet. På
samme måde som for eksem-
pel rollespiludøvere kan blive
enige om at mødes i en skov
og – uden at genere andre – le-
ge trolde, prinsesser og den
slags – kunne økonomerne
danne lukkede klubber, hvor
de leger, at verden fungerer i
overensstemmelse med deres
teorier. Resten af samfundet
kunne undgå at blive distra-
heret af økonomerne, og øko-
nomerne slipper for igen og
igen at blive kritiseret for de-
res mange fejltagelser.

SKATTEGABESTOK
Curt Jensen, Østerbrogade 113,
København:
Enhedslisten tror, at visse virk-
somheder vil betale mere i
skat, når man offentliggør de-
res skattebetalinger. Menings-
løst. Enten er virksomheder-
nes skattebetaling lovlig eller
ikke. Er den lovlig, vil de vel ik-
ke betale mere, end loven kræ-
ver, bare fordi tallet offentlig-
gøres. Er den ikke lovlig, er det
vel Skats opgave at finde og
rette fejlen. Jeg foreslår, at En-
hedslisten i stedet offentlig-
gør, hvor meget de onde bank-
direktører, som partiet hader
så meget, betaler i skat. 

DEN KINESISKE LEKTIE
Lena Brostrøm, sanger, fmd. for
Dansk Artist Forbund, Dronnin-
gensgade 68, København:
I Politiken 17.7. skriver profes-
sor Minxin Pei fra Claremont
McKenna College i USA, at en
af Kinas store økonomiske ud-
fordringer er »tyveri af intel-
lektuel ejendom«, hvilket »gør
livet vanskeligt for iværksæt-
tere på hjemmemarkedet«. 
I Danmark har vi tradition for
gode lovlige forhold for distri-
bution af kunst, viden og un-
derholdning; når kunstnere
og virksomheder har udsigt
til indtægter fra deres ophavs-
rettigheder, bidrager det til
væksten. Vi skal ikke glemme
den kinesiske lektie, at en un-
derminering af et sundt op-
havsretssystem faktisk er ska-
delig for samfundsøkonomi-
en.

ÆLDRE NYDANSKERE
Ditte Budtz, Skårupvej 200,
Hvidovre:
Som en kommentar til artik-
len i avisen 17.7.: Vær også op-
mærksom på problemstillin-
gen omkring etniske ’gråhåre-

de’ danskere, der har brug for
hjemmepleje, eller som bor
på plejehjem. Der er (heldig-
vis) i de senere år uddannet
rigtig mange sosuhjælpere af
anden etnisk baggrund, og
det er bestemt ikke alle, der ta-
ler lige godt dansk. Det kan
være rigtig svært for den æl-
dre dansker at forstå, hvad der
bliver sagt, og det kan nemt
føre til misforståelser og for-
virring. Kendskab til hinan-
dens historie og kultur vil væ-
re ønskværdigt og burde ind-
gå både i grunduddannelsen
generelt og i senere opsam-
lingsforløb, når det er aktuelt. 

ER DANSKERNE KRISTNE?
Marie Buhl Andersen, Gyvelbak-
ken 11, Kalundborg:
Pia Kjærsgaard udbreder atter
engang uforståelige syns-
punkter i forhold til sit ellers
klare syn på, at ’danskere’ er
kristne. Hun mener, at kom-
munister fra fortiden skal be-
kende deres synder, uagtet at
de skulle være kommet på an-
dre tanker efterhånden og al-
drig mente, at de gjorde noget
forkert i fortiden. Tilgivelse
ligger hende fjernt – som iføl-
ge min lære om kristendom
ellers er nærliggende. Hun si-
ger om kommunister, at de
har slået millioner ihjel og
derfor er farlige. Hvor mange
slog middelalderens korsrid-
dere og inkvisition ihjel? Dis-
se mænd mente sig retfærdi-
ge i troen på Gud og Jesus, når
de ihjelslog anderledes tæn-
kende. 

BØGER – IGEN
Gunnar O. Schmidt, Rugvænget
8, Vejen:
Det kan undre, at bogområdet
nu synes nedprioriteret i Poli-
tiken. Om det er for en stund,
ved jeg ikke, men jeg håber ik-
ke, at det nye misfoster af et
kulturmagasin bliver perma-
nent afløser. Nye læsere kom-
mer til – forhåbentlig da. De
skulle gerne her finde den ri-
ge, åndelige føde, der er i avi-
sens omtale, analyse og an-
meldelser af bøger, foretaget
af de klogeste hoveder, avisen
kan skaffe. Hvis ikke ’organet
for den højeste oplysning’ gi-
ver os al den behandling af
bogstoffet – det litterære og
det faglige– som vi med rime-
lighed kan forvente, – hvorfor
skal vi så egentlig fortsat beta-
le en ret så høj pris for en avis,
der, sine i øvrigt gode analyser
og nyhedsstof ufortalt, bruger
så megen plads på flygtige
livsstilsfænomener og rekla-
mer for sig selv?

Læserne Mener

JEG ER overrasket over, hvor lidt I, som
kræver forbud mod omskæring, ved om
omskæring. Hvorfor taler I ikke pige-
omskæringer i stedet og bekæmper det?
Det er det, som er tortur og idioti. 

Først lidt historie: Omskæring af dren-
ge startede i Midtøsten pga. ørkenen. Det
var et tidspunkt, hvor folketallet gik dra-
stisk ned, fordi mændene blev impotente
pga. betændelse i penis. 

Det opstod, fordi der i ørkenlandene er
dårlig vandforsyning og dermed også
dårlig hygiejne. I mangel på renlighed
samler der sig pus og bakterier under for-
huden, som udvikler sig til en betændel-
se, som gav manden en farlig, smertefuld
og varig skade, som gjorde, at han miste-
de sin evne til reproduktion. 

Det var da, at datidens oplyste foreslog
omskæring af drenge for at gøre renlig-
heden nemmere (ikke et påbud, men en
anbefaling).

I dagens samfund er netop denne op-
lysning gået ud igen til de samme lande
af samme årsag. Forsøg i Afrika har vist,
at omskæring kan have en vis beskytten-
de virkning mod hiv-smitte med 50-60
pct. reducering i smitte. Argumentation

for omskæring kunne således være fore-
byggelsen mod smitte af hiv. Sammenlig-
net med beskyttelse ved hjælp af kon-
dom er der mange, der taler imod og me-
ner, at der ikke er tale om god beskyttel-
se, eftersom beskyttelse med kondom er
over 99 pct. Problemet er dog, at 99 pct.
af befolkningen ikke har råd til kondo-
mer. Til og med i vores samfund er der
mange mænd, der ikke ved, hvordan de
skal vaske deres penis. Mange mødre ved
ikke, hvordan de skal lære drengen det,
og fædre tænker ikke over det. Lægen si-
ger som regel ikke noget, men jeg kan
forvisse dig om, at under forhuden på
mange mænd ligger urinrester, trusse-
støv, mider og bakterier.

JEG HAR selv overværet en omskæring i
Israel. Det kaldes brit milah. Det foregår
overhovedet ikke som de rædselshisto-
rier, man i dag hører. Barnet skal lige ha-
ve fået mad, det sidste, han får, er en slurk
rødvin eller noget med et bedøvende
middel i. 

Derefter bliver forhuden løsnet fra pe-
nishovedet og trukket frem over glans og
fæstnet med en klemme for at undgå at
skære i glans. Med en syleskarp skalpel
bliver så forhuden skåret af. Det, at bar-
net græder, er, fordi det ligger i armen på
en fremmed, som det altid vil gøre. I sam-
me øjeblik det lige efter omskærelsen
kommer i moderens arme, stopper grå-

den, og barnet sover som følge af mæt-
hed og bedøvelse. Det hele tager tre mi-
nutter fra begyndelse til slut.

En kvinde, der har haft en omskåret el-
sker, vil siden ikke have noget andet. Hen-
des seksuelle nydelse bliver forstærket til
et niveau, så hun føler, hun ikke har haft
sex før. Simpelthen fordi en uomskåret
mand glider frem og tilbage i sit eget
skind, som ligger forholdsvis roligt i
kvindens skede, og det, kvinden føler, er
den svage bevægelse, der foregår i hen-
des skede, bag mandens forhud. Med en
omskåret mand er hun i peniskontakt
med manden og alle hans bevægelser. En,
der ikke har haft en omskåret mand/el-
sker, ved ikke bedre.

KVINDELIG omskæring er ren mands-
chauvinisme. Kvinder bliver ikke omskå-
ret, de bliver kastreret. De mister al følel-
se og forståelse for sex, og hvorfor mænd
ønsker sex. Det, der irriterer mig mest i
de tilfælde, er de mænd, der klager over,
at deres kvinde ikke vil have sex, og der-
for går til andre kvinder eller prostituere-
de. Da stiller jeg det spørgsmål til dem:
Ville du kunne lide sex, hvis du var kastre-
ret?

Så drop snakken omskæring af mænd/
drenge. Bekæmp i stedet omskæring af
kvinder, som er det, der har ødelæggen-
de fysiske og psykiske virkninger på kvin-
der i nutidens samfund. 

omskæring 1

KIRSTEN NAMSKAU, 
UNDERVISER

Omskårne mænd giver bedre sexDagens
citat

Et ordentligt tilsyn
og registrering af
hver eneste omskæ-
ring er den eneste
vej frem for at 
afdække dette 
område til gavn for
drengene. Vi må og
skal have overblik
over risici, kompli-
kationer og smerte i 
forbindelse med
indgrebet samt
langtidskonsekven-
serne. De videnska-
belige resultater,
der foreligger nu,
aftvinger, at mini-
steren sender Sund-
hedsstyrelsen i byen
for at gøre deres ar-
bejde akkurat som
med de private 
plastikkirurgiske 
klinikker 
Sofie K. Led, 
Medlem af Køben-
havns Borgerrepræ-
sentation (S). 
På Sofie K. Leds
Facebookprofil 

MIN ÆLDSTE søns far er muslim og kom-
mer fra det vestafrikanske land Guinea.
Omskæring af drenge er almindelig prak-
sis i Guinea, og jeg har selv med ambiva-
lens deltaget i flere storslåede fester, hvor
det netop overståede indgreb blev fejret.

Min eksmand havde boet i Vesten i
mange år, da vi mødte hinanden i 1988.
Jeg må indrømme, at jeg ikke et sekund
havde overvejet, at han kunne nære et
ønske om at videreføre denne – i mine øj-
ne – stærkt forældede tradition, da jeg
blev gravid nogle år senere. Men da dren-
gebarnet var født, gik der ikke lang tid,
før han bragte emnet på bane. Han øn-
skede, at vores søn skulle omskæres. Det
var en stærk tradition i hans hjemland.

Jeg stejlede med det samme, men love-
de også at overveje muligheden. Jeg
tænkte på, hvordan det ville blive for vo-
res søn for eksempel at have gymnastik i
skolen, se anderledes ud, og hvordan han
skulle forklare det. Jeg tænkte over, hvor-

dan det ville påvirke hans identitet og
seksualliv både følelsesmæssigt og fysisk,
som barn, ung og voksen. 

Jeg tænkte hele forløbet igennem:
Hvordan det ville være at bestille tid på
hospitalet og få lagt vores lille spædbarn
i narkose, hvorefter en læge ville skære
hans forhud af.

Jeg undersøgte, hvilke komplikationer
det kunne medføre, selv på et vestligt ho-
spital under forsvarlige forhold – i stærk
kontrast til, hvordan det ellers kan fore-
gå.

JEG TÆNKTE selvfølgelig også over, hvor-
dan det ville være for vores søn – hvis han
ikke blev omskåret – at komme til Guinea
og være anderledes. Og hvordan det ville
være for hans far, at hans søn ikke var om-
skåret.

Jeg vejede tingene op mod hinanden
og kom frem til, at jeg ikke kunne tage en
beslutning om at ændre hans krop for
evigt. At foretage et valg på hans vegne
om at ændre på en så vigtig legemsdel lå
simpelthen ikke i min magt. 

Jeg fremlagde mine ræsonnementer
for min daværende mand og efter en pe-
riode med en del skænderier og debat, fik

jeg overbevist ham om, at hvis vores søn
skulle ønske at blive praktiserende mus-
lim som ham, så kunne han foretage de
nødvendige valg som voksen.

I BAGKLOGSKABENS ulideligt skarpe lys
fortryder man til tider sine valg. Men jeg
kan i dag konstatere, at dette valg og den
kamp det medførte, har jeg aldrig for-
trudt. Tværtimod – jeg er stolt af, at jeg
stod fast.

Min søns krop er hans egen. Hvis den
skal forandres for bestandigt, så er det
hans valg. Ligesom hans valg af religiøs
praksis eller fravalg af samme aldrig kan
blive mit eller hans fars valg. Det er min
dybeste overbevisning, at religion og reli-
giøs praksis er et privat og intimt anlig-
gende for den enkelte.

Jeg kunne ønske, at man ændrede
praksis og lod drenge og mænd – og pi-
ger og kvinder - bestemme over deres
egen krop, så de senere i livet kunne be-
slutte, om det ville være rigtigt for dem at
foretage en varig ændring af deres køns-
organer. 

Så kunne man jo eventuelt 20-30 år se-
nere se på, hvor mange der har valgt at
blive omskåret som voksen.

omskæring 2

JEANETTE ØBRO GERLOW,
FORFATTER

Min søns krop er hans egen 
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PÅ ET NÆS i Ilmensøen få kilometer syd
for det gamle Novgorod i Rusland er fa-
der Dimitrij, som er munk i den russi-
skortodokse kirke, helt alene med sin kir-
ke, som har stået på næsset siden 1200-
tallet. Når jeg besøger ham med danske
turister, kan der lige præcis stå en bus-
fuld af dem inde i hans lille kirke.

Så plejer fader Dmitrij at fortælle om
kirkebygningens historie: Da sovjettiden
indtrådte, blev den konfiskeret, og der

blev indrettet en fiskefabrik i den. Efter
Anden Verdenskrig blev det lille næs og
området omkring det udlagt som ’re-
kreativ base’, som det hed på sovjetrus-
sisk, dvs. campingplads, og kirkebygnin-
gen blev anvendt som redskabsskur. Da
så Sovjetmagtens æra for godt 20 år siden
var slut, blev bygningen givet tilbage til
den ortodokse kirke. 

Siden da har fader Dmitrij brugt det
meste af sin tid på at passe de to til fire

narkotikamisbrugere, han løbende har i
en form for rehabilitering. 

Han plejer at prale med, at hans klien-
ter ti gange oftere kommer ud af deres
misbrug end dem, der kommer på de ik-
kekirkelige rehabiliteringsklinikker. »Det
er den forkerte del af mennesket, de prø-
ver at kurere på de almindelige klinik-
ker«, plejer han at sige og holder sig så for
brystet for at minde os om, hvor sjælen
bor.

Tager man sydpå til Moskva, er det
svært at undgå at lægge mærke til den
enorme Kristi Frelser-katedral, som be-
klædt med hvid marmor rejser sig på
bredden af Moskva-floden over for Kreml.
Det er den største kirke overhovedet i
den ortodokse verden og stod færdig i
1883.

I perioden mellem 1931 og 1998 fandtes
kirken imidlertid slet ikke. Den blev revet
ned for at gøre plads til et kæmpestort
kongrespalads, der aldrig blev bygget
færdigt, fordi Anden Verdenskrig kom i
vejen. 

Efter krigen besluttede man at benytte
det fundament, man havde gravet ud, til
en udendørs swimmingpool, som gene-
rationer af russere har taget deres første
svømmetag i. Efter Sovjetunionens sam-
menbrud genopbyggede præsident Jelt-
sin kirken fra grunden, sådan at der nu si-
den 1998 har stået en tro kopi af den op-
rindelige kirke der, hvor svømmebassi-
net lå. Mine kulturradikale russiske ven-

ner rynker altid på næsen ad kirken. De
synes, at genopførelsen er udtryk for dår-
lig smag. »Man skal stå ved sine ødelæg-
gelser«, synes de at sige. 

Kirken har ikke desto mindre status af
en slags statskirke i Rusland; det er her,
Putin og Medvedev viser sig med deres
hustruer til gudstjenesten påskeaften
hvert forår; det var herfra, Ruslands før-
ste præsident, Boris Jeltsin, blev begravet
i 2007.

I SKRIVENDE stund er jeg i Skt. Petersborg
i embeds medfør. Her er der masser af
smukke kirker, hvoraf de kendteste dog i
dag har status af museer. Den spraglede
Blodskatedral, som står opført der, hvor
Aleksander II blev myrdet ved et attentat
i 1881, er f.eks. et museum, ligesom den
enorme Isaak-katedral ikke er blevet en
aktiv kirke igen, efter at den i sovjettiden
ændrede status til ’museum for religion
og ateisme’.

Når man overvejer at sløjfe en kirke

JON KYST
Efter oktoberrevolutionen
i 1917 skulle masser af
russiske kirker lukkes.
Spørgsmålene dengang i
Rusland var de samme
som de spørgsmål, der
diskuteres i Danmark i dag:
Skal kirkerne rives ned?
Skal de benyttes til andre
formål? Og hvilke andre
formål er passende for en
kirkebygning?

Jon Kyst, ph.d. i russisk, direktør i Akademisk

Rejsebureau

KRONIKEN
21. juli 2012

FØR. Den græske kirke stod i Skt. Petersborg fra 1866, og til den i 1961 blev revet
ned. Fotograf ukendt 

EFTER. Oktobersalen i Leningrad stod færdig i 1966 der, hvor den græske kirke var
blevet revet ned. Foto: Promotion 
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4.037 indsatte var der i gennemsnit i 2011 i
danske fængsler og arresthuse 3.235 fanger var der i gennemsnit

i 2001

E uropakommissionen har afsat cir-
ka 600 milliarder kr. til Europas
næste store forskningsprogram

’Horizon 2020’. Omkring 40 procent af
budgettet ønskes anvendt til forskning i
de store samfundsudfordringer – grand
challenges – som Europa står over for in-
den for blandt andet klima, energiforsy-
ning og befolkningens sundhed. 

De europæiske politikere og forsk-
ningsrådgivere opfordrer til, at ny viden
og løsninger på udfordringerne blandt
andet findes gennem mere interdiscipli-
nær forskning, altså udvikling af ny vi-

den ved brug af forskellige forsknings-
discipliner som naturvidenskab, teknisk
videnskab, sundhed, humaniora og sam-
fundsvidenskab. 

POINTEN ER, at udfordringerne er af så
kompleks karakter, at forskning inden
for en disciplin ikke gør det alene. For ek-
sempel kræver et opgør med Europas sti-
gende fedmeproblem både ny viden in-
den for afsætnings- og afgiftsforhold, vi-
den om ændrede spise- og motionsvaner,
ændringer i fødevarekvalitet etc. 

Også i Danmark er interdisciplinær
forskning i centrum, senest understreget
i regeringens FORSK2020-katalog. Og iføl-
ge uddannelsesminister Morten Øster-
gaard har Danmark en global konkurren-
cemæssig fordel på forskningsfronten,
fordi vi skulle være særligt dygtige, hvad
angår interdisciplinær forskning og løs-
ninger. 

I tænketanken DEA har vi med en ny in-
ternational sammenligning af interdisci-
plinaritet i OECD-landene set nærmere
på, om vi nu også er så gode, når det gæl-
der tværvidenskabelig forskning. Vi har
undersøgt, om dansk forskning inden for
tre hovedområder, der alle er repræsen-
teret i ’Horizon 2020’, er parat til at kæm-
pe med om EU’s kommende forsknings-
budget. Det korte svar er desværre nej.

Analysen viser, at dansk forskning på

alle tre områder faktisk ligger nr. 1 blandt
de 20 mest publicerende OECD-lande,
når man måler på produktivitet (antal
publikationer i forhold til befolknings-
størrelse), og at vi er blandt de førende,
når det gælder videnskabelig gennem-
slagskraft (målt på antal citationer i for-
hold til befolkningsstørrelse). 

Til gengæld klarer Danmark sig min-
dre godt, når det gælder graden af inter-
disciplinær forskning. Værst ser det ud
inden for genmodificerede fødevarer,
hvor dansk forskning placerer sig på en
20.-plads. Inden for vedvarende energi er
vi nr. 14, og inden for metabolisme- og
fedmeforskning er vi nr. 8.

Graden af interdisciplinær forskning

er målt ud fra tre parametre: 1) Antallet af
forskellige fagområder, som den viden-
skabelige artikel henviser til, 2) balancen
mellem de fagområder, som artiklen
henviser til (hvor mange gange henvises
til de enkelte fagområder i samme arti-
kel) samt 3) den kognitive afstand mel-
lem fagområderne, eksempelvis er der
større afstand mellem humaniora og na-
turvidenskab end mellem natur- og
sundhedsvidenskab. 

Danmarks middelmådige placering
udgør en risiko for, at danske forskere i
mindre grad får del i de 600 milliarder
kr., der er afsat til ’Horizon 2020’. Groft
sagt risikerer dansk forskning at tabe ter-
ræn og værdifuld finansiering, hvis ikke

vi bliver bedre til at fremme interdiscipli-
nær forskning. Analysen viser, at univer-
sitetsforskningen er den mindst inter-
disciplinære, og at det er virksomheder
og det, som tidligere hed sektorforsk-
ning, der står for den mest interdiscipli-
nære forskning i Danmark. Det er ikke
overraskende, da de to parter ofte fokuse-
rer på mere anvendelsesorienteret forsk-
ning med udgangspunkt i konkrete sam-
fundsudfordringer, der kræver input fra
flere discipliner.

Men det viser samtidig et behov for at
overveje, hvordan man bedst understøt-
ter mere interdisciplinær forskning på
universiteterne – selv om de allerede har
fået mere fokus på at fremme forskning
på tværs. 

Problemet for universiteterne er
blandt andet, at interdisciplinær forsk-
ning udfordrer hele tankegangen og tra-
ditionen i forskningssystemet, som pri-
mært er organiseret efter videnskabelige
discipliner. Derfor kræver interdiscipli-
nær forskning mod. Både til at indgå i in-
terdisciplinære projekter og til at lade
disciplinerne forblive forskellige i projek-
terne, så forskerne tør udfordre hinan-
den gennem hele forskningsforløbet. Det
er ressourcekrævende, fordi der først skal
etableres et fælles ’sprog’ og en fælles for-
ståelse af bestemte problemstillinger. 

Desuden er det sværere at få optaget in-

terdisciplinære forskningsartikler i pre-
stigefyldte tidsskrifter, ligesom bedøm-
merpaneler i de forskellige bevillingssy-
stemer skal være klædt bedre på til at be-
dømme interdisciplinære projekter. En-
delig må universitetsledelsen sikre, at
der skabes rum til og incitamenter for, at
forskerne mødes på tværs af fakulteter, så
eventuelle institutionelle og kulturelle
barrierer nedbrydes. 

INTERDISCIPLINÆR forskning kun frem-
mes, hvor det giver mening. Det skal altid
være et middel – aldrig målet. Men ifølge
Peter Olesen, formand for Det Strategiske
Forskningsråd, står Danmark, Europa og
hele verden over for samfundsudfordrin-
ger såsom behovet for rent vand og flere
fødevarer, som der kun findes svar på
med interdisciplinært samarbejde. 

Derfor må de forskellige forskningsak-
tører arbejde på at nedbryde de barrierer,
der holder den interdisciplinære forsk-
ning i Danmark tilbage. Målet er at få
bedre rammer for fremragende forsk-
ning og udvikling af ny grænsesøgende
viden og indsigt til gavn ikke bare for
Danmark, men også resten af verden.
analyse@pol.dk

Nanna Rosenfeldt er konsulent, og Maria
Lindorf er seniorkonsulent i tænketanken
DEA.
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Dansk forskning halter 
efter andre OECD-lande,
hvad angår samarbejde
mellemforskellige
forskningsdiscipliner. Det
koster i kroner og øre, når
der skal søges midler fra
EU. 

Forskning. Behov for mere interdisciplinaritet

NANNA ROSENFELDT OG MARIA LINDORF

Danmarks placering i interdisciplinær forskning blandt OECD-lande
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Vedvarende energi

SAMARBEJDE. Europas udfordringer er så komplekse, at forskning inden for en disciplin ikke gør det alene. F.eks. inden for fedme, hvor forskning i spise- og motionsvaner, ændringer i fødevarekvalitet, afsætning m.v. alle er af betydning. Arkivfoto: Astrid Dalum
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KRONIKEN I MORGEN
PHIL NICE
Samfundsdebatten: Mål eller mid-
del?

Endelig kan man
besøge Peter og
Paul-katedralen,
der er en turistat-
traktion som be-
gravelsessted for
de russiske tsarer
og deres familier,
bl.a. vores hjemli-
ge kejserinde Dag-
mar. 

Set fra turister-
hvervets synspunkt kan det være prak-
tisk, at tilrejsende ikke tvangsindlægges
til en ortodoks messe, fordi de gerne vil
se et smukt kirkerum. Omvendt går man
glip af den specielle liturgi med røgelse
og hymnesang, der er så vigtig for at for-
stå ortodoksien.

JEG KAN GODT forstå, hvis nogle stejler
over sammenligningen mellem Dan-
mark og Rusland; Rusland er ikke et af de
lande, vi plejer at sammenligne os med.
Kan tiden efter den kommunistiske
magtovertagelse i Rusland i 1917 overho-
vedet sammenlignes med Danmark i
2012? Hvilke træk kan man mene, at vi
har til fælles med Rusland i sovjetperio-
den?

I tiden efter revolutionen så Rusland
sig selv som bærer af den højeste grad af
retfærdighed. Det samme ser ud til at væ-
re tilfældet i Danmark i dag: I Rusland
hed retfærdigheden socialisme; i Dan-
mark hedder den ytringsfrihed og demo-
krati. 

Mange russere samledes dengang net-
op omkring en følelse af, at de havde lagt
en traditionsbunden, uoplyst fortid bag
sig og var trådt ind i den højeste form for

oplysning. 
Det er derfor heller ikke svært ikke at se

et slægtskab mellem Muhammedtegnin-
gerne og den antireligiøse propaganda,
der fyldte ganske meget i tiden omkring
den russiske revolution, hvor Gud og Je-
sus fremstilledes som karikaturer, og an-
dre religioner og deres symboler syste-
matisk blev latterliggjort. 

Noget af det mest fremmede, der fin-
des for et samfund, der begrunder sin ek-
sistens i rationalitet, er nemlig en kirke.

Kirken bliver symbol på det gamle sam-
fund, der begrundede sin eksistens i tra-
dition. Ligesom russerne gjorde det for
100 år siden, stræber vi i dag efter et ratio-
nelt samfund. Og her står kirkerne mest i
vejen.

DEN RUSSISKE digter Joseph Brodsky
(1940-87), som fik Nobelprisen i Littera-
tur i 1987, skrev i 1966 et af sine kendteste
digte om nedrivningen af sin hjemby Le-
ningrads græskortodokse kirke. Den hav-
de måttet lade livet til fordel for opførel-
sen af ’Oktobersalen’, som den dag i dag
benyttes til rockkoncerter og større kul-
turbegivenheder. 

Digtet, ’Et hvil i ørkenen’, gav senere
navn til en af Brodskys mest populære
digtsamlinger. Alligevel er det store digt
aldrig blevet oversat til dansk. Før nu,
hvor Politikens læsere hermed indbydes
til en poetisk premiere med nyere russisk
lyriks store navn.

Jeg tror, Joseph Brodskys digt kommer
omkring stort set alle de tanker, der er re-
levante, når man overvejer at sløjfe en
kirke. Digtet trykkes første gang på
dansk:

Et hvil i ørkenen

Af Joseph Brodsky

Så få grækere er der nu tilbage i Leningrad,

at vi har ødelagt den græske kirke

for på den plads, som derved blev tom,

at bygge en koncertsal. Arkitektur

af denne type er der noget håbløst ved. Dog

er en koncertsal med over tusind pladser

ikke helt så håbløs endda: Den er et tempel,

et kunstens tempel. Hvis skyld er det,

at vokalkunsten kan samle flere sjæle,

end troens faner kan?

En skam er det blot, at vi nu i det fjerne

i stedet for en helt almindelig kuppel

skal skimte salens formløst flade linje.

Men formløshedens proportioner

er nu en gang ej det, vort liv afhænger af;

det er snarere proportionernes formløshed.

Jeg husker tydeligt, da den blev revet ned.

Forår var det, og jeg kom dengang

tit på besøg i en tatarfamilie,

som boede i nærheden. Jeg kunne

gennem deres vindue se den græske kirke.

Dagen var begyndt med tatarsnak;

men siden kom der lyde ind i samtalen,

som først blandede sig,

men snart fuldstændigt overdøvede den.

En gravko blev kørt ind i kirkehaven,

med et kæmpe jernlod hængt op under skovlen,

og murene begyndte stille at give efter

Man ville da også være rent til grin, om ikke man gav

efter,

hvis man var en mur og stod foran sådan en 

ødelægger.

Endvidere kunne gravkoen opfatte

muren som en død ting

og, til en vis grad, på den måde lig den

selv. Og i de døde tings verden er det ikke

kutyme at komme hinanden i møde.

Siden kom der lastbiler kørende,

bulldozere ... Og en gang, da det var aften,

sad jeg på resterne af kirkens apsis

og så gennem alterets ruiner natten lyse sort.

I disse huller i det gamle alter

så jeg sporvognene flygte

langs de matte gadelygters guirlande.

Og det, man aldrig får at se i en kirke,

så jeg nu igennem kirkens prisme.

En dag, når vi ikke er her længere ...

Eller rettere: I vores sted vil der en dag

også komme noget andet, som enhver,

der kendte os, vil gyse ved at se.

Men de, som kendte os, vil trods alt ikke være mange.

Præcis på samme måde besørger hunde

på steder, de har kendt, af gammel vane.

Selv hvis hegnet omkring en have nu er revet ned,

kan hunden stadig mærke, at det er der.

Hundens drømme overdøver det, den ser.

Eller også er det jorden, der bevarer lugten:

Selv asfalt må give op imod en køters lugtesans.

Og hvad skal hunden også med det nye, grimme hus?

Set fra hundens synspunkt ligger haven her altså 

stadig!

Og det, som synes klart for hvert et menneske,

er hunde ganske ligeglade med.

Det er det, der gør, at hunden kaldes trofast.

Og hvis jeg nu i ramme alvor

skulle tale om slægters kommen og gåen

og om stafetten, der gives videre, så

tror jeg kun for alvor netop på dette.

Eller rettere, jeg tror kun på dem, der kan mærke lug-

ten.

Så få grækere er der nu i Leningrad,

ja, med undtagelse af Grækenland er der

overhovedet kun ganske få af dem tilbage.

I hvert fald ikke mange nok til

at bevare troens bygninger.

Men at de skal tro på det, vi bygger,

kræver ingen af dem nu. Ét er,

fristes man til at sige, at slå korsets tegn for et helt

land;*

et ganske andet er et kors at bære.

De blev stillet foran én eneste opgave.

Og den magtede de så alligevel ikke.

Ageren voksede til, fordi den ej blev pløjet.

»Du sædemand, lad blot din plov stå urørt,

så vi finder selv ud af, hvornår vi sætter vores aks«.

Og så glemte de i mellemtiden at passe på deres plov.

Jeg sidder her i natten og ser ud gennem vinduet

og tænker: Hvad er det for et punkt, vi nu er nået til?

Hvad er vi fjernest fra: ortodoksien eller hellenismen?

Og hvad er vi tættest på? Hvad venter os forude?

Er det mon en anden æra, der er på vej?

Og hvis det er, hvori består da vores fælles pligt?

Hvad er det for et offer, vi skal bringe?

* Russerne kristnedes af en græskortodoks
mission fra Byzans i 900-tallet.
Oversættelse Jon Kyst
JON KYST

... Når man overvejer at sløjfe en kirke

Kirken bliver
symbol på det
gamle 
samfund, der
begrundede sin
eksistens i 
tradition

Den græske kirke i Leningrad umiddel-
bart efter nedrivningen i 1961
Fotograf ukendt
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KUN DE allermest interesserede opdage-
de formentlig, at Paraguays parlament
for nylig førte verdens hurtigste rigsrets-
sag mod landets centrumvenstre præsi-
dent Fernando Lugo og afsatte ham fra
embedet. Det hele skete med ekspresfart

en fredag aften. Lugo
fik to timer til at føre sit
forsvar, hvilket han af-
viste, hvorpå han tøffe-
de ud af regeringsbyg-
ningen med ordene:

»Jeg er ikke Salvador
Allende. Nu går jeg
hjem«.

I modsætning til
kuppet i Honduras i

2009 var der ingen, der forhindrede den
nu pludseligt afsatte præsident i at blive i
landet og køre gennem gaderne til sit
hjem. Militæret blev i sine forlægninger,
og ikke en dråbe blod blev udgydt. Og
selv om nogle få hundreder mennesker
demonstrerede i gaderne, da nyheden
blev kendt, varede heller ikke denne pro-
test længe. Dagen efter åbnede butikker
og restauranter til normal tid.

»Måden, det skete på, var ikke i orden,
men Lugo er fortid, og nu skal vi videre«,
mente en kommentator på en national
tv-kanal. Hans bemærkning synes at af-
spejle den generelle holdning i Paraguay,
hvor vælgerne erklærede sig skuffede
over præsidenten.

DEN TIDLIGERE biskop Fernando Lugo
blev valgt med store forventninger i 2008
efter seks årtier med et etpartisystem.
Det var første gang i landets historie, at
der skete en fredelig magtoverdragelse
fra et parti til et andet, og selv om den
nye præsident var populær blandt bøn-
der og middelklassen, havde han den
dybt konservative elite og medierne
imod sig fra starten. Han havde heller ik-
ke flertal i parlamentet og sprang i hele
sin regeringstid fra tue til tue uden at få
noget særligt gennemført. 

Undervejs kom det frem, at den katol-
ske biskop havde været alt andet end ka-
tolsk med sit sexliv. Den ene kvinde efter
den anden stod frem og fremviste baby-
er, hvis ophav angiveligt var biskoppen.
Indtil videre har han anerkendt to børn
med to forskellige kvinder, og for det har
han også fået kirken på nakken.

En af hans mærkesager var at ende de
mange og blodige konflikter om jorden i
et land, hvor store jordejere vil forsvare

sig til det sidste, mens jordløse bønder
kæmper for deres rettigheder. Det var da
også jorden, der blev Lugos banesår, da
han sendte politiet ud til en konflikt. 17
mennesker blev sidste måned dræbt i
kampe mellem besættere og politi, og
det var netop den begivenhed, rigsretssa-
gen mod ham handlede om. På det tids-
punkt havde han tabt sit baglands støtte. 

MEN VAR reaktionen mere eller mindre
apatisk i et land, hvor demokratiet end-
nu mangler at slå rod, lød der straks me-
re støj fra naboerne. Argentina, Brasilien,
Colombia, Ecuador, Bolivia og Venezuela
fordømte det, de betegnede som et stats-
kup mod en folkevalgt præsident og
smed på stående fod Paraguay ud af sam-
arbejdsorganisationerne Mercusur (han-
delsblok bestående af Brasilien, Argenti-
na, Paraguay og Uruguay) og Unasur (de
sydamerikanske nationers forbund). Ve-
nezuela lukkede også omgående for sin
olieeksport til landet, og menneskerets-
organisationen Human Rights Watch
kaldte lynjustitsen mod præsidenten for
»en parodi på retfærdighed«.

Tilsyneladende var det således Paragu-
ays naboer og omgivelser, der til forskel
fra landet selv forsvarede demokratiet
med næb og kløer. Men som ofte i den la-
tinamerikanske virkelighed, er der man-
ge historier bag den synlige historie.

Jurister af næsten enhver politisk ob-
servans er nemlig enige om, at Paraguays
parlament ikke begik et kup, eftersom

landets forfat-
nings artikel 225 si-
ger, at et flertal på
to tredjedele af
parlamentet kan
afsætte præsiden-
ten, hvis det skøn-
ner, at han vareta-
ger sit embede dår-
ligt. Det var det,
der skete, og selv
om processen ikke
var køn, og Lugo
på ingen måde fik
rimelig tid til at
forberede sit for-
svar, er der ikke i
juridisk forstand
tale om et kup. Me-
ner altså jurister-
ne.

Organisationen
af Amerikanske Stater (OAS) har da heller
ikke taget skridt til at smide Paraguay ud
af organisationen. Muligvis belært af si-
tuationen i Honduras for tre år siden, da
Latinamerika delte sig over kuppet, har
OAS indtaget et afventende standpunkt.

»Mange lande har allerede indført
sanktioner mod Paraguay og har foreslå-
et, at vi suspenderer landet. Mit syns-
punkt er, at dette ikke vil medvirke til at
opnå de mål, vi ønsker, og det vil desuden
have store økonomiske følger for befolk-
ningen«, sagde generalsekretæren for
OAS, José Miguel Insulza.

NABOERNE måtte altså tage sagen i egne

hænder, og det gjorde de. Ifølge den poli-
tiske analytiker Francisco Toro fra tænke-
tanken Opeal foregik der tvivlsomme
ting i kulissen. Tilfældigvis var Venezue-
las udenrigsminister Nicolás Maduro i

Paraguays hovedstad Asunción, da Lugo
blev sat fra magten, og han havde travlt
med at forsøge at få hæren til at gøre op-
rør. Det samme havde Ecuadors ambassa-
dør i landet. Deres plan faldt til jorden, da
Lugo nægtede at give hæren en ordre, og
Paraguays nye regering har nu officielt
protesteret over for begge lande. 

»Regionen står dermed i den besynder-
lige situation, hvor en minister og en di-

plomat aktivt har forsøgt at iværksætte
militært oprør i et andet land«, konklude-
rer Toro. I deres iver for at straffe Paragu-
ay for overtrædelse af de demokratiske
spilleregler begik naboerne selv flere de-
mokratiske fodfejl. Ifølge Mercosurs egen
’grundlov’ skal alle parter høres i en sag,
der har konsekvenser, inklusive det land,
konsekvenserne berører. Da Paraguay i
sidste uge mødte frem til Mercosurs mø-

de i den argentinske by Mendoza for at
forklare sig, blev delegationen forment
adgang.

»De fik ikke engang lov til at komme
ind. Det er klart imod reglerne«, sagde
den brasilianske diplomat Paulo Roberto
de Almeida.

Uanset deres demokratiske sindelag,
er det svært at se bort fra, at både Argenti-
nas Cristina Kirchner og Brasiliens Dilma
Rousseff har mindst to fordele af, at Para-
guay forsvinder fra Mercosur. For det før-
ste har begge præsidenter været stærke
fortalere for at forny samtaler med Kina
om en omfattende handelsaftale. Det har
hidtil været umuligt på grund af Paragu-
ays stærke diplomatiske relationer med
Taiwan.

Med Paraguay ude af billedet blev Ve-
nezuela få dage senere medlem af Merco-
sur med et snuptag. 

»At invitere Venezuela og Hugo Chávez
med i en klub med lange demokratiske
traditioner er at have en lige lovlig fleksi-
bel holdning til det demokrati, man kræ-
ver af Paraguay. Ingen er vel bedre kendt
for at bruge demokratiet til autoritære
formål«, skrev Sean Burges i en artikel i
The Council of Hemispheric Affairs.

MENS DE fleste kommentatorer og analy-
tikere er enige om, at den politiske pro-
ces i Paraguay lader noget tilbage at øn-
ske – selv om der ikke er tale om et direk-
te kup – mener andre, at Paraguay måske
var i god tro. Længe har venstreorientere-
de latinamerikanske regeringer vendt
det blinde øje til demokratiske under-
skud i Cuba, Venezuela, Bolivia og Nicara-
gua og givet regionen et indtryk af, at
»det hele er lige fedt«, mener den konser-
vative klummeskribent Andrés Oppen-
heimer, der bestemt har en pointe.

»Paraguays parlament har formodent-
lig forestillet sig, at de begik en mindre
synd i forhold til eksempelvis Nicaragua,
hvor Daniel Ortega lod sig vælge for tred-
je gang, selv om det ifølge landets forfat-
ning er forbudt. Kun ved at få de sandini-
stiske dommere til at underkende forfat-
ningen kunne han vælges igen, og ikke et
eneste latinamerikansk land protestere-
de officielt. Er der noget at sige til, at an-
dre mener, at de kan vælge frit på alle hyl-
der?«, spørger Oppenheimer og fortsæt-
ter:

»På samme måde var der heller ingen,
der protesterede, da Hugo Chávez uden
videre diskvalificerede 270 oppositions-
politikere fra at stille op til guvernørvalg
i 2008. Når man ikke er konsekvent, får
man situationer som den i Paraguay«.

Imens har Paraguays nye regering er-
klæret sig »tordnende ligeglad« med, om
den bliver inviteret til møder i Mercosur
eller Unasur, så længe landet ikke påføres
økonomiske sanktioner. Det er heller ik-
ke sket. Energien fra de mægtige vand-
kraftværker i Paraguay flyder frit til Brasi-
lien og Argentina, og både den legale og
illegale handel over grænserne fortsæt-
ter som før. Kun den symbolske straf står
ved magt. 
anne.sorensen@pol.dk 
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Ekspresafsættelsen af 
Paraguays præsident 
Fernando Lugo for nylig
var ikke en opvisning i 
demokrati. Det var 
naboernes efterfølgende
manøvrer heller ikke. 

Latinamerikas demokrati står sin prøve 

KUP. Paraguays præsident Fernando
Lugo blev for nylig tvunget fra magten i
noget, der ligner et kup, men nok ikke
helt er det. Arkivfoto: AP/Jorge Saenz

Regionen står
dermed i den
besynderlige
situation, hvor
en minister og
en diplomat
aktivt har
forsøgt at
iværksætte
militært oprør i
et andet land
Francisco Toro,
politisk
analytiker

ANNE M. 
SØRENSEN,
KORRESPON-
DENT, 
LATINAMERIKA

D en sidste store æra af internatio-
nalisering –’globalisering’ – fandt
sted i de imperialistiske årtier

forud Første Verdenskrig. Der var på det
tidspunkt ligesom i dag bred enighed
om, at ’vi’ stod på tærsklen til en ny tidsal-
der med vækst og stabilitet. Internatio-
nal krig syntes utænkelig.

Ikke alene havde de store magter al
mulig interesse i at bevare freden; efter
årtier med industrialisering og store
fremskridt inden for forsvarsteknologi
ville en krig også være ubeskriveligt de-

struktivt og uacceptabelt dyrt. Ingen ra-
tionel stat eller politiker kunne ønske sig
det. Og i 1914 virkede de smålige natio-
nale skænderier og grænsestridigheder
mellem imperier og fremadstræbende
lande absurde og anakronistiske.

Internationale markeder havde for-
trængt nationalstaten som det primære
grundlag for menneskelig aktivitet. Ver-
den forekom flad. 

Denne præcedens bør mane til forsig-
tighed. Den første globalisering fik en
brat ende. På grund af verdenskrigen nå-
ede den økonomiske vækst i Europa først
sit niveau fra 1913 i slutningen af 1950’er-
ne. Økonomiens tilsyneladende ustoppe-
lige logik blev overtrumfet af fremvæk-
sten af nye nationalstater, der var gensi-
digt antagonistiske og politisk ustabile. 

Kun USA stod til at høste fordel af den
internationale katastrofe, og alligevel
vandt amerikanerne ikke noget ved de-
res nye overherredømme før næsten 30
år efter krigens afslutning. Kløften mel-
lem de gyldne års illusioner og realiteter-
ne i de næste fire årtier blev udfyldt af
økonomiske nedskæringer, politisk de-
magogi og uafbrudte internationale kon-
flikter.

I DAG ER det, som om det 20. århundrede
aldrig fandt sted. Vi er blevet suget ind i
en ny stor fortælling om ’integreret glo-
bal kapitalisme’, økonomisk vækst og en-
deløse produktivitetsgevinster. Ligesom
tidligere fortællinger om grænseløs for-

bedring kombinerer historien om globa-
liseringen et dømmende mantra (’vækst
er godt’) med en formodning om, at den
er uundgåelig: Globaliseringen er kom-
met for at blive, en naturlig proces snare-
re end et menneskeligt valg.

Den globale økonomiske konkurren-
ces uundgåelige dynamik og integration
er blevet tidens illusion. Som Margaret
Thatcher engang udtrykte det i TINA-dok-
trinen: »There Is No Alternative« (der er

intet alternativ). 
Vi bør være for-

sigtige med den
slags påstande.
Globalisering er en
opdatering af den
store modernisti-
ske tro på teknolo-
gi og rationel sty-
ring, som karakte-
riserede optimis-
men i efterkrigsti-
den. 

Selv om ulighe-
derne mellem lan-
dene bliver min-

dre, er forskellene mellem rig og fattig i
de enkelte lande blevet større. Desuden
er vedvarende økonomisk vækst i sig selv
ingen garanti for hverken lighed eller vel-
stand; det er ikke engang en pålidelig kil-
de til økonomisk udvikling. 

Trods Indiens meget omtalte deltagel-
se i den globale økonomi med højtekno-
logisk industri og tjenesteydelser havde

kun 1,3 millioner af landets 400 millioner
arbejdere et job i den ’nye økonomi’. Det
tager usædvanlig lang tid, før globalise-
ringens fordele er sivet ned.

Samtidig tyder intet på, at globalise-
ring fører til politisk frihed. Åbningen af
Kina og andre asiatiske økonomier har
blot flyttet industriproduktion fra regio-
ner med høj indkomst til regioner med
lav indkomst. Desuden er Kina ikke bare
et lavindkomstland, det er også, først og
fremmest, et land med få rettigheder. Og
det er fraværet af rettigheder, der holder
lønningerne nede og vil fortsætte med at
gøre det i nogen tid – og i mellemtiden vil
det undertrykke arbejdstagernes rettig-
heder i lande, som Kina konkurrerer
med. Kinesisk kapitalisme bidrager yder-
ligere til deres undertrykkelse.

KRISEN i 2008 viste, at det var en illusion
at tro, at globaliseringen ville fjerne mag-
ten fra regeringerne og føre til, at store
multinationale virksomheder domine-
rer den internationale økonomiske poli-
tik. Når banker svigter, når arbejdsløshe-
den stiger drastisk, når der kræves ind-
greb, har vi stadig kun staten, som vi har
kendt den siden det 18. århundrede. 

Internationale kapitalbevægelser und-
viger fortsat national politisk regulering.
Men løn, arbejdstid, pensioner og alt,
hvad der betyder noget for den arbejden-
de befolkning i et land, bliver stadig for-
handlet lokalt. Det var meningen, at vi
skulle bevæge os ind i en æra med trans-

nationalt samarbejde, hvor de konflikter,
der ligger i territorialt definerede politi-
ske instanser, ville blive henvist til histo-
rien. Men ligesom samfundets mellem-
liggende institutioner – politiske partier,
fagforeninger, forfatninger og love –
spændte ben for kongers og tyranners

magt, kan selve staten nu være den pri-
mære ’mellemliggende institution’; mel-
lem magtesløse og usikre borgere og
uansvarlige selskaber eller internatio-
nale organisationer. Og staten bevarer en
enestående legitimitet i borgernes øjne.

Den alene har ansvar for dem, og de for
den. Intet af dette ville betyde noget sær-
ligt, hvis globaliseringens modsætninger
blot var midlertidige, altså hvis vi levede i
en overgangsperiode mellem national-
statens skumring og det globale herre-
dømmes daggry. 

Men er vi så sikre på, at globaliseringen
er kommet for at blive? At den økonomi-
ske internationalisering trækker den na-
tionale politiks formørkelse i sit køl-
vand? 

Det ville ikke være første gang, vi begik
en fejl på det punkt. Vi burde efterhån-
den have lært, at politik stadig er et natio-
nalt anliggende, selv om økonomien ikke
er: Det 20. århundredes historie har rige-
lige beviser på, at selv i sunde demokrati-
er vil dårlige politiske valg som regel
overtrumfe ’rationelle’ økonomiske be-
regninger.
debat@pol.dk

Oversættelse: Helle Albeck
Copyright: The Wylie Agency og Penguin

Books

Vi bringer i sommerperioden tre essays af
den nu afdøde Tony Judt fra bogen ’Ill Fa-
res The Land’ fra 2010. Dette er det første
essay. Det er forkortet.

Essay

TONY JUDT, AFDØD HISTORIKER

Hver gang vi i historiens
løb har troet, at globalise-
ringen ville slå igennem,
har vi taget fejl. Og nu sker
det igen. Nationalstaten
vinder altid til sidst, mener
den nu afdøde britiske hi-
storiker Tony Judt i essayet
her, som er taget fra hans
sidste bog ’Ill Fares the
Land’ (2010)

Fremtiden? Den er national og ikke global

Når banker
svigter, og når
arbejdsløs-
heden stiger,
har vi kun
staten, som 
vi har kendt 
den siden det 
18. århundrede

q BLÅ BOG
q TONY JUDT

Tony Judt blev født i 1948 og døde i
august 2010 af sygdommen ALS,
som lammede ham i det meste af
kroppen. Essayet her er skrevet,
mens han var syg. 
Han var uddannet historiker i Cam-
bridge og Paris og gjorde sig be-
mærket som en markant sam-
fundsdebattør med forkærlighed
for socialdemokratismen. 
Han har skrevet en række bøger,
bl.a. ’Ill Fares The Land’ fra 2010. 



Bente Gad

* 21. april 1917
� 15. juli 2012

Dorete Gad Kanneworff
Birgit Gad

Vores højt elskede

Lisbeth Willenbrack
* 26. juni 1949 � 17. juli 2012

Familien

Bisættelsen finder sted fra Asminderød Kirke
fredag den 27. juli kl. 14.00 

Inge Bjerre
er født den 20. maj 1936

og er nu død den 18. juli 2012

Familien

Bisættelsen finder sted fra Vartov Kirke
tirsdag den 24. juli kl. 11.00

Vores kære

Vagn Bjarne Sørensen
* 29. august 1931            ✝ 17. juli 2012

har fået fred

Kærligst familien

Bisættelsen finder sted fra Herlev Hospitals Kapel
tirsdag den 24. juli kl. 12.00

Vores elskede mor, søster og søde farmor 

kære svigerinde og svigermor 

Ulla Metz
er gået bort den 15. juli 2012 

til stor sorg for familien

Troels, Anders, 
Eva, Carl Theo, Jørgen, Kirsten og Felix

Bisættelsen finder sted tirsdag den 24. juli i 
Simeons Kirke, Nørrebro kl. 13.00

Min elskede

Lise Ulrika Videbæk
* 10. april 1973

Er så stolt over at du forblev dig selv. 
Jeg vil altid bevare dig i mit hjerte.

Hospice Djursland, 15. juli 2012

Jesper Engbo Lassen

Bisættelsen finder sted fra Nordre Kirkegårds Kapel
lørdag 21. juli kl. 11.30 

Kirsten Solvejg Rosenstand
født Christiansen

* Roskilde, 14. september 1917
✝ Aabenraa, 19. juli 2012

Ulla, Eva og Anne
svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted onsdag den 25. juli
kl. 11.00 i Ensted Kirke

Min kære mand
min elskede far og svigerfar 
børnenes fantastiske morfar

Poul Poulin
* 11. 11. 1942 � 17. 7. 2012

Vi savner dig

Kirsten
Lotte, Carsten, Mads og Magnus

Begravelsen finder sted fra Birkholm Kirkesal, Herlev
tirsdag den 24. juli kl. 14.00

med efterfølgende jordfæstelse på Farum Kirkegård 

Anna Birgit Medici
er stille sovet ind

* 26. juli 1921            ✝ 17. juli 2012

På familiens vegne

Lisa, Carlo og Edda

Bisættelsen finder sted tirsdag den 24. juli
kl. 14.00 fra Munkebjerg Kirke

Vores kære mor, svigermor og farmor

Inge Jensen
* 28. 09. 1935 � 15. 07. 2012 

På familiens vegne

Frank og Tage

Begravelsen finder sted fra Glostrup Kirke 
tirsdag den 24. juli kl. 12.00
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i morgen
fylder

20 Folketingsmedlem Andreas
Steenberg, Aarhus, 29.

30 Landsholdsspiller Dennis
Rommedahl, Holland, 34.

40 Fodboldspiller Michael Johan-
sen, Greve, 40, fodboldspiller

Martin Johansen, Frederiksberg, 40, kom-
ponist, manuskriptforfatter Nikolaj Peyk,
Frederiksberg, 46, direktør, cand.jur. Hen-
riette Laursen, Valby, 47, træblæserprofes-
sor Max Artved, København NV, 47, adm-
.direktør, cand.merc. Terje List, Klampen-
borg, 47, Business Area ManagerTina Me-
rete Jenkins, Dragør, 49.

50 Glasblæser Steffen Dam, Ebel-
toft, 51, lektor, konsulent Ann-

Elisabeth Knudsen, Aarhus, 52, direktør
Niels Ahrengot, Hørsholm, 53, adm. di-
rektør Torben Svitzer Lyngbye, Helsingør,
56, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg,
Frederiksberg, 57, professor, cand.scient.
Birgitte K. Ahring, Holte, 59.

60 Skoleleder Poul Christian As-
mussen, Aarhus C, 60, lands-

dommer Maria Elisabeth Mejnertz, Ry,
60, fotograf Ole Akhøj, København N, 63,
forstander Søren H. Hansen, Svendborg,
63, seniorkonsulent, mag.scient.soc.
Niels Helberg, Farum, 65, underdirektør,
cand.jur. Claus Tønnesen, Dyssegård, 66,
fotograf Rolf Konow, København K, 66, di-
rektør, cand.polit. Hans Skov Christen-
sen, Frederiksberg, 67, direktør, lagtings-
medlem, fhv. borgmester Poul Michelsen,
Tórshavn, Færøerne, 68, direktør Aksel
Lauesgaard Nissen, Jyllinge, 68, oberst
Henning Michael Meyer, Frederiksberg C,
68, bestyrelsesformand, cand.oecon. Per
Møller, Speracedes, Frankrig, 69.

70 Professor, solofagottist Asger
Svendsen, Malmø, Sverige, 70,

adm. direktør Benny Finn Jørgensen,
Værløse, 71, professor, overlæge, dr.med.
Olaf Bjarne Paulson, Hellerup, 72, fhv. di-
rektørJohn Olsen, Rørvig, 72, professor,
overlæge, dr.med. Poul Bretlau, Hillerød,
75, fhv. universitetslektor, dr.phil. Niels
Finn Christiansen, Frederiksberg, 75, fri-
sør Henrik Davidsen, København V, 76,
professor, dr.phil. Ole Feldbæk, Charlot-
tenlund, 76, direktør, Kurt Bruhn, Solrød
Strand, 77, overlæge Knud William Ka-
strup, Birkerød, 77, læge Helge Holst
Kjærsgaard, Odder, 78, professor, dr.phil.
Andreas Haarder, Odense ,78, fhv. depar-
tementschef Ole Bech, Odense , 79.

80 Landsdommer Ole Unmack
Larsen, Viborg, 81, fhv. pro-

gramdirektør Henrik Antonsen, Køben-
havn V, 81, overlæge, dr.med. Ebba Clau-
sen, Skælskør, 82, professor Sven-Aage Jør-
gensen, Helsinge, 83, fhv. docent, dr.phil.
Niels Fock, København K, 85, oberstløjt-
nant Ib Klausen, Aarhus N, 85 og fhv. vice-
admiral Jørgen Frits Bork, Virum, 85 år. 
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85 I MORGEN. Det var næppe no-
get tilfælde, at fødselaren, for-

henværende viceadmiral Jørgen Frits
Bork blev en af drivkræfterne i Fonden Pe-
der Skram, som stod bag redningen af
den gamle fregat, da den i 1992 var på vej
mod ophugning efter tro tjeneste i det
danske søværn.

I 2008 blev den gamle fregat indviet
som museumsskib på Holmen i Køben-
havn af dronning Margrethe. Nu gør ski-
bet tjeneste som ’museumsfregat’, men
dengang Jørgen Frits Bork stod på broen
som skibschef fra 1975 til 77, kunne det
indimellem være mere højspændt. 

UNDER den kolde krig var der mange epi-
soder, hvor enheder fra Warszawapagten
og Nato afprøvede hinandens tålmodig-
hed og opmærksomhed.

En af de mere muntre fandt sted med
Jørgen Frits Bork på ’Peder Skram’s kom-
mandobro. Et polsk landgangsfartøj hav-
de bevæget sig ind i dansk territorialfar-
vand, og det var ’Peder Skram’, der skulle

vise polakkerne en hurtig vej ud. Angive-
ligt råbte viceadmiralen personligt »Get
out« til det polske skib.

Polakken besvarede ordren med en in-
ternational genkendelig strakt langfin-
ger, men lagde kursen om og kom tilbage
til internationalt farvand.

DØNNINGERNE fra 2. Verdenskrig havde
kun lige akkurat lagt sig, da den senere vi-
ceadmiral med tilnavnet ’Rosenkavale-
ren’ i 1949 indledte karrieren i søværnet.
Efter studentereksamen fra Øregaard
Gymnasium besluttede ingeniørsønnen
sig for at stå til søs.

Den unge søofficer stiftede bekendt-
skab med næsten hele buketten af danske
orlogsfartøjer fraset ubådene, før han i
1975 nåede flagskibene i fregatklassen.

Den søværts del af karrieren sluttede
han som chef for fregateskadren, derefter
gik turen til Aarhus, hvor Jørgen Frits
Bork fra 1984 til 88 var leder af Søværnets
Operative Kommando. Det var dengang,
danskerne kendte SOK fra utallige drama-

tiske redningsaktioner; på det tidspunkt
forekom tanken om danske krigsskibe på
piratjagt ved Somalias kyster som et fata-
morgana til havs.

De sidste to år i forsvaret repræsentere-
de viceadmiralen Danmark som landets
permanente militære repræsentant i Na-
to. I 1990 gik Jørgen Frits Bork officielt ’fra
borde’, men reelt holdt han fast i rælin-
gen og kastede sig ud i det mangeårige ar-
bejde for at omskabe den anløbne og
smårustne ’Peder Skram’ til et flydende
museum. 
JACOB SVENDSEN

’Peder Skram’s ihærdige ven
VICEADMIRAL. Ovenpå en fornem mi-
litær karriere i både ind- og udland kaste-
de Jørgen F. Bork sig over bevaringen af
fregatten ’Peder Skram’. Her er han gået
om bord for at fortælle om museumsski-
bet. Foto: Jan Dagø

� Herluf Ibsen, Snekkersten, fhv. direktør
i Kommunernes Landsforening, er død,
75 år. Han blev i 1973 kontorchef i Kom-
munernes Landsforening, og fem år se-
nere blev han forhandlingschef og sous-
chef. I 1985 udnævntes Herluf Ibsen til di-
rektør i lønafdelingen – en stilling, han
havde til sin pensionering. 

Han var kendt som en dygtig forhand-
ler om lønkroner i Kommunernes Lands-
forening, hvor han var ansat i i alt 30 år.
Han havde som chef for lønafdelingen en
central placering i lønkampen mellem
arbejdsgivere og de kommunalt ansatte. 

� Fhv. apoteker Erik Hein Jørgensen, Ros-
kilde, er død, 79 år. Han var fra 1979 til
2000 apoteker på Roskilde Svane Apotek.
Erik Hein Jørgensen satsede ellers i første

ombæring på at blive shippingmand,
men farmacien indfangede ham, og han
blev i 1959 uddannet farmaceut. 

I en årrække var han provisor på Tre-
kroner Apotek i Valby, ligesom Erik Hein
Jørgensen var medinitiativtager til en
egentlig faglig uddannelse for apoteker-
nes tekniske personale.

Interessen førte i 1969 til et job som lek-
tor på den dengang nybyggede Apoteks-
assistentskole i Hillerød, det nuværende
Pharmacon, hvor Erik Hein Jørgensen i
årene 1976-79 var rektor. 

I 1979 vendte han tilbage til den prakti-
ske apotekergerning på Svane Apoteket i
Roskilde.

Erik Hein Jørgensen bestred gennem
årene en række tillidshverv i det lokale
handels- og foreningsliv i Roskilde. 

Aarhus Universitets rektor Lauritz B.
Holm-Nielsen er blevet valgt som præsi-
dent for den europæiske forskningsorga-
nisation Euroscience.

Lauritz B. Holm-Nielsen,
65, har været bestyrelses-
medlem siden 2008 og fort-
sætter nu arbejdet med at
forbedre vilkår og sikre en
positiv udvikling for forskning, talentud-
vikling og vidensudveksling i Europa
som organisationens præsident og tals-
person.

Euroscience står blandt andet bag Eu-
roscience Open Forum (ESOF), en af Euro-
pas største forskningsbegivenheder med
over 5.000 deltagere, som afholdes hvert

andet år.
Den nuværende præsident for Eurosci-

ence, Enric Banda, har netop givet bolden
videre til Lauritz B. Holm-Nielsen i Dub-
lin, hvor ESOF2012 blev afholdt for kort
tid siden.

Euroscience arbejder blandt andet me-
get med talentudviklingen af unge for-
skere og står bag kåringen af de mest
fremtrædende unge forskere i EU. 

Organisationen valgte i øvrigt sidste år
ph.d. Dorthe Ravnsbæk fra Science and
Technology, Aarhus Universitet som Eu-
ropas bedste ph.d.-studerende, og Dorthe
Ravnsbæk blev hædret ved en særlig cere-
moni i forbindelse med ESOF-konferen-
cen i Dublin. 

Dødsfald

Præsident

Michael Strunge-pris

Forfatteren og lyrikeren René Jean
Jensen er tildelt årets Michael Strunge-
pris for digtsamlingen ’Jeg har planlagt
at dagdrømme’.

Priskomitéen motiverer sit valg blandt
andet således: »Digtene her er skønne,
morsomme og intelligente. De er også en
smule skræmmende. For de vil så mange
ting på én gang, og de kan så mange ting
på én gang, at man som læser godt kan
føle sig overvældet. De er skrevet med en
fuldstændig sikker, aldrig svigtende sans
for sætningernes musik og rytme. (…)
Der er ingen tvivl om, at René Jean Jensen
med sin anden bog har markeret sig som
en vigtig stemme i dansk lyrik. Hans bog
nummer to er gennemarbejdet og vellyk-
ket. Den er et eksempel på, hvor stærkt en
løfterig debutant kan etablere sig med
sin anden udgivelse«.

Prisen er skabt til minde om digteren
Michael Strunge (1958-1986), den uddeles
på hans fødselsdag og er på 50.000 kro-

ner. Den er fra i år videreført af Gylden-
dal, da Borgens Forlag, der hidtil har fi-
nansieret prisen, ikke har ønsket at fort-
sætte engagementet. Samtidig er fun-
datsen blevet ændret med accept fra stif-
terne, Michael Strunges forældre. Hvor
hæderen tidligere skulle gives til en lyri-
ker, der var debuteret efter 1986, tildeles
den fra i år »en dansksproget skønlitte-
rær forfatter for dennes anden skønlitte-
rære udgivelse«.

René Jean Jensens første bog var prosa-
samlingen ’Om april, i maj’. Han er ud-
dannet fra Forfatterskolen, og ud over at
være forfatter og lyriker er han også over-
sætter.

Michael Strunge-prisen blev senest
overrakt i 2008, hvor den tilfaldt Lars
Skinnebach. Blandt de tidligere modta-
gere er Simon Grotrian, Nicolaj Stoch-
holm, Morten Søndergaard, Niels Lyngsø,
Mikkel Thykier, Lone Hørslev og Martin
Glaz Serup. Pol



Lørdag 21. juli 2012 POLITIKEN

Navne 7

5 min Sudoku

60 I MORGEN. Har man stået på
toppen af en vakkelvorn men-

neskepyramide og lært, at man kan mere,
end man tror, og at vennerne
bærer – så har man også fået
en vis livsduelighed.

Sådan lyder den gennem-
gående tankegang hos leder-
en af Gøglerskolen i Aarhus,

cirkusdirektør Poul Christian Asmussen
– eller PC, som han kaldes. 

Det handler om at give unge positive
oplevelser og selvtillid, så de kan udvikle
sig socialt. Gennem et badutspring. Gen-
nem en saltomortale. Gennem en hæs-
blæsende hiphop. Og også gennem den
træning og disciplin, der skal til, for at
man kan danne en menneskepyramide.

Det hører med, at den nu 60-årige Poul
Christian Asmussen selv har et veludvik-
let lege-gen. Han vil gerne lege og eksperi-
mentere, og hans egne erfaringer får ham
til at tro på, at andre også kan få noget ud
af at træde ud, hvor det ikke altid bærer
på den måde, man troede, det ville bære.

På Gøglerskolen har P.C. Asmussen i
årevis forfulgt sin tankegang, først ved at
give danske unge og herunder en del
flygtninge- og indvandrerunge uden for
det gængse uddannelsessystem cirkusop-

levelser for at give dem selvtillid. 
Og for nogle år siden blev tankegangen

eksporteret til Syrien, hvor Gøglerskolen
var med til at etablere en cirkusskole for
unge i en lokal flygtningelejr. Med støtte
fra Røde Halvmåne fik unge irakiske og
palæstinensiske flygtningebørn erfaring
med at udføre halsbrækkende numre ved
at tro på medmennesker. En tro, som må-
ske netop de børn ikke hidtil havde haft
stor anledning til at have.

P.C. Asmussen har ikke selv gået den li-
ge vej. Han blev smidt ud af gymnasiet,
han blev bz’er og besatte huse i Køben-
havn, og han eksperimenterede med stof-
fer under ungdomsoprøret, men over-
skriften har hele tiden været jagten efter
at skabe en bedre og mere menneskekær-
lig verden. Som voksen har han både
holdt foredrag om og trænet unge i at tur-
de give slip og finde ind til kernen af sig
selv.

Det er ikke tilfældigt, at det lige blev
Gøglerskolen, han valgte at bruge kræfter
på. I den PC’ske verden er gøgl og kreativi-
tet ikke bare farverige, men nødvendige
størrelser i et samfund, der ellers har til-
bøjelighed til at tilgodese dem, der kan i
forvejen. 
ANNE BECH-DANIELSEN

Badutspring 
giver selvtillid

LEG. Som leder af Gøglerskolen i Aarhus har Poul Christian Asmussen stor gavn af
sit medfødte lege-gen. Her gør han brug af på besøg i Syrien. Privatfoto

75 I MORGEN. Adjungeret profes-
sor, dr.phil. Niels Finn

Christiansen, Frederiksberg, må være en
af fædrelandets roligste historikere. Men
tag ikke fejl: Engagementet og tempera-
mentet er bare gemt væk, avet af den ube-
stikkelige faglige nøgternhed.

Han voksede op som præstesøn på Lan-
geland, blev student på Metropolitansko-
len, og efter to års værnepligt i Vording-
borg kastede han sig sultent over historie-
studiet. I 1965 fik han Københavns Univer-
sitets guldmedalje for en analyse af revi-
sionismen i det danske socialdemokratis
idéudvikling, og lige efter magisterkonfe-
rensen i 1969 blev han ansat som amanu-
ensis, siden lektor i historie. Det var de ti-
der, da begavede kandidater gik næsten
direkte fra eksamensbordet ind i faste
stillinger.

PRISOPGAVEN førte over i Niels Finn Chri-
stiansens fremtidige forskningsfelt: orga-
niseringen af arbejderklassen fra kapita-
lismens gennembrud til den moderne
velfærdsstat. Det skildres i ’Socialismens
historie’ (1976) og ’Arbejderbevægelsens
forhistorie’ (1986), og i Gyldendals og Poli-
tikens Forlags Danmarkshistorier har
han fulgt opbygningen af det danske fol-
kestyre og klassesamfund fra systemskif-
tet 1901 i livtag mellem arbejder- og bon-
debevægelse frem til den økonomiske
krise 1929.

BAGVED ligger inspiration fra britisk ny-
marxisme, nok især Eric Hobsbawm og
E.P. Thompson. En bestillingsopgave fra
forlæggeren Chr. Ejlers på en bog om den
socialdemokratiske politiker Hartvig
Frisch blev en lykkelig match – for alle par-

ter, også for Frisch. 
Det er en klassisk biografi, der med

skønsom kritisk indlevelse får multibega-
velsen Frisch – den klassiske filolog, kul-
turhistorikeren, pædagogen, ideologen
og den politiske ordfører – til at hænge
sammen som en inkarnation af 1700-tal-
lets og Georg Brandes’ oplysningsidé fu-
sioneret med socialismens frigørelse, og
en eminent analyse af Frischs magttænk-
ning skaber logik også i hans forkætrede
holdninger til besættelsens samarbejds-
politik og efterkrigstidens retsopgør.

Dobbeltbindet om Hartvig Frisch (1993-
98) gav i 1999 Niels Finn Christiansen dok-
torgraden, og værket fremstår næsten

pinagtigt aktuelt her 20 år efter, mens vi
ser fagbevægelsen og resterne af det soci-
aldemokratiske oplysningsprojekt
smuldre for øjnene af os, også i mangel på
handlekraftige politikere af Frischs for-
mat. 

DEN ART perspektiveringer er Niels Finn
Christiansen for beskeden til selv at løfte
op i lyset, og det skyldes også hans næsten
til objektivitet drevne besindighed.

Han var med i Socialistiske Studenter
og en tid i Venstresocialisternes hovedbe-
styrelse, men som historiker er han man-
den, der udogmatisk afdækker og forkla-
rer og kun indirekte forsvarer, ligesom

han blev den lavmælt effektive universi-
tetspædagog. 

MED SIN åbenhed for historiefagets nye
kritiske retninger, også kvindehistorien,
blev han en omsorgsfuld og meget søgt
specialevejleder.

I 1972 var Niels Finn Christiansen aktiv
ved etableringen af Selskabet for Arbej-
derbevægelsens Historie, og i 1993 skabte
han Center for Arbejderkulturstudier
sammen med folkloristen Karsten Bier-
ring og kulturhistorikeren Morten Thing.
Det fik hjemsted ved det gæstfri Institut
for Nordisk Filologi. I 2002-07 røbede han
administrativt talent som leder af det nu
fusionerede Institut for Nordiske Studier
og Sprogvidenskab. 

Værdsat for sin altid åbne dør, en ø af
ubureaukratisk ledelsesstil midt i den fra
regeringen udgående strømhvirvel af bu-
reaukratisk centralisering. 

HANS ’PENSIONERING’ i 2007 må sættes i
gåseøjne, for således befriet har han sat
fuld fart på udforskningen af ’den nordi-
ske velfærdsmodel’. Det gør Niels Finn
Christiansen nu som adjungeret profes-
sor ved projektet ’Den danske velfærds-
stats historie’ på Syddansk Universitet og
medudgiver af fembindsværket ’Dansk
velfærdshistorie’ fra reformationen i 1536
frem til – ja, til hvad i 2014? 

At Niels Finn Christiansens udforsk-
ning af dansk arbejderbevægelses histo-
rie har ført ham ind i velfærdens historie
kan også opfattes symbolsk, for få univer-
sitetsfolk har udrettet så meget for kolle-
gers og studerendes velfærd som denne
munter-venlige klippe af ro.
HANS HERTEL

Velfærdens historiker

ÅBEN. Med sin åbenhed for historiefagets nye kritiske retninger, også kvindehistori-
en, blev Niels Finn Christiansen en omsorgsfuld og meget søgt specialevejleder.
Foto: Kim Nielsen

70 Hanne Hyldgaard Fhv. udvalgs-

formand, sygehjælper, Ringsted

Hanne Hyldgaard repræsenterede i 18 år –
og frem til årsskiftet – Det Radikale Ven-
stre i Ringsted Byråd. 

Selv om hun har siddet som enerepræ-
sentant, er hun kendt for altid at have sat
en ære i at være velforberedt og sætte sig
grundigt ind i sagerne.

Hun har efter sigende ikke været ban-
ge for at stille de ’dumme’ spørgsmål –
dem, som andre ikke turde stille. 

Hanne Hyldgaard beskrives tillige som
en markant politiker med sine menin-
gers mod, og hun har haft flere udvalgs-
formandsposter; dog har formandspo-
sten for social- og sundhedsudvalget
fyldt mest.

Hun har især været lydhør over for
dem af byens borgere, der har været i
klemme i systemet.

I 2012 overlod hun roret til supplean-
ten Torben Lollike, som nu fører den radi-
kale stafet videre. 

Helt kan hun dog ikke slippe det politi-
ske arbejde, da hun stadigvæk følger
med i lokalpolitikken fra sidelinjen.

I dag Mindeord

� Lene og Hans Ulrik Bruhn skriver min-
deord om fhv. retspræsident Ebbe
Nielsen, Risskov, 72 år:

Ebbe var i mange henseender et misun-
delsesværdigt menneske.
Han var højt begavet, en
skarp jurist med udtalte ad-
ministrative evner, nysger-
rig, videbegærlig, visionær,
klassisk musikelsker om en

hals og social, men til tider også kræven-
de og utålmodig.

Ebbe havde udsigt til en strålende kar-
riere i det ministerielle system, men blev
sat skakmat i så henseende af sygdom. 

Han skiftede så blot spor og blev en
fremragende landsdommer i Viborg, in-
den han efter en årrække opnåede ønske-
stillingen som retspræsident og admini-
strator ved retten i hjembyen Aarhus.

Ebbe var som næstformand i Den Dan-
ske Dommerforening, som medlem af ad-
skillige råd og nævn, herunder Brand-
kommissionen, og selvfølgelig ikke
mindst som retspræsident et højt respek-
teret medlem af det juridiske establish-
ment. Der blev – og med rette – lyttet, når
Ebbe tog ordet eller svang pennen.

Sygdom bevirkede på et tidspunkt, at
Ebbe ikke følte sig i stand til at yde en 100
procent indsats som retspræsident, og da
intet mindre kunne gøre det, tog han den
for ham selvfølgelige konsekvens – sin af-
sked.

Ebbe var fra begyndelsen af 70’erne og
siden plaget af sygdom i mange variatio-
ner. 

Selv om sygdommen havde alvorlige
konsekvenser for ham både professionelt
og privat, bevarede han til det sidste livs-
modet, gnisten, videbegæret og diskus-
sionslysten. 

Ebbe kunne professionelt være utålmo-
dig og meget krævende, men respekt stod
der altid omkring hans person. 

� Billedkunstneren Jette Debois skriver
mindeord om grafikeren Ulla
Ljungkrantz, København, 62 år:

Ulla Ljungkrantz var uddannet på Grafisk
Skole på Kunstakademiet i
København. Hun var rundet
af en tradition i dansk grafik,
hvor det er udtrykket i gen-
givelsen af det sete, der ska-
ber et nærvær i billedet.

Ulla forenede dette med sin præcise,
sansede streg og vægt på forholdet sort
og hvid og lys og mørke.

Ullas billeder afspejler på en fin måde
det store spektrum i hendes sind. Ulla
rummede livsglæde, humor og lethed,
men også en dyb alvor, der til tider kunne
tangere melankoli.

Hun debuterede på Charlottenborgs
Forårsudstilling, hvor hendes realistiske
litografier af opstillinger og interiører
vakte opmærksomhed.

Senere fulgte ophængninger på Den Fri
med sammenslutningen Den Nordiske
og separatudstillinger, blandt andre hos
Ole Dahl i Galleri Admiralgade. 

Hendes billeder ændrede sig i løbet af
årene til et mere lyrisk, dramatisk udtryk,
stadig med stærk forankring i det direkte
sete og sansede. 

Skiftet fra arbejdet med litograf til ra-
derplader gjorde, at hun kunne tage dem
med sig og sidde direkte foran motivet på
enten Færøerne eller ved Gillelejes kyst-
linje. 

Hun modtog flere legater. Ulla var en
inspirerende kollega i Kunstnerforenin-
gen af 18. November, hvor hun bidrog til
at skabe et kunstnerisk givende miljø og
gode omgivelser for udøvende grafikere.

Ulla var tillige kunstpædagog og arbej-
dede i en årrække som billedkunstlærer
på VUC, hvor hun formidlede glæden ved
og interessen for kunst med inspirerende
entusiasme. 

� Fhv. miljøsekretær i Husligt Arbejder
Forbund, afdeling 3, Tage Christensen
skriver mindeord om fhv. forbundsfor-
mand Margit Vognsen, København, 69 år:

Husligt Arbejder Forbunds sidste for-
bundsformand og FOA’s før-
ste næstformand, Margit
Vognsen, er død. Margit var
både socialdemokrat og søn-
derjyde med stort S. 

Hun traf altid sine valg ef-
ter eget hoved og afviste konsekvent at la-
de sig diktere noget. Opfordringer til at
modarbejde tillidsfolk, der ikke var soci-
aldemokrater, havde hun kun foragt til-
overs for. 

»Plads for alle, der vil!«, var for hende ik-
ke læbebekendelse.

For Margit var det kun saglige argu-
menter, der talte.Hendes åbne og direkte
facon var påskønnet af arbejdskammera-
terne i Indre Bys hjemmepleje, der værd-
satte en talskvinde, som ikke lod sig kyse
eller benove af chefers arrogante magtud-
øvelse. Så snart den obligatoriske ’karens-
tid’ for valgbarhed var overstået, valgte de
hende som tillidsrepræsentant. 

Hun havde en klippefast tro på den kol-
lektive indsats for at hævde fagets interes-
ser og stræbte i hele sit virke for at skabe
organisatoriske rammer for, at dialogen
kunne udfolde sig frit og kreativt, i be-
vidstheden om, at arbejdernes landvin-
dinger kun kunne være deres eget værk.

Medlemmerne oplevede det som en be-
frielse, at der blev talt rent ud af posen. 

Medlemmernes stigende krav om en
aktiv faglig linje førte til oprettelse af stil-
ling som faglig sekretær i 1979. Samme år
stillede hun sig i spidsen for en bevægelse
i HAF, der modsatte sig indlemmelse i
DKA. 

Under Margits formandskab voksede
forbundet ud af tyendelovens lange skyg-
ge og blev en helstøbt organisation.

Redaktionel omtale her på siderne er ikke an-

noncer og optages derfor gratis. 

Det indebærer, at redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere, forkorte og afvise ind-

sendt materiale.

Omtaler af personlige mærkedage tilstræ-

bes bragt i avisen dagen før begivenheden el-

ler på selve dagen. 

Jubilæer omtales kun med årstal, stilling,

arbejdsplads og bopæl.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redige-

re, forkorte og afvise mindeord. 

i morgen
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VOVET? 
Brooke Shields og
Christopher Atkins
i ’Den Blå Lagune’
fra 1980.
Foto fra filmen

ENKER OM TORSDAGEN
Argentinsk film fra 2009 (’Las viudad de
los jueves’) af Marcelo Piñeyro, der lavede
den stilfulde, sexede gangsterfilm ’Burnt
Money’. Dette er et drama, der udspiller
sig i et velhaverkvarter med dets store
hue, vidtstrakte haver og svømmepøle.
En dag bliver tre lig fundet i en pool, og
spillet er gående. Filmen skulle ’faktisk’
handle om den store krise i 2001, da rege-
ringen indefrøs alle småsparernes penge.
Med blandt andet Juan Diego Botto.
DR K kl. 20.50

OGSÅ VÆRD AT SE
Asterix og De Olympiske Lege, 
DR 1 kl. 20.00
Agent 007 i ilden, 
TV4 Sverige kl. 21.30
Let på tå, 
TCM kl. 16.45

I’M NOT THERE
Meningerne om Todd Haynes’ Bob Dylan-film fra 2007 var me-
get delte. Kunne man kalde det en biografifilm, når ingen fak-
tisk hed ’Bob Dylan’ eller spillede ham? Men i virkeligheden var
de alle – Cate Blanchett, Richard Gere, Christian Bale, Heath Led-
ger, Ben Whishaw m.fl. – inkarnationer af dele af Dylan-legen-
den, og Haynes’ dristige gåde var årets helt store filmoplevelse.
DR 2 kl. 22.50

DAGENS FILM

DEN BLÅ LAGUNE
Randal Kleisers sydhavsromance fra 1980
er ingen god film, men den minder om,
hvor puritanske vi er blevet siden. 

Filmen er forløjet eskapisme, blød por-
no med mindreårige, sandt nok, men
dengang vidste vi ikke, hvordan skotter-

ne i årtierne, der fulgte,
ville blive lukket kvæ-
lende tæt om al farlig
seksualitet. Tænk, at
man i 2012 ser vovede
film, hvor folk har sex
uden at tage bh’en af! 

I filmen er Brooke
Shields og Christopher Atkins et par store
børn, der overlever et skibsforlis og dri-
ver i land på en øde ø, hvor de skal lære
alt om deres omverden, men også om de-
res egne kroppe. Det er lige lovlig pæda-
gogisk, men siden har man ikke vovet no-
get, der bare minder om ’Den blå lagune’.
DR 1 kl. 13.25

MICHAEL BO

se og hør
Danskerne er vilde med Wagner! Wagner
er Gud blandt de fleste operaelskere på
vore kanter, og man kan dårligt kaste
med en sten i musikland uden at ramme
Richard W i hovedet med den. Han er
overalt. Også på DR K, hvor den vidunder-
lige britiske skuespiller, forfatter, essayist
og tv-vært Stephen Fry lukker os ind bag
Wagners facade og udforsker sin egen li-
denskab for komponisten. Vil det for ek-
sempel lykkes ham, der selv er jøde, at
redde den musik, han elsker, fra antise-
mitismens og Hitlers favngreb? 

Programmet er optaget under forbere-
delserne til Festspillene i Bayreuth i
2009, og Frys rejse fører ham endvidere
til Schweiz og Skt. Petersborg for at kom-
me nærmere en afklaring af Frys mange-
tydige forhold til Wagner. 

Alene det at Fry er på og ikke er bange
for at inddrage sig selv i historien, giver
mig mod på at se udsendelsen.
michael.bo@pol.dk

Mig og Wagner, DR K kl. 12.10

10.000 B. C.
I forhistorisk tid, da mammutterne og sa-
beltigerne herskede over Jorden, lader
Roland Emmerich i sin epik fra 2008 foto-
modellen Steven Strait spille en stamme-
kriger, der drager ud for at finde sin bort-
førte kæreste og ser, hvad der gemmer
sig på den anden side af bjerget. Udmær-
ket ramasjang, fine digitale effekter, lov-
ligt nutidig i sin konfliktløsning.
Kanal 5 kl. 21.00

TV 2 Sport
09.00 Beachvolley: A1 Grand Slam, 
direkte (58560624) 12.00 (G) Golf: Scan-
dinavian Challenge (6605286) 13.00
Stjerneportrætter: Orlando Duque 
(9349228) 13.30 Beachvolley: A1 Grand 
Slam, direkte (11112518) 16.45 Fodbold: 
FC Midtjylland-FC Nordsjælland, direkte 
(37074537) 19.15 Beachvolley: A1 Grand 
Slam (75049841) 20.30 (G) Boksning: 
Bokseringenes Herre (8505686) 21.00
(G) Boksning: Amir Khan-Danny Garcia 
(5649131) 22.00 (G) Boksning: Vladimir 
Klitschko-Tony Thompson (5645315) 
23.00 Fodboldmagasinet FIFA Futbol 
Mundial (6520063) 23.25-02.00 Nat-tv

TCM
06.00  Den frygtløse ridder 
(78220044) Engelsk eventyrfi lm fra 1955. 
07.45  (T) Mænd er jo kun mænd 
(53815334) Amerikansk komedie fra 1962. 
09.40  Conspirator (29198841) 
Amerikansk thriller fra 1949 11.05

 (T) The V.I.P.S (14716686) Engelsk 
drama fra 1963. 13.00  Sommer-
løjer (79766353) Amerikansk komedie fra 
1950. 14.50  Mine piger fra Paris 
(64635709) Amerikansk musikfi lm fra 
1957. 16.45  Let på tå (30023995) 
Amerikansk musical fra 1953. 18.35

 (T) Cimarron (90909624) Ameri-
kansk western fra 1960. 21.00
(SH) Højen (65933421) Engelsk krigsdra-
ma fra 1965. 23.10  Shaft i Afrika 
(15228402) Amerikansk krimi fra 1973. 
00.55-06.00 Nat-tv (44977025) 

Sverige 1
06.15 (G) Bonderøven (7247353) 06.45
(G) Grøn glæde (6700353) 07.15 (G) En 
sang om glæde (6196179) 08.00 (G) 
Christine på jobbet (4518) 08.30 (G) 
Ekstra gnavne (5605) 09.00 Nyheder 
(72976) 09.05 (G) Tosset med biler 
(58534266) 09.40 (G) Married Single 
Other (7311624) 10.30 Humor godkendt 
af staten (4571841) 10.40 (G) Den store 
kystrejse (1586060) 11.20 (G) Kendis-
babysitteren (9261150) 12.00 Nyheder 
(91063) 12.05 Opslagstavlen (7820150) 
12.10 (G) Midt i naturen i Australien 
(384976) 12.40 (G) Undercover boss 
(8919353) 13.30 (G) Kampen mod doping 
(57266) 14.30 Ekstremsport: X-Games 
(8537) 15.00 (G) OL i Barcelona 1992 
(12179) 16.00 Nyheder (19624) 16.05
Ferie, ferie, ferie (2005995) 16.25 (G) 
Jordemoderen i East End (3259537) 
17.20 (G) Vis mig dit køleskab (82315) 
17.50 Weekendringning (6302957) 
17.55 Sportsnyt (6301228) 18.00

Nyheder (81792) 18.15 Dronning Eliza-
beths slotte (2916841) 19.10 Kro-
nprinsesse Victorias fond (1856247) 
19.15 Jonssons onsdag (9379228) 
19.30 Nyheder (10179) 19.45 Sportsnyt 
(553624) 20.00 Fars penge (30957) 
20.20 Fars penge (9116711) 20.40 Fars 
penge (5625150) 21.00 Downton Abbey 
(72228) 21.55 Downton Abbey (7816421) 
23.05-05.15 Nat-tv  

Sverige 2
08.30 (G) Uventet vildmark (4526402) 
09.20 (G) Ekstremsport: X-Games 
(7205082) 09.50 (G) Ekstremsport: 
X-Games (7295605) 10.20 (G) Ekstrem-
sport: X-Games (8676711) 10.50 (G) PSL: 
Sinding sessions (5307421) 11.20 (G) 
Work of art (8945179) 12.05 Enestående 
kvinder (9907518) 12.55 (G) Da Domus 
kom til byen (2259686) 13.55 (G) Blank 
city (3722044) 15.30 (G) Mænd der svøm-
mer (88624) 16.30 (G) Korresponden-
terne - sommer (5402) 17.00 (G) Twenty 
Twelve (6131) 17.30 Tilbage til Cranford 
(1:2) (84686) 19.00 Frimurernes musikal-
ske hemmeligheder (78976) 19.55 Kro-
nprinsesse Victorias fond (1959063) 
20.00 Tv-teater: Faderen (5773204) 
21.35  Kokken, Tyven, Hans Kone 
Og Hendes Elsker (9228773) Engelsk 
drama fra 1989. 23.35-03.20 Nat-tv  

TV4 Sverige
06.00 For børn (8390632) 08.00
Go’morgen - lørdag (78078150) 11.35
Alsang på Liseberg (4725860) 13.00
Byggetilladelse (150402) 14.00 Trav: 
V75, direkte (12641841) 17.00 Tinas som-
mermad (503570) 18.00 Trav: V75 
(514686) 19.00 Nyhederne (738624) 
19.20 Vejret (6860518) 19.25 I fuld fart 
med Stefan og Krister (352179) 20.00
Sommerunderholdning med lottotrækn-
ing (1808402) 21.25  Agent 007 i 
ilden (82823179) Engelsk James Bond-
fi lm fra 1965. 00.25-05.50 Nat-tv  

ARD
06.20 Piratfamilien (61607470) 06.45
Piratfamilien (43607650) 07.10 F som 
Får (53388995) 07.35 Børneklubben - 
ekstra (65209686) 08.05 Det er skønt at 
blive klog (42209131) 08.30 Børnenes 
nyheder (71697605) 08.40 Emmas chat-
room (97078995) 09.05 Emmas chat-
room (43908605) 09.30 Emmas chat-
room (97014605) 09.50 Børnenes 
nyheder (22271334) 10.00 Nyheder 
(77152334) 10.03 Kom med Can på opd-
agelse (354203976) 10.30 Livets gang i 
Timmel, Oberhundem og Ballendorf 
(80569044) 11.15 Landkøkkenet - hvem 
er bedst? (83504119) 12.00 Nyheder 

(33690792) 12.03  Hvem vil dog 
kysse en leguan? (365618537) Tysk 
drama fra 2003. 13.30  Vores 
barnepige er millionær (65695686) Tysk 
komedie fra 2006. 15.00 Nyheder 
(25661286) 15.03 Helt personligt: Ulrich 
Tukur (310708686) 15.30 Eksklusivt 
(10701773) 16.00 Jorden rundt 
(10702402) 16.30 Europamagasinet 
(64385150) 17.00 Nyheder (10668686) 
17.03 Gode råd om jura (364393179) 
17.30 Brisant (77502402) 17.50
Nyheder (95441570) 17.53 Olympiske 
ansigter (323524745) 18.00 Sportsnyt 
(88637792) 19.57 Lykkens spiral 
(254106518) 20.00 Nyheder (69132605) 
20.15 Kan du li’ sjov? (92730150) 22.45
Lotto (91004060) 22.50 Nyheder 
(52129570) 23.08 Vejret (375816686) 
23.10 Før Søndagen (75815957) 23.15

 Eagle Eye (54805112) Amerikansk 
thrillerdrama fra 2008. 01.00-05.30
Nat-tv (12565071) 

ZDF
06.00 Coco - den nysgerrige abe 
(43307421) 06.45 Yakari (20927957) 
07.00 Junglebogen (87336082) 07.20
Skovens små særlinge (64927131) 07.45
Bibi Bloksbjerg (20564537) 08.35 1, 2 
eller 3 (51026334) 09.00 Bibi og Tina 
(74330179) 09.25 Pippi Langstrømpe 

(51027063) 09.50 H2O - pludselig en hav-
frue (19915976) 10.35 Dance Academy 
(55947938) 11.00 Nyheder (50408044) 
11.05 Kokkeduellen - tilbageblik på 
ugen, der gik (95872624) 13.00 Nyheder 
(18259889) 13.05 Ugen, der gik 
(89045624) 13.55 Når hjertet fl ytter 
med (29453131) 14.40  Når kun 
kærligheden tæller (85302266) Tysk 
romantisk drama fra 2002. 16.15 Lafer! 
Lichter! Lækkert! (24394131) 17.00
Nyheder (17069518) 17.05 Delstatsma-
gasinet (20659112) 17.45 Mennesker - 
tæt på (88674315) 18.00 Mona Lisa 
(60087082) 18.35 Hallo, Tyskland 
(46326334) 19.00 Nyheder (91634421) 
19.20 Vejret (89792599) 19.25 Royal 
romance - dobbelt lykke i Danmark 
(32571112) 20.15 Open Air-koncert 
(48542266) 22.45 Nyheder (90920150) 
22.58 Vejret (359832976) 23.00-05.15
Nat-tv  

Discovery
06.00 Hvordan bliver det lavet? (3) 
(65272131) 06.25 Everest: Kampen mod 
toppen 2 (2) (93445860) 07.20 Great 
Planes (2) (15553570) 08.15 Mighty Ships 
(5) (13312537) 09.05 James May’s Man 
Lab (1) (89541518) 10.00 James May’s 
Man Lab (1) (87087976) 11.00 James 
May’s Man Lab (2) (72312150) 12.00

James May’s Man Lab (3) (72323266) 
13.00 James May’s Man Lab (4) 
(72309686) 14.00 James May’s Man Lab 
(5) (72303402) 15.00 Hvordan bliver det 
lavet? (3) (95940624) 15.30 Hvordan 
bliver det lavet? (4) (95943711) 16.00 The 
Tech Show (9) (95911112) 16.30 The Tech 
Show (10) (24655792) 17.00 Transport 
og mobilitet (1) (24656421) 17.30 Trans-
port og mobilitet (2) (24666808) 18.00
Kampvogne i krig (6) (90970518) 19.00
Weapons That Changed The World (1) 
(66078711) 20.00 Car Warriors (7) 
(66074995) 21.00 Flying Wild Alaska (7) 
(28985518) 22.00 Arizonas elitestyrker 
(3) (28974402) 23.00-05.35 Nat-tv  

Animal Planet
06.00 Vild safari i Afrika (5) (14513537) 
06.25 Familien Knurhår: Livets gang hos 
surikaterne (5) (34152044) 06.50 Dyr-
lægerne i Bondi (5) (50066957) 07.15
Corwins eventyr (5) (45716808) 08.10
Vild med Dick & Dom (13) (34029860) 
08.35 Hunderacer (11) (20790976) 09.05
Krokodillejægeren (8) (43747678) 10.00
Hunde, katte og kæledyr (8) (91160112) 
10.55 Redning af truede dyr (5) 
(97137745) 11.50 SOS Naturen kalder (1) 
(46116334) 12.45 De uartige hunde (5) 
(50440247) 13.40 De uartige hunde (6) 
(42410711) 14.35 Katteeventyr (1) 

(99753112) 15.30 Katteeventyr (2) 
(29549570) 16.25 Katteeventyr (3) 
(37895266) 17.20 Naturens fortællinger 
(3) (83583082) 18.15 Naturens 
fortællinger (4) (76525150) 19.10 Store 
have - store eventyr (5) (16428266) 20.05
Det vilde Afrika (9) (98892686) 21.00 101 
spørgsmål om katten (1) (10790131) 
21.55 Dyr på fl ugt (3) (35884179) 22.20
Dyr på fl ugt (4) (77525773) 22.50 Dyrene 
angriber (25) (17318841) 23.45-05.10
Nat-tv  

Eurosport
08.30 Fitness: The Box (5717179) 08.45
(G) Cykling: Tour de France (7196841) 
09.45 Tennis: The Mercury Insurance 
Open (k) (9739624) 11.30 Skihop: Sum-
mer Grand Prix (189957) 13.00 (G) 
Cykling: Tour de France (115651) 14.00
Cykling: Tour de France, direkte 
(94037995) 17.45 Skihop: Summer 
Grand Prix, direkte (7684570) 19.00 (G) 
Kraftsport: Giants Live (954334) 19.30
Motorsport: Auto GP, direkte (204976) 
20.30 Formel 3: Tysklands Grand Prix 
(959889) 21.00 Standardvogne: Brasil-
iens VM-afdeling - optakt (111421) 21.45
Ridebanespringning: Global Champions 
Tour (4320315) 23.00 Rally: Interconti-
nental Challenge - Rumænien (590150) 
23.30-02.00 Nat-tv                              2107

06.00 Morgen-tv
07.25 Ellevilde Ella (5753841) 
07.35 Gnotterne (2726044) 
08.00 (TTV) Disney Sjov (72599) 
09.00 På krogen (78150) 
09.25 SommerSummarum Super 

(4984518) 
09.55 Monster allergi (4928334) 
10.20 Gepetto News (5627334) 
10.50 Shake it up! (7662247) 
11.10 iCarly (1586976) 
11.35 Skyland (5:26) (1577228) 
12.00 DR Update - nyheder og vejr 

(85402) 
12.10 Arvingen til Glenbogle 

(20:64) (5486711) 
13.00 Jamies mad på 30 minutter 

(16) (20792) 
13.25 Den blå lagune 

(6732315) Amerikansk ung-
domsklassiker fra 1980. 
Instruktion: Randal Kleiser.

15.05 Mord på hjernen (12:21) 
(6576792) 

16.40 (TTV) (G) Kyst til kyst - 
Sønderjylland, Hejlsminde 
til Kollund (4:7) (9349353) 

17.40 (TTV) Før Søndagen 
(4600995) 

17.50 (TTV) (G) Søren Ryge præsen-
terer (10860) 

18.20 Held og Lotto (4689402) 
18.30 TV Avisen med Vejret (40421) 
18.55 Aftentour 2012 (3297976) 
19.30 Mr. Bean (624) 
20.00 (TTV) Asterix og De 

Olympiske Lege (3800315) 
Fransk familiefi lm fra 
2008 med dansk tale. 
Instruktion: Frédéric 
Forestier og Thomas 
Langmann.

21.55 Beck: The Money Man 
(9794421) Svensk krimi fra 
1998. Instruktion: Harald 
Hamrell.

23.25 Dance With Me 
(9337792) Amerikansk 
romantisk dansefi lm fra 
1998. Instruktion: Randa 
Haines.

01.25-02.15 Arvingen til Glenbogle 
(26:64) (6258993) 

DR 1

FLERE KANALER

06.05 Morgen-tv
08.15 Tom & Jerry (5190976) 
08.40 Yugioh 5D (2541632) 
09.10 Stor, større - megafamilier 

(2) (4627624) 
10.00 Nyhederne (23112) 
10.05 Kaos i Skagen (8653860) 
10.35 Kaos i Skagen (7064228) 
11.00 Kaos i Skagen (6228) 
11.30 Kaos i Skagen (9315) 
12.00 Nyhederne (50228) 
12.05 Kaos i Skagen (5411605) 
12.40 Stjernetræf (6148889) 
13.30 Tour de France: Studiet 

(84024) 
14.30 Tour de France: 19. etape 

- enkeltstart, direkte 
(48727773) 

17.30 Tour de France: Studiet 
(7860) 

18.00 Nyhederne og Sporten 
(60711) 

18.10 Regionale nyheder (1078179) 
18.20 Tour de France: Studiet 

(62711) 
18.50 Vejret (1073624) 
19.00 Nyhederne (2088) 
19.30 Regionalprogram (67599) 
19.45 LørdagsSporten (800044) 
20.00 Hvem vil være millionær? 

(63565) 
20.50 ((S)) Den lyserøde 

panter 2 (497150) 
Amerikansk krimikome-
die fra 2009. Instruktion: 
Harald Zwart.

22.20 ((S)) Fun with Dick and 
Jane (3333131) Amerikansk 
krimikomedie fra 2005. 
Instruktion: Dean Parisot.

23.50 Natholdet - Highlights 
(2508353) 

00.20 ((S)) Dødens kys 
(6551648) Amerikansk 
krimi fra 1995. Instruktion: 
Barbet Schroeder.

02.05 Klovn (2512984) 
02.35 Klovn (3571209) 
03.00 Klovn (6054700) 
03.25 Klovn (2294880) 
03.55 Undercover Boss (5845551) 
04.40-05.00 Hope & Faith (4) 

(9342803) 

TV2
08.05-08.30 Morgenandagten på DR2 

(37992402) 
13.30 Naturtid (7:20) (6709599) 
14.30 Atomets opdagelse (1:3) 

(4060686) 
15.20 (G) Dokumania: Kagernes 

konge (58148841) 
16.45 En hård nyser: Kommissær 

Hunt (17:24) (81057605) 
17.35 En hård nyser: Kommissær 

Hunt (18:24) (27964179) 
18.30 Niklas’ mad (2:8) (9215957) 
19.00 (G) Storrygeren - det oser af 

bækørred (2:8) (3537137) 
19.30 (TTV) (G) Bonderøven (7:8) 

(4987678) 
20.00 (TTV) DR2 Tema: Danske 

slotte - Broholm Slot 
(3:4) (8464315) Med Anne 
Hjernøe og Anders Agger 
på eventyr. Madværten 
Anne Hjernøe og tv-
dokumentaristen Anders 
Agger indlogerer sig på det 
eventyrlige slot Broholm på 
Sydfyn og udforsker livet, 
maden og stemningen på 
det over 700 år gamle slot. 
På slottet bor den oprindel-
ige adelige slægt, som nu 
kører på 13. generation, og 
som kæmper for at bevare 
slottet i familiens arv. Anne 
og Anders går på opdagelse 
i slottets historie og gamle 
gemmer. De lever sig ind i 
en verden med store hunde, 
heste, gedder i voldgraven 
og spøgelser på loftet. På 
tur i nærområdet møder 
de lokalbefolkningen, som 
bl.a. omfatter Lasse og 
Mathilde.

www.dr.dk/danskeslotte. 
22.00 (TTV) Historiske haver i 

Norden (3:6) (7232745) 
22.30 Deadline (6932711) 
22.50 ((S)) I’m Not There 

(36987334) Amerikansk 
drama fra 2007. 
Instruktion: Todd Haynes.

00.55-01.50 (G) Peace One Day - 
Celebration (96061754) 

12.10 Mig og Wagner (73165711) 
13.10 (G) Bortførelsen af 

Aldo Moro (1:2) (10752137) 
Italiensk autentisk drama 
fra 2008. Instruktion: 
Gianluca Maria Tavarelli.

14.35 El cantante - kon-
gen af salsa (98953889) 
Amerikansk auten-
tisk drama fra 2006. 
Instruktion: Leon Ichaso.

16.20 Robert Oppenheimer - atom-
bombens fader (92085860) 

18.10 Normannerne (3:4) 
(43972957) 

18.40 (TTV) Spillet om magten 
(9:15) (75111599) 

19.05 (TTV) Huset på 
Christianshavn (51002421) 

19.30 Huset på Christianshavn 
(53648841) Dansk fami-
lieserie. “Husk at bestille 
bord”.

19.55 Dagens sang (80731889) - 
sunget af et af DR’s kor. 

20.00 Syndens byer - Shanghai 
(2:3) (86784044) Canadisk 
dokumentarserie fra 2005. 

20.50 Enker om torsdagen 
(81209082) Argentinsk 
drama fra 2009. (Las 
Viudad De Los Jueves) Alt 
ånder idyl i velhaverkvar-
teret med dets store huse, 
vidtstrakte haver og opvar-
mede swimmingpools. 
Men idyllen sprænges, da 
tre lig en morgen bliver 
fundet drivende i en swim-
mingpool. Medvirkende: 
Ernesto Alterio, Juan Diego 
Botto, Gloria Carrá og Ana 
Celentano. Instruktion: 
Marcelo Peñeyro.

22.45 Helvetica (94180686) 
00.10 Pipilotti Rist (71403342) 
01.05 Isabella Rossellini 

(40255919) 
01.55 (G) Stilhedens minut-

ter (27052803) Spansk thrill-
er fra 2009 Instruktion: R. 
Robles Rafatal.

03.45-03.50 Dagens sang (53915754) 

14.50 Mt Asgard: Den ultima-
tive klatreekspedition 
(43976247) 

16.15 Én dag tilbage (3) (35432995) 
16.35 (G) Jagten på 

en morder (30022353) 
Amerikansk actionfi lm fra 
1988. Instruktion: Roger 
Spottiswoode.

18.20 Forunderlig verden - 
Spækhuggere (82111518) 

19.10 (G) Klodens historie (1:5) 
(64087421) 

20.00 Ice Road Truckers (20) 
(85211686) Amerikansk 
dokumentarserie fra 2009. 
De modige lastbilchauff ør-
er, som transporterer 
livsvigtige forsyninger til 
Canadas afsidesliggende 
yderområder, begiver sig 
ud på nye farefulde mis-
sioner. 

20.45 Equilibrium 
(63143860) Amerikansk 
actionthriller fra 2002. 
(Equilibrium) I fremtidssa-
mfundet Libria er følelser 
bandlyst. Følelser menes 
at være roden til alt ondt, 
og derfor har regeringen 
bestemt, at borgerne skal 
tage følelseshæmmende 
medicin. Tager man ikke 
sin dosis, bliver man dræbt. 
Ved et tilfælde glemmer 
embedsmanden Preston at 
tage sin medicin, og han 
oplever nu følelser, der 
får ham til at tvivle på sin 
egen moral. Medvirkende: 
Christian Bale og Emily 
Watson. Instruktion: Kurt 
Wimmer.

22.25 Copycat (67417841) 
Amerikansk thriller fra 
1995. Instruktion: Jon 
Amiel.

00.20-02.15 (G) En rejse 
mod håbet (52504613) 
Amerikansk drama fra 
1996. Instruktion: Michael 
Cimino.

06.30 Livredderne på Bali 
(77949711) 

06.55 Sydstatspiger (58281570) 
07.35 Bizarre bryllupper (93300976) 
08.20 Bizarre bryllupper (31725570) 
09.00 Bridezillas (9206131) 
09.45 Bridezillas (10666112) 
10.35 RuPaul’s Drag Race (89708402) 
11.20 ((S)) X-Files (130) (38410745) 
12.05 ((S)) X-Files (131) (33734150) 
12.50 Boston Legal (6) (33745266) 
13.35 Boston Legal (7) (5154792) 
14.15 (G) Hope & Faith(51916518) 
14.40 Hope & Faith (8449537) 
15.05 (G) Et umage par (8044044) 
15.25 Et umage par (46722179) 
15.50 Will & Grace (14) (73267957) 
16.15 Will & Grace (15) (8429773) 
16.40 ((S)) Terra Nova (56212792) 
17.25 True Hollywood Story - Will 

Smith (56223808) 
18.10 (G) Kongen af Queens (153) 

(50792686) 
18.35 Kongen af Queens (154) 

(92797518) 
19.00 (G) Venner (215) (2748247) 
19.30 Venner (216) (2747518) 

Amerikansk komedieserie.  
20.00 Persons Unknown (2) 

(1426605) Amerikansk 
dramathrillerserie.  

20.40 Persons Unknown (3) 
(4095792) Amerikansk 
dramathrillerserie. 

21.25 ZHit-paraden - Ting Som 
Trænger Til Fornyelse 
(3486247) 

21.50 ((S)) Livsfarlig løgn 
(59487334) Amerikansk 
actionthriller fra 1994. (True 
Lies) Instruktion: James 
Cameron.

00.10 Stand-up Live at The Apollo 
(81674990) 

00.55 Last Comic Standing 
(38566193) 

01.35 Christiane F. - I mor-
gen er det slut (69811613) 
Vesttysk drama fra 1981. 
Instruktion: Ulrich Edel.

03.45 ((S)) X-Files (150) (96433445) 
04.25-06.30 ((S)) X-Files (151) 

(69247087) 

09.25 Sidst jeg så Paris 
(23629860) Amerikansk 
romantisk drama fra 
1954. Instruktion: Richard 
Brooks.

11.20 Sommersang i Mariehaven 
(30210727) 

12.05 Verden ifølge Garp 
(15766537) Amerikansk 
komediedrama fra 1982. 
Instruktion: George Roy 
Hill.

14.20 ((S)) Lille doktor på prærien 
(31) (8347570) 

15.05 Folk og fæ (6) (75155976) 
16.00 Lov og uorden (73) 

(4504981) 
16.50 Lov og uorden (74) 

(26349402) 
17.40 Små og store synder (117) 

(11737112) 
18.35 Små og store synder (118) 

(32563792) 
19.25 Mig og min familie (45) 

(6906131) 
20.00 Criminal Intent: London (5) 

(1433995) Engelsk krimis-
erie. Nogle håndværkere 
gør et uhyggeligt fund, da 
de opdager resterne af et 
lille barn gemt bag en væg. 
Det viser sig at være liget 
af Tommy Keegan, der for-
svandt for næsten et kvart 
århundrede siden. 

20.50 Death in Paradise (5) 
(72519179) Engelsk krimis-
erie. Fængselsfangen Leon 
Hamilton skal transpor-
teres tilbage til Saint-Marie 
med færgen, men det, der 
burde være en rutineop-
gave for politiet, ender 
katastrofalt, da Leon bliver 
myrdet undervejs. 

21.45 Inspector Lynley - naturlige 
årsager (23) (1916537) 
Engelsk krimiserie. 

23.15 Dommer John Deed (7) 
(7483150) 

00.45 Labyrint (5) (76568700) 
01.30-02.10 Labyrint (6) 

(68116025) 

DR 2 DR K DR HD TV 2 ZULU TV 2 CHARLIE

Bestil Arne Jacobsens æg 
Senest 31. maj 2011 og du 
får skamlen med i købet.

Få skamlen med 
i købet!

REPUBLIC OF Fritz Hansen

Spisebord af Piet Hein. Stol Arne Jacobsen AJ 3107

København: Torvegade 55-57 - tlf. 32 57 28 14 
Næstved:  Merkurvej 3 - tlf. 55 77 49 49 
Holbæk:  Tåstruphøj 46  - tlf. 59 45 45 45

Ægget  Stol og skammel 
af Arne Jacobsen
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Underholdning i tv

DR 1, DR 2, TV 2 Charlie, DR K 
og TV 3 + m.m. hver aften.

C ykelrytteren Chris Anker Søren-
sen, der for så vidt angår diktion
og dialekt minder ikke så lidt om

den fiktive pedalist Bobby Olsen fra Ango-
ra-drengenes legendariske ’Team Easy On’

(stadig væk det nok
mest folkekære cykel-
hold), er gerådet i svare
problemer på grund af
noget avispapir, og der-
for var sportens bille-
der torsdag – og fredag –
ganske spækket med
billeder af den blodind-

smurte helts forståeligt nok ikke helt op-
timale kørsel i etapen fra Bagnères-de-Lu-
chon til Payragudes i de høje bjerge. »Fort-

sætter han, eller er han færdig?«, lød det
nærmest hamletsk eksistentielle spørgs-
mål, som blev forsøgt besvaret på ægte
journalistisk sommermaner, hvilket vil si-
ge med tre kugler, softice, guf, flødeskum,
syltetøj og negerbolle. 

Men det er en del af sommerens televi-
sion game at give den maksimalt gas, når
lejlighed sig byder, thi det er sæson for bå-
de søuhyrer og agurker, og folk forventer,
at tv ligesom sommervejret er, som det
plejer. 

Det er formentlig også derfor, at vi skal
diverteres med den vanlige vognladning
bedagede krimiserier af vekslende kvali-
tet lidt ud på aftenen, så vi ikke behøver at
sidde og læse Karl Ove Knausgård, når
mørket sænker sig over ferielandets fugti-
ge græsplæner. Ligesom stråhatte og
ringspil er gamle og for længst opklarede

sager for Frost tra-
ditionel juliforly-
stelse, og mon ikke
der ligefrem findes
nogle, som i det
små og gedulgte
går og glæder sig
lidt til gensynet
med de kendte fi-
gurer.

Blandt de lidt ny-
ere klassikere fin-
der man den kvin-
delige britiske kri-

minalkommissær Janine Lewis, som spil-
les af dejlige Caroline Quentin, der i man-
ge år i en anden fiktiv sammenhæng måt-
te trækkes med Martin Clunes, idet hun
agerede kæreste for hovedpersonen Gary
i serien ’Når mænd er værst’. 

Hun er så absolut værd at bruge energi
på at se eller gense, når hun opklarer fryg-
telige forbrydelser i det engelske og bak-
ser med sit forliste ægteskab, sine dejlige
børn og vellignende kolleger. Serien hed-
der ’Blue Murder’ og det passer fint til den
stemning af kvindelig melankoli og mild
resignation, der hviler over setuppet, som
myldrer med væltede glas med letmælk
og borde bestrøet med havregryn. 

Man kan helt komme til at savne det
daglige hamsterhjul, vi alle skal tilbage til
om nogle uger, hvor regnen så vil standse,
solen skinne hedt, og en ny reality-sæson
truer. Og det sidste er måske det eneste,
der kan slå lidt skår i sommerglæden,
som en hundehømhøm på en plæne.
Men hvad fa’en. Sådan er livet. Blod, bæ og
alt ved det gamle. 
henrik.palle@pol.dk

Blod, bæ og alt det gamle

KLASSISK. Caroline Quentin i hovedrollen i krimiserien ’Kommissær Janine Lewis’
og Jim Carter som Frank Evans. 
Foto: Granada

Man kan helt
komme til 
at savne 
det daglige
hamsterhjul, 
vi alle skal
tilbage til om
nogle uger

HENRIK PALLE, 
TV-REDAKTØR

P1 - efter kl. 18 kun digitalt
06.00 Radioavis 06.03 Som-
mergæsten på P1: Ove E. Dalsgaard  
Ballerups borgmester gennem 31 år 
har for nylig givet magten over kom-
munen fra sig og er gået på pension. I 
dag får Ove E. Dalsgaard lov at 
bestemme lidt igen - i hvert fald over 
musikken - når han er dagens som-
mergæst på P1. 07.00 Radioavis 
07.03 Sommergæsten på P1: Iselin C. 
Hermann  Iselin Hermann var 38 år, da 
hun skrev sin første roman. Den gav 
hende et internationalt gennembrud 
og en omgang seneskedehindebetæn-
delse. I dag nøjes hun med at fortælle - 
og at spille musik, blandt andet med 
Fleetwood Mac. 08.00 Radioavis 
08.07 P1 Morgen  - med aktualitet, 
baggrund og debat. 09.00 Radioavis 
09.07 P1 Morgen, fortsat 09.53
Koplevs køkken  - et causeri om mad. 
10.00 Radioavis 10.03 Skønlitteratur 
på P1  Et aktuelt ugemagasin med 
nyheder, reportager og samtaler om 
interessante tendenser og nødvendig 
litteratur. En time i selskab med de 
vigtigste forfattere og andre bogfolk 
med noget på hjerte. 11.00 Radioavis 
11.03 Medierne og demokratiet  (3:5) 

12.00 Radioavis 12.15 Netværket  
Slumturisme. 13.00 Radioavis 13.03
Radiofortællinger  “Radiofortællinger 
Sommer” har danmarksmesteren i 
historiefortælling, Kasper Sørensen, i 
studiet. 13.30 Alle Tiders Historie  
14.00 Radioavis 14.03 P1 Sommer-
business 15.00 Radioavis 15.03 Fra 
sans og samling  (3:5 16.00 Radioavis 
16.03 Politisk Sommer: Pernille Skip-
per  Enhedslistens kronprinsesse spill-
er minigolf med P1’s Christian Schou, 
mens de får en snak om, hvem hun er, 
og hvordan hun har oplevet det sen-
este år i dansk politik. 16.45 Panora-
ma  Reportager, interview og rejseo-
plevelser fra ind- og udland. 17.00
Radioavis 17.10 Orientering Weekend  
Ugens markante tendenser og 
begivenheder. “Orientering Weekend” 
spejler ugen, der gik, med fokus på 
internationale begivenheder og ten-
denser. Markante indslag fra redak-
tionen og et nyt blik på det, der sætter 
spor, skaber brud og peger fremad. 
18.00 Radioavis 18.03 Videnskabens 
verden  Et hjernescanningsforsøg med 
berømte healere fra Hawaii giver et 
klart resultat - de kan sende “energi” 
til en hjerne langt væk. Men hvordan 

skulle det kunne lade sig gøre? Kan 
det tænkes, at kvantefysikken har 
svaret på, hvordan vores hjerner skulle 
kunne påvirke hinanden over lang 
afstand? 19.00 Radioavis 19.03 P1 
Formiddag Sommer  - med Thomas 
Kofoed Poulsen.19.55 Danmark Kort  
Da den danske seismolog Inge 
Lehmann i 1929 registrerede et jord-
skælv i New Zealand på sin måler i 
København, opdagede hun, at Jordens 
indre kerne er fast. Først mange år 
senere fi k hun anerkendelse for sin 
banebrydende teori. 20.00 Radioavis 
20.03 Grænseland  (3:4  I fi re udsend-
elser følger Susanna Sommer og 
Claus Berthelsen fi re linjer, der skærer 
igennem Sønderjylland. Fra Nord til 
Syd, fra Danmark til Tyskland, fra for-
tid til nutid og fra Sønderborg til Ting-
lev. Et portræt af en egn, hvor frivil-
lighed og modsætninger driver 
værket. I Vadehavet, hvor vand og land 
blandes, hersker helt særlige livsbetin-
gelser. 21.00 Radioavis 21.03 Olien 
og kampen om vores fremtid  (3:6  I 
serien om olien og kampen om vores 
fremtid fortæller kulbrintemennesket 
Frank Esmann om den rolle, olien 
spillede i Anden Verdenskrig og i de 

følgende krige og konfl ikter i Mel-
lemøsten. Men først dykker han ned til 
roden af dilemmaet mellem vores 
aktuelle, kortsigtede og risikofyldte 
jagt på olie og naturgas og så drøm-
men om samfundet, hvor vi ikke læn-
gere er afhængige af fossile brændst-
offer. 22.00 Radioavis 22.03 Politisk 
Sommer: Pernille Skipper  Enhedslis-
tens kronprinsesse spiller minigolf 
med P1’s Christian Schou, mens de får 
en snak om, hvem hun er, og hvordan 
hun har oplevet det seneste år i dansk 
politik. 22.45 Panorama  Reportager, 
interview og rejseoplevelser fra ind- og 
udland. 23.00 Radioavis 23.05 Orien-
tering Weekend  Ugens markante ten-
denser og begivenheder. “Orientering 
Weekend” spejler ugen, der gik, med 
fokus på internationale begivenheder 
og tendenser. Markante indslag fra 
redaktionen og et nyt blik på det, der 
sætter spor, skaber brud og peger fre-
mad. 23.53 Danskernes Akademi på 
P1  Er der noget, der har voldsom 
tiltrækningskraft på millioner af men-
nesker verden over, så er det religion - 
og sport! Lektor i religionsvidenskab 
ved Aarhus Universitet Marianne Qvor-
trup Fibiger forsker i fællestrækkene 

ved sport og religion. Hør hende her. 
00.00 Radioavis 00.05 P1 Debat 
00.30 Religionsrapport 01.00 Radio-
avis 01.03 P1 Sommerbusiness 02.00
Radioavis 02.03 Sproglaboratoriet 
02.30 Apropos - voksenlivets vilkår 
02.55 Danmark Kort 03.00 Radioavis 
03.03 Politisk Sommer: Pernille Skip-
per 03.45 Panorama 04.00 Radioavis 
04.03 Orientering Weekend 04.53-
05.00 Danskernes Akademi på P1 

P2 - før kl. 18 kun digitalt
06.00 Radioavis 06.03 P2 Morgen-
musik  Klassisk musik med Jørgen 
Hansen. 07.00 Radioavis 07.03 P2 
Morgenmusik, fortsat 08.00 Radioavis 
08.07 Morgenandagten  Præludium: 
Dietrich Buxtehude: Præludium i 
g-mol. Davidssalme: 57, 8-12. Salme: 
516 “Klynke og klage”. Fra Det Nye Tes-
tamente: Romerbrevet 8, 1-4. Tros-
bekendelsen. Salme: 355 “Gud har fra 
evighed givet sin Søn os til Herre”. 
Postludium: Dietrich Buxtehude: Fuga 
i g-mol. 08.25 P2 Morgenmusik, fort-
sat 09.00 Radioavis 09.07 P2 Puls  
Din ugeguide til klassisk musik med 
nyheder og anbefalinger. 10.00 Radio-
avis 10.03 P2 Puls, fortsat 11.00

Radioavis 11.03 P2 Puls, fortsat 
12.00 Radioavis 12.15 Klassikere i P2  
Hør bl.a. Bruckners Wagner Symfoni, 
Symfoni nr. 3, med Concertgebouw 
Orkestret dirigeret af Mariss Jansons 
samt Brahms’ Klaverkoncert nr. 2 med 
Nelson Freire og Gewandhaus 
Orkestret Leipzig. 16.00 Radioavis 
16.03 Lotte Heise - Helt Klassisk  Hun 
hører Wagner mindst et par gange om 
ugen - det er hun simpelthen født til, 
for hendes mor havde veer til 
Valkyrien. Men Lotte Heise holder af al 
slags klassisk musik og samler på cd’er 
og koncertoplevelser. Mød Lottes 
klassikere og snak musik med hende i 
brevkassen på heise a dr.dk. 17.00
Radioavis 17.10 Lotte Heise - Helt 
Klassisk, fortsat 18.00 Radioavis 
18.03 Mit sted  Mød musikere og san-
gere fra DR’s klassiske ensembler. 
Gæst: Henrik Dam Thomsen, 1. solocel-
list i DR SymfoniOrkestret. 19.00
Operaaften  Figaros bryllup fra Verbier 
Opera af Mozart direkte fra Combins 
Hall med bl.a. Gábor Bretz, Sylvia 
Schwartz, Joshua Hopkins, Susanna 
Phillips og Daniela Mack i hovedroll-
erne. Verbier Festivalens Kammer-
orkester. Dirigent: Paul McCreesh. 

23.00 Radioavis 23.05 Natsværme-
ren  - med klassisk musik og det, der 
ligner. 00.00 Radioavis 00.05
Klassikere i P2 03.00 Radioavis 03.03
Mit sted 04.00 Radioavis 04.03-
05.00 Lotte Heise - Helt Klassisk 

P3
06.03 WeekendMorgen 09.03 P3 
Sporten 09.05 P3 med Augusta 
Glahn-Abrahamsen 12.00 P3 Nyheder  
P3 Nyheder holder dig opdateret på de 
seneste nyheder fra indland og udland 
mellem 6 og 18. 12.05 P3 Sporten 
12.07 P3 med Tom Bue 14.03 Touren 
på P3 19.03 P3 med Mads Axelsen 
20.03 90’er-festen 22.03 P3 med 
Mads Axelsen 00.05-05.00 Natradio 

P4
06.03 Morgenstund 07.03 Regionale 
programmer 10.03 Radio Rita tur/
retur  Historien om Danmarks første 
lokalradio. 12.00 Radioavis 12.15
Levende Lørdag  - tre timers direkte 
radio om danskernes liv lige nu. 12.30
Regionale programmer 12.32 Lev-
ende Lørdag, fortsat 15.03 Rejsen på 
P4 - i livet og verden  Kendte danskere 
fortæller om deres livs rejser - både de 

indre rejser og dem ud i verden. Pro-
grammet tager pulsen på udlandet 
gennem danskere, der bor og arbejder 
derude, og du får tips til fantastiske 
rejsemål. 17.10 Radiosporten 17.11
Hit på hit  Gamle og nye hits på P4. 
19.03 Radiosporten 19.05 P4 Aften  
Har du fået nok af tv, eller trænger du 
bare til lidt go’ musik som akkom-
pagnement til din aften - så er P4 
svaret. Her får du timevis af blandet 
underholdning med aktuelle hits og 
gamle kendinge. 22.03 Dansktimen 
23.05 P4 Aften, fortsat 01.03 P4 Nat-
radio 03.03 Eldorado 04.03-05.00
P4 Natradio 

Radio24syv
06.05 (G) 3. planet fra solen 07.05
Weekendtillægget 10.05 AK 24syv 
12.07 Interne affærer 13.05 24syv 
dokumentar 14.05 Afl yttet 15.05 3. 
planet fra solen 16.05 Elektronista 
17.05 Flaskens Ånd 18.05 Halløj i 
betalingsringen 19.05 Sommerka-
balen 21.05 (G) Mikrofonholder 22.05
(G) AK24syv musik 23.05 (G) Weekend 
Sax 00.05 Nattevagten 04.05-05.05
Råbånd                             2107

06.10 Blind Date (312) (1815570) 
06.30 Blind Date (313) (6115247) 
06.50 Blind Date (314) 

(1686063) 
07.10 My Name is Earl 4 (90) 

(8154421) 
07.35 Unnatural History 1 (9) 

(5659315) 
08.35 Morder søger offer 

(1929957) Amerikansk thrill-
er fra 2010. Instruktion: 
Stephen Kay.

10.20 Fingrene væk fra min teen-
agedatter (60) (6229179) 

10.50 Fingrene væk fra min teen-
agedatter (61) (2702518) 

11.20 According to Jim 1 (7) 
(2716711) 

11.50 According to Jim 1 (8) 
(8855624) 

12.20 Top Model 11 (10) (1812421) 
13.15 Top Model 11 (11) (2928315) 
14.05 Top Model 11 (12) (8119402) 
15.05 Top Model 11 (13) (7133711) 
16.05 Nynne (6961228) 

Dansk komedie fra 2005. 
Instruktion: Jonas Elmer.

18.00 (G) Top Model All Stars (9) 
(532082) 

19.00 (G) Ramsay’s Kitchen 
Nightmares US (11) (542334) 

20.00 Sig det med 1000 mennesker 
(2) (548518) Amerikansk 
reality-show fra 2011. 

21.00 16 Blocks (336995) 
Amerikansk-tysk action-
fi lm fra 2006. (16 Blocks) 
Medvirkende: Bruce Willis, 
Mos Def, David Morse og 
Jenna Stern. Instruktion: 
Richard Donner.

23.00 12 Monkeys 
(53326605) Amerikansk 
sci-fi  thriller fra 1996. 
Instruktion: Terry Gilliam.

01.40 Alpha Dog (7750261) 
Amerikansk drama fra 
2006. Instruktion: Nick 
Cassavetes.

03.40-05.00 Bowfi nger 
(7410629) Amerikansk 
komedie fra 1999. 
Instruktion: Frank Oz.

TV3
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06.20 The Offi ce 4 (1) (62917353) 
06.40 The Offi ce 4 (2) (65808247) 
07.05 Tower Prep (7) (41868063) 
07.50 Charlie’s Angels (41879179) 
08.35 Simpsons 4 (81) (18384315) 
09.05 Simpsons 5 (1) (43166605) 
09.30 Simpsons 5 (2) (69077421) 
10.00 Simpsons 5 (3) (50423353) 
10.25 Simpsons 5 (4) (10399537) 
10.55 Formel 1: Tysklands Grand 

Prix - træning, direkte 
(28727711) 

12.05 Det bedste fra Top Gear (5) 
(94772402) 

13.00 Simpsons 5 (5) (89280792) 
13.30 Simpsons 5 (6) (54646063) 
13.55 Formel 1: Tysklands Grand 

Prix - kvalifi kation, direkte 
(55686792) 

15.15 Det bedste fra Top Gear (6) 
(54227599) 

16.15 (G) The Event (11) (92034421) 
17.10 (G) The Event (12) (39812773) 
18.05 (G) NCIS: Los Angeles (13) 

(50892781) 
19.00 (G) NCIS: Los Angeles (14) 

(84696179) 
20.00 Top Gear 9 (1) (57611957) 

Engelsk bilmagasin. 
21.10 Wieners (34824353) 

Amerikansk komedie 
fra 2008. (Wieners) 
Medvirkende: Kenan 
Thompson, Zachary 
Levi, Fran Kranz, Darrell 
Hammond og Jenny 
McCarthy. Instruktion: 
Mark Steilen.

22.55 First Sunday 
(13110889) Amerikansk 
krimikomedie fra 2008. 
Instruktion: David E. 
Talbert.

00.40 Basketball (64202241) 
Amerikansk komedie fra 
1998. Instruktion: David 
Zucker.

02.35 Wieners (75677377) 
Amerikansk komedie fra 
2008. Instruktion: Mark 
Steilen.

04.20-05.05 Southland 3 (7) 
(17875280) 

TV3+
06.30 Dog Whisperer (18701266) 
07.20 (G) Design Star (4) (48860711) 
08.10 De Fantastiske 5 fra USA 3 

(17) (21490044) 
08.55 For Love or Money 1 (4) 

(45732686) 
09.55 9 by design (5) (15240082) 
10.50 Grand Designs: Bag kulis-

serne (10) (14752112) 
11.20 Grand Designs: Bag kulis-

serne (11) (95196624) 
11.45 Grand Designs: Bag kulis-

serne (12) (58771112) 
12.15 Grand Designs (1) (55168808) 
13.15 Grand Designs (2) (83315334) 
14.15 Det er os der 

snakker nu (79629173) 
Amerikansk komedie fra 
1993. Instruktion: Tom 
Ropelewski.

15.55 American Idol 10 (34733179) 
16.45 American Idol 10 (58399995) 
18.25 Another Cinderella 

Story (85942624) 
Amerikansk roman-
tisk komedie fra 2008. 
Instruktion: Damon 
Santostefano.

20.00 Sundays At Tiffany’s 
(17153179) Amerikansk 
romantisk drama fra 2010. 
(Sundays at Tiff any’s) 
Medvirkende: Alyssa 
Milano, Eric Winter, Emily 
Alyn Lind, Ivan Sergei 
og Stockard Channing. 
Instruktion: Mark Piznarski.

21.45 Befængt (7) (82721131) 
22.40 Mennesker som bytte (4) 

(33954570) 
23.40 Cold Case 3 (58) (97447501) 
00.25 Cold Case 3 (59) (28804254) 
01.15 Murder at the Presidio 

(57962532) Amerikansk 
autentisk krimi fra 2005. 
Instruktion: John Fasano.

02.50 For one night only 
(68783087) Amerikansk 
drama fra 2005. 
Instruktion: Ernest R. 
Dickerson.

04.25-05.10 My Own Worst Enemy (7) 
(52702377) 

06.10 Morgen-tv
06.35 Tvins Homeshopping 

(21306518) 
08.35 Christines nye liv (1690976) 
09.05 Guthy-Renker (6203402) 
09.35 Tabatha’s Salon Takeover 2 

(7:10) (97582082) 
10.30 Guthy-Renker 

Homeshopping (65469860) 
11.05 So you think you can dance 6 

(21:24) (39365421) 
13.00 So you think you can dance 6 

(22:24) (8748112) 
13.55 (G) 4-Stjerners Rejse: I 

London med Clemens (17) 
(68080421) 

15.00 (G) 4-Stjerners Rejse: I 
London med Malene Qvist 
(18) (7638131) 

16.00 (G) 4-Stjerners Rejse: I 
London med Kato (7649247) 

17.00 (G) 4-Stjerners Rejse: I 
London med Jon Nørgaard 
(20) (86043957) 

18.05 (G) Gossip Girl (42109599) 
19.00 (G) Hart of Dixie (2342082) 
20.00 Brevet i fl asken 

(6003112) Amerikansk 
romantisk drama fra 
1999. (Message in a Bottle) 
Instruktion: Luis Mandoki.

22.30 Cake (15654841) 
Canadisk-amerikansk 
romantisk komedie fra 
2005. Instruktion: Nisha 
Ganatra.

00.10 The Closer (65) (66594223) 
01.05 (G) Happy Endings (25) 

(66963803) 
01.35 (G) Happy Endings (26) 

(80253445) 
02.00 (G) Happy Endings (27) 

(70880209) 
02.25 (G) Happy Endings (28) 

(80254174) 
02.50 (G) Happy Endings (29) 

(18046648) 
03.15 (G) Happy Endings (30) 

(39065174) 
03.40 (G) 48 timer: Mordmysterier 

(16:28) (72034551) 
04.25-05.10 (G) 48 timer: 

Mordmysterier (72045667) 

06.35 Morgen-tv
08.15 (G) 4-Stjerners Middag: Hos 

Mascha Vang (52289570) 
09.00 (G) 4-Stjerners Middag: Hos 

Henning Jacobsen (67) 
(20119150) 

09.55 (G) 4-Stjerners Middag: 
Hos Allan Tornsberg (68) 
(36959976) 

10.50 (G) 4-Stjerners Middag: 
Hos Malena Belafonte (69) 
(81182150) 

11.55 Free Willy 4: Flugten 
fra Piraternes Bugt 
(12906808) Amerikansk 
familiefi lm fra 2011. 
Instruktion: Will Grieger.

13.55 (G) Numb3rs (37) (7938686) 
14.50 (G) Hundepatruljen (16) 

(1165044) 
15.20 (G) Strisser på landet (4) 

(6795315) 
15.55 Rock Star (83530421) 

Amerikansk dramakome-
die fra 2001. Instruktion: 
Stephen Herek.

18.00 (G) Politijagt (48) (7654179) 
19.00 (G) Once Upon a Time (21) 

(2337150) 
20.00 Once Upon a Time (22) 

(2333334) 
21.00 10,000 B.C. (21335247) 

Amerikansk dramaeven-
tyr fra 2008. (10,000 B.C.) 
. Medvirkende: Steven 
Strait, Camille Belle og Cliff  
Curtis. Instruktion: Roland 
Emmerich.

22.55 (G) Kongerne af Marielyst 
(10) (17146063) 

23.45 (G) Krimi5 Special (48) 
(4251228) 

00.40 (G) 10,000 B.C. 
(86683377) Amerikansk 
dramaeventyr fra 2008. 
Instruktion: Roland 
Emmerich.

02.25 (G) CSI: New York (98) 
(92795984) 

03.10 (G) La Femme Nikita (50) 
(72048754) 

03.55 La Femme Nikita (72946342) 
04.40-05.25 (G) Rehab (7) (37125174) 

06.10 Kaos i familien (59:160) 
(78094334) 

06.35 Kaos i familien (60:160) 
(27470763) 

06.55 Homeshopping (38309044) 
07.55 (G) Border Patrol (31) 

(60525518) 
08.20 Border Patrol (32) (31714976) 
08.45 Homeshopping (17557044) 
09.45 Coastwatch (1) (2131583) 
10.15 Coastwatch (2) (6325624) 
10.45 Border Patrol (33) (2394063) 
11.15 Border Patrol (34) 

(2384686) 
11.45 (G) Walker Texas Ranger (18) 

(99784889) 
12.40 Fifth Gear (92) (7901570) 
13.10 (G) Gear og Lir (10) 

(7838044) 
14.05 (G) American Chopper 

(19:132) (7209179) 
15.05 (G) American Chopper 

(20:132) (2795082) 
16.05 (G) Extreme Fishing (11) 

(55947228) 
17.00 Walker Texas Ranger (19) 

(5688315) 
18.00 Chuck (34) (9187155) 
18.55 Extreme Fishing (12) 

(4997063) 
19.55 (G) Mythbusters (179) 

(43977995) Amerikansk vid-
enskabsshow. 

21.00 Special Victims Unit (177) 
(4697024) 

22.00 (G) Kill Bill: Volume 
1 (6150353) Amerikansk 
actionthriller fra 2003. 
Instruktion: Quentin 
Tarantino.

00.00 Terminator: The Sarah 
Connor Chronicles (16) 
(5831984) 

00.55 Heroes (55) (44893261) 
01.45 A Scanner Darkly 

(43195071) Amerikansk 
science fi ction-thriller fra 
2006. Instruktion: Richard 
Linklater.

03.25 (G) Walker Texas Ranger (23) 
(20577648) 

04.15-05.00 (G) Chuck (34) 
(77205938) 

06.00 Rollinger (12219315) 
06.25 Jacob To-To (15937599) 
06.45 Kika og Bob (45232570) 
07.00 Conrad og Bernhard 

(45866353) 
07.10 Vera (41591624) 
07.35 Inspektør Gadget (60662082)
08.00 Lotte fra 

Spektakelmagergade (7:7) 
(28118773) 

08.25 Bennys Badekar (97692131) 
09.10 Dragejægerne (30037889) 
10.30 Walter og Trofast - En særlig 

ferietur (81281315) 
10.50 Kaos og knurhår (88612537) 
11.10 Tintin (88604518) 
11.30 Dragejægerne - Børneleg 

(61946792) 
11.55 Conrad og Bernhard 

(97679191) 
12.10 Ørefl ip (14768605) 
12.40 Lizzie McGuire (57333889) 
13.00 GO! (44414421) 
13.30 Braceface (58689605) 
13.50 En vild familie (43116155) 
14.15 Pingvinerne fra Madagascar 

(91817063) 
14.30 SommerSummarum Super 

(44400228) 
15.00 Hero Factory (12852266) 
16.25 Den lyserøde Panter 

(99823421) 
16.35 A kind of magic (63299808) 
17.00 Lotte fra 

Spektakelmagergade (7:7) 
(81401024) 

17.35 Pling Bing (6:13) (96801841) 
18.00 Trolddomsæsken (5:26) 

(92921150) 
18.25 Rutsj Klassik (89296860) 
19.05 Fart over feltet (74278315) 
19.10 Smølferne (82747957) 
19.35 Guldregn (3:7) (82750421) 

Krimigyserserie for større 
børn og deres voksne. Bliver
man straff et, hvis man gem-
mer en kasse med penge? 
Og er der nogen, der ved at 
Nanna, Karen, Lasse og Jørn 
har pengene? 

20.00 Gepetto News (41062889) 
20.25-20.50 Osman og Jeppe 

(98980792) 

TV3 PULS KANAL 4 KANAL 5 6’EREN DR RAMASJANG

Gælder i Danmark til danske numre, til mobil i Skandinavien/USA/Kina samt fastnet i mere end 70 lande. 
Tale udover inkluderede timer: 1øre/sek. Data udover inkluderede datamængde: 35 øre/MB. 
TV 2 Play - Opret senest d. 19. August. ONFONE.DK / 69 10 10 10

Tour de France med på far ten
- Bestil nu og få sommerens sport, serier og fi lm gratis
 i en måned med 

TIMER

MD1496
DANMARK 
OG 70 LANDE

OPRETTELSE 99 kr. 
MINDSTEPRIS 1. MD.  248 kr.

Værdi: 
119,-



D er er gået et år siden 22. juli 2011, og
alligevel er det, som om det skete i
går. Var det ikke i aftes, vi vantro van-

drede gennem Oslos dødstille, spøgelsesag-
tige aftengader? 

Var det ikke i går, vi så regeringsbygnin-
gen stå som en udblæst skal i sommer-
natten? 

Var det ikke i eftermiddags, vi så blomster-
havet foran domkirken, mens vildfremme-
de mennesker faldt hinanden om halsen?
Var det ikke akkurat i dag, vi så vores konge
græde over landets døde unge?

HÆNDELSERNE fra denne dag står fortsat for
os med knivskarp klarhed. Men selvfølgelig
var det ikke i går. 

Det var for et helt år siden, men det er, som
om dette år er skrumpet ind til nogle få øje-
blikke, mens de få skræktimer fra 22.7. er ble-
vet strakt ud til et altoverskyggende, alt-
forandrende tidsrum: Nogle timer, som har

præget, og er blevet gentaget, hver eneste af
de 366 dage, der ligger imellem. Alligevel er
hverdagen vendt tilbage for de fleste, lidt ef-
ter lidt. Heldigvis, må man sige.

Igen er ansigterne på gaden lukkede og
travle, på ny er den almindelige samfunds-
debat kommet til at handle om trivielle og
mere overkommelige temaer, som debatten
i vores lille nordiske land har tendens til. Li-
vet går videre, og hverdagen går med. Vi skal
være glade for hverdagens trivielle tryghed,
for den er en gave, det slet ikke er alle, der
kan glæde sig over.

FOR NOGLE kommer hverdagen ikke tilba-
ge. Som moderen til en af de døde på Utøya
for nylig udtrykte det: »Det er de små hver-
dagsting, jeg savner. Jeg kan ikke gå i tøj-
butikker længere. For jeg kunne komme til
at se en kjole, jeg ville få lyst til at give min
datter«. Andre siger, at de savner lydene – de
karakteristiske lyde, der hører til at have en
teenager i huset: musikken, rumsteren fra
værelset. Den selvbevidste trampen på trap-
pen – eller de musestille trin fra en teenager,
der kommer alt for sent hjem fra fest. Men
som kommer hjem. I det lille år der er gået,
er mange af de samme følelser, den samme
uenighed og den samme splittelse kommet
til syne, også hos os andre. Efter det indle-
dende chok og sorgen kom bebrejdelsen og
vreden. Først rettet mod pressen, der bragte
forside på forside med billeder af terrori-
sten, derefter mod politiet, som mange
mente ikke havde handlet tilstrækkelig reso-
lut 22.7. og ikke viste tilstrækkelig ydmyg-

hed i tiden efter. En træt justitsminister valg-
te at gå af, og efterretningschefen – der ikke
var nogen stor kommunikator – blev fyret
for en bagatel noget tid efter. Så fulgte kritik-
ken af den første psykiatrirapport, og deref-
ter den øredøvende løbende debat om Brei-
viks sindstilstand, som fortsatte gennem he-
le den ti uger lange retssag. Offentligheden
var splittet, ikke bare i synet på diagnosen:
En stærk underliggende faktor her har nok
været forskellige syn på, i hvilken grad rets-
sagen kunne betragtes som en sag med en
politisk dimension. 

Selv om vi ikke gør det i politiske retssager
i Norge, mener mange – og ikke uden grund
– at der er god grund til at gå terroristens
ideologi nærmere efter i sømmene. Dom-
men i sagen falder 24. august. 13. august ven-
tes rapporten fra den officielle undersøgel-
seskommission, og kommissionens leder
har udtalt, at man må være forberedt på, at
enkeltpersoner kan blive udsat for kritik, no-
get, man lige så lidt i Norge som i de øvrige
nordiske lande har særlig tradition for.

RESTEN AF samfundet markerer dagen på
andre måder, for eksempel ved koncerten,
der skal holdes i Oslo i aften, men den er ikke
et naturligt sted for dem, der er nærmeste
pårørende. For resten af os, vi skal videre. 

Resten skal altid videre; det ligger i sam-
fundets natur. Vi går ikke uberørt videre,
men vores liv har ikke fået det samme slag,
som de hundredvis af familier i hele vores
vidtstrakte land er blevet udsat for. 
Derfor må vi på denne dag ikke glemme den

indlysende, men ak så tunge erkendelse,
som tragedien i Beslan i 2004 har kunnet gi-
ve os: at for mange vil hverdagen aldrig ven-
de helt tilbage. For mange standser livet op,
helt eller delvis, 22. juli 2011. Vi må ikke glem-
me dem i vores egen hverdag.

Oversættelse: Jon Ask Jacobsen
© Erik Fosnes Hansen 2012
med tilladelse af Leonhardt & Høier Literary
Agency A/S

Utøya – året efter 

ERIK FOSNES HANSEN, NORSK FORFATTER

Den norske forfatter Erik
Fosnes Hansen har skrevet 
et essay, hvor han ser tilbage
på det år, som Breivik tog fra
Norge. 

Tegning: Roald Als

Året, der
forsvandt

q BLÅ BOG
q ERIK FOSNES HANSEN

Født 6. juni 1965 i New York. 
Norsk forfatter og anmelder. Fik sit
store gennembrud med romanen
’Salme ved rejsens afslutning’ i 1990.
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AF NIKOLINE WERDELINtoyota.dk

Toyotas værksteder
har haft Danmarks
mest tilfredse kunder,
lige siden Nik & Jay blev 
Årets Nye Danske Navn

Glæden ved tilfredse kunder. Ti år i træk.
(Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex)
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Vejret i dag

Storkøbenhavn
Formiddag: 
Eftermiddag: 

Nedbør

Pollen

Døgnets middeltemperatur 
i Kastrup til i går

Gnsn. 1961-1990

Seneste døgn
Temperatur i

gnsn.til i dag

Sol

Målinger for København

Op Ned

Op Ned

Dagens længde

Måne

I dag

København Viborg

 

kl: klart
hs: halvskyet
sk: skyet

rg: regn
rb: regnbyger
to: torden

ha:  hagl
is: isslag
sl: slud

tg: tåge
sn: sne
sb: snebyger

Vejret i verden Temperaturer i dag

Aberdeen 17
Ammassalik 5
Amsterdam 17
Antalya 34
Athen 39
Barcelona 27
Bergen 13
Berlin 19
Bordeaux 24
Bratislava 18
Bruxelles 18
Budapest 25
Bukarest 37
Chamonix 6
Dublin 20
Faro 35
Firenze 33
Frankfurt 20
Genève 22
Göteborg 18
Hamburg 18
Helsinki 18
Istanbul 27
Kangerlussuaq 12
Kijev 22
Kiruna 14
Korfu 37
Kreta 31
København 19
Las Palmas 28
Lillehammer 15
Lissabon 30
Ljubljana  19
London 21
Luxembourg 18
Madeira 26
Madrid 33
Malaga 39
Mallorca 30

Malmø 18
Malta 31
Manchester 19
Marseille 25
Milano 27
Moskva 20
Nice 32
Nicosia 34
Nordkap 9
Nuuk 5
Oslo 18
Palermo 39
Paris 22
Prag 19
Qaanaaq 4
Reykjavik 14
Rhodos 31
Riga  18
Rom 31
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Sofi a 37
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Tallinn 18
Tenerife 31
Thule 10
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Zürich 18
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Chicago 30
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Dakar 29
Damaskus 38
Dar es-Salaam 30
Dubai 43
Eilat 42
Goa 28
Hanoi 34
Havana 33
Hongkong 31
Honolulu 27
Islamabad 34
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Ulan Bator 20
Vancouver 20
Washington 25
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Nogen sol, men også byger. 15-18 grader. Let 
til frisk vind fra vest og nordvest.

Lidt sol.

sol, men også byger. 
Nogen 

15-18 grader.

Temp. i København 
i dag for 1 år siden: 21 gr.

18°

18°

18°

17°

15°

18°

18°

Europa
Søndag vil en høj-
tryksryg passere  fra 
vest, hvorefter lu-
nere luft strømmer 
frem fra sydvest. 
I løbet af tirsdagen 
ventes en koldfront 
at passere fra 
nordvest under 
svækkelse.

4 mm

jul.jul.

Gnsn. 1961-1990
25

20

15

10

04.59 21.32
16 t. 33 min.

Dagen aft. m. 0 t. og 54 min.

07.59 21.50
Tiltagende

Resten
af verden
Algier 33
Amman 34
Auckland 15
Bagdad 47
Bangkok 33
Barbados 29
Beijing 32
Beirut 37
Brazzaville 27
Brisbane 19
Buenos Aires 18
Calgary 28
Caracas 28
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ET ÅR EFTER: DET NYE NORGE
22. juli 2011 kortsluttede nordmændenes selvforståelse. 
Nu kæmper de for en ny. Reportage side 12-19

Foto: Lærke Posselt



...

En film af Hayao Miyazaki
(‘Prinsesse Mononoke’  ‘Chihiro og Heksene’)



31. maj - 5. august 2012, Ofelia beach v. Nyhavn
Læs mere på www.cphsand.com 

Københavns
Sandskulptur Festival

4 Værkstedet: Ingvild Rømo
Grande, scenograf på Blixen-
forestillingen ’Pagten’

5 Bredals Tour: 19. etape

6 Interview: 
Ernie LaPointe – 
indianer-
høvdingen
Sitting Bulls
oldebarn

10 Anmeldelse: Kulturværftet i 
Helsingør – 1. del af serie om 
arkitektur i danske havne 

12 Et år efter Utøya: 
Fotografen og journalisten rejste
gennem Norge i dagene efter 22. 
juli 2011. Nu er de vendt tilbage for
at beskrive, hvordan nabolandet
har lært at leve med traumet. 

20 Anmeldelse: Feministisk kunst 
på Museet for Samtidskunst 
i Roskilde

21 Bøger: Anmeldelse af
Rachel Joyces roman
om en usædvanlig 
pilgrimsfærd til Skotland

22 Interviewserie: Forfatter på 
stipendium – Mads Nygaard

24 Strandtasken: 
Bo Tao Mïchëlis’ 
sommerlæsning

...
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Poetisk sport special

KULTUR Ansvarshavende chefredaktør: Bo Lidegaard Kulturredaktør: Anita Bay Bundegaard Weekendredaktør: Charlotte Sejer Cheflayouter: Per Bergsbo

Kritikredaktør: Per Theil Litteraturredaktør: Jes Stein Pedersen Jourhavende: Charlotte Sejer og Peter Lembo Jourhavende Bøger: Per Theil

Adresse: Kultur, Rådhuspladsen 37, 1785 København V Telefon: 33 47 12 00 Mail: kultur@pol.dk Annoncer:Telefon: 33 47 29 82.

de
langsomme sportsgrene
jeg blev opfostret med som barn
langrend, fodbold,
hvorfor min mor råbte
indover
hun elskede Bjarne Riis
af et godt, svedigt hjerte
om sommeren, en sommer
mens mørket steg fra søen
cirka 10 kilometer væk

i de lyse nætter, i den stærke sol,
det latterlige nordlys over Kikhavn, Hundested
en nat, hvor min kæreste ligger og sover
og jeg som sædvanlig er søvnløs og
derfor ser det svage nordlys danse over bakkerne,
det ligner en billig computereffekt,
alle disse små sommerhuse, små skure,
omringet af syrener
i bunden af haverne ligger der breve af grønt slim,
jeg ved det, men jeg ved ikke, hvad der står i brevene,

jeg dykkede uforvarende
lige ned i en brandmand
jeg gned ansigtet mod den som mod en pude

jeg lå på det mørke værelse
mit ansigt var i vild flugt fra sig selv
eller også var det mig, der løb ud af mit ansigt
jeg turde ikke røre ved det

øjet i udbrud
det forbrændte/eksematøse
eller hjertet
på vattæppet under træerne,
det soler sig,
nervøst,
jeg er opildnet, manisk,
jeg ved, hvad de vil have
og giver dem det,
jeg kan komme i mål
jeg knuger min spegepølsemad
ind til brystet,
jeg er en kold frikadelle
gemt til en senere madpakke
under blomsternes lig,
røgen fra et romerlys breder sig over spillerne
nogen har smidt det ind på banen
det svulmer som en blomst, der vil hævne sig
havet kan ligne eksem
markerne blomstrer
jeg knuger en lille rød blomst i næven
vi elsker fodbold
danmark danmark danmark

Sportssommeren er over os. For lidt siden EM i fodbold og Wimbledon, netop
nu Tour de France og snart også OL i London. Vi har bedt 7 danske digtere om at
skabe lyrik af sportens termer. I dag Olga Ravn om ’udbrud’.

I UDBRUD

Olga Ravn, 25 år, er yngste
atlet i Politikens lyriske
sommerstævne. Hun har én
bog bag sig, digtsamlingen
’Jeg æder mig selv som
lyng’, der er udkommet i år.
Hun har selv karakteriseret
debuten som en
digtsamling om at blive
voksen. At hun i hvert fald
husker, hvordan det var at
vokse op, kan man se af
denne sportsfarvede
erindring om en mor, en
brandmand og en smerte.
thomas.bredsdorff@pol.dk
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Værkstedet

1

23

4

5

Ingvild Rømo
Grande, 
scenograf, 34 år
Hun flyttede til Danmark fra Norge for at uddanne sig
til scenograf, og nu arbejder Ingvild Rømo Grande på
at forvandle en turistbåd på Furesø til Karen Blixens
Rungstedlund i starten af 1950’erne. Blondegardiner
og en dæmonisk kvinde hjælper hende med at sætte
scenen for kærlighedsdramaet mellem den ældre 
forfatter Karen Blixen og den unge poet Thorkild
Bjørnvig i forestillingen ’Pagten’. 

1. Musik. »I begyndelsen af en pro-
ces hører jeg altid den klassiske

komponist Arvo Pärt for at kunne for-
dybe og koncentrere mig. Når der skal
til at ske noget, og jeg bare skal være
færdig, kommer der mere tempo på.
Diamanda Galás har været min største
inspiration til denne forestilling. Hun
er ekspressiv og rammer en dæmonisk
kraft, som jeg også finder i Karen Bli-
xen«. 

2. Fotobog. »Typisk bruger jeg én
bog som inspirationskilde i et

projekt. Denne gang har jeg brugt ’Ka-
ren Blixen i billeder’, som desværre er
lånt ud nu. Den har nærmest været hol-
dets bibel, som vi har kigget i og talt ud
fra. Det er her, jeg har fået inspiration
til stilen i hendes hjem, og vores pres-
sefoto til forestillingen stammer også
herfra«.

3. Manuskriptet. »Denne gang
har jeg virkelig haft tid til at sæt-

te mig ind i historien, og jeg har været
oprigtigt fascineret af personen Karen
Blixen. Jeg har læst noveller og haft
mange samtaler med instruktøren, der
også har talt med Bjørnvigs enke. Bli-
xens maskuline side har for eksempel
hjulpet mig til det androgyne tema i
kostumerne«.

4. Gør det selv. »På en lille produk-
tion er man nødt til at kaste sig

ud i nogle ting som for eksempel at
bygge en sofa. Sofaen er sammen med
blondegardinerne et centralt element
for at genskabe stemningen fra Rung-
stedlund. Vi var rundt i mange forret-
ninger for at finde det helt rigtige
blomstrede stof til sofaen. Det skulle
gerne være aristokratisk som Karen Bli-
xen og ikke romantisk med små blom-

ster. Jeg fandt det i en kælder i en af Kø-
benhavns gamle stofforretninger,
Hvidberg. De havde fem meter tilba-
ge«.

5. Ester Marie, 2 måneder. »Ester
Marie blev født, 12 dage før vi

havde prøvestart på Rungstedlund, og
har været med hele vejen. Livet som
scenograf er også en freelancetilværel-
se, hvor barsel er noget, der falder for-
skudt, når det passer. Så er udfordrin-
gen at kunne koncentrere sig fuldt ud
på arbejde«.
MAJ SUSANNE JUNKER
kultur@pol.dk

Det flydende teater stævner ud med
forestillingen ’Pagten’ onsdag-søndag
frem til 19. august.

Foto: Jacob Ehrbahn

Skattesag. Den kinesiske kunstner og
systemkritiker Ai Weiwei har tabt sin
appelsag om den bøde på 14 milli-
oner kroner for skatteinddragelse,
han tidligere er blevet idømt. Ai
Weiwei nægter sig skyldig og si-
ger, at hans dom er politisk moti-
veret, skriver Ritzau.

»Kina bliver ved med at fortælle
andre lande, at det har opbygget et
retssamfund, men vi håber stadig, at det
implementerer de love, som det har udarbej-
det«, siger den 55-årige kunstner til journali-
ster i en reaktion på dommen.

Ai Weiwei har været retsforfulgt
flere gange for skattesvig og blev

sidste år fængslet i 81 dage
uden at blive præsenteret for
en anklage. De kinesiske myn-
digheder har forbudt ham at
rejse ud af landet, så han har

ikke mulighed for at se sine
egne udstillinger uden for Kina.
»Vi bliver ved med at appellere

indtil den dag, vi ikke har mere at
tabe«, siger Ai Weiwei via Twitter.

Louisiana viste sidste år en række af Ai Wei-
weis værker på en velbesøgt udstilling. benn

Kunsttyveri. To formodede kunsthælere
blev forleden anholdt i New York. Flere
gange har de forsøgt at afhænde bille-
det ’Odalisque a la culotte rouge’ af Ma-
tisse på det sorte marked til 4 millioner
kr., selv om det er vurderet til 17. Den
’Odalisque’, der hang på et museum i
Caracas, Venezuela, blev dermed afslø-
ret som en kopi, som på et tidspunkt
var hængt op for at erstatte originalen,
der var hugget. Da en forklædt FBI-
agent sagde, at det billede kunne han
da godt tænke sig at se nærmere på, an-
holdt han det amerikanske par. mBo

På glatis med Matisse33
ÅR EFTER AT KONCERTEN MED THE
WHO BLEV AFLYST I RHODE ISLAND
I USA, FÅR FANSENE NU MULIGHED
FOR EN ERSTATNINGSKONCERT.
HAR MAN DEN GAMLE BILLET FRA
1979, KOMMER MAN GRATIS IND,
NÅR THE WHO KOMMER TILBAGE
26. FEBRUAR 2013
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Ai Weiwei taber appelsag om gigantbøde
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N æsten Paris. Målbyen for dagens en-
keltstart, Chartres (med verdens
smukkeste katedral) ligger på det

parisiske S-togs-system, RER. I aften kan vi nå
den sidste metro. Men tør vi?

Metroen er ligesom alle andre offentlige
steder, éspaces publics, blevet noget, fransk-
mænd frygter. »Metroen er lidt ligesom un
dîner«, siger sociologen François de Singly til
dagbladet Le Monde: »Før var der en bord-
plan, nu er der en buffet, hvor man aser og
maser«.

Folk opfører sig ikke ordentligt over for
hinanden. Hvis vognen er fuld, tager man fat
oven over døren og klemmer sig baglæns
ind. Man taler uhæmmet i mobiltelefonen
og hører musik, så de andre passager får
ondt i hovedet. Man piller næse og ører, man
hoster, harker, prutter og lægger læbestift.
Listen er uendelig, og på hjemmesiden cher-
voisindetransport.fr (kæretransportnabo.fr)
kan man læse tusindvis af anekdoter, små
breve og beretninger om dårlig opførsel. For
eksempel:

KÆRE TRANSPORTNABO. Medmindre jeg ta-
ger fejl, så har din chihuahua ikke ret til sin
egen plads i metroen. Hvis ikke du fjerner
den næste gang, så sætter jeg mig på den«.

Og hvad nytter det, at man rejser sig op for
en gravid mor med et barn ved hånden, når
hun bare sætter barnet på den frigjorte
plads?

Franskmænd oplever, at deres samfund er
kommet ud i et skred mod manglende nor-
mer for ordentlig opførsel, venlighed, høf-
lighed, kort sagt politesse, som alt det hed-
der på fransk. Ganske vist er det ikke specielt
for Frankrig. Også amerikanere, tyskere,

englændere og danskere føler sig ofte for-
ulempet i hverdagen, det er der adskillige
undersøgelser, som viser. Men franskmæn-
dene er særlig frustrerede, og paradoksalt
nok formentlig, fordi det faktisk ikke står
nær så slemt til i Frankrig som for eksempel i
Danmark. Det er blot i den grad en del af
fransk selvforståelse, at man har levemåde,
savoir-vivre. Og spørger man dem helt gene-
relt (hvad meningsmålingsinstituttet Ipsos
netop har gjort): 

»Hvad forårsager flest problemer og mest
stress i Deres personlige tilværelse?« ...

... så svarer de ikke »økonomien« eller
»manglende tid« eller andre klassikere, de
svarer fuldstændig massivt (60 procent):

»Folks aggressivitet og manglende savoir-
vivre«.

UHØFLIGHEDEN, l’incivilité, er mere end blot
et problem, den er en trussel mod selve sam-
fundets sociale kontrakt. Sociologerne taler
om en civilisationsproces i bakgear: De vest-
lige samfund bliver ikke mere, men mindre
civiliserede, og franskmændene oplever det
som særlig dramatisk. Et er, at grænserne
opløses mellem offentligt og privat, og at
man ikke har en urørlighedszone omkring
sin egen krop; et andet er, at simpel sproglig
høflighed som udtrykt ved pardon, merci og
s’il vous plaît bliver mere og mere sjælden,
mens galanteri synes fuldstændig på vej ud
af det offentlige rum. 

Metroselskabet RATP har en stor kampag-
ne i gang for at gøre sine passagerer mere
høflige. Kampagnen kan følges både på sta-
tionerne, i metroen og på hjemmesiden
ratp.fr. 

Og en lang række af Frankrigs største virk-
somheder så som La Poste, SNCF (jernbaner-
ne), McDonald’s og Air France afsætter nu
enorme ressourcer til programmer, der skal
forsøge at gøre kunderne mere høflige, ven-
lige og dannede over for hinanden.

Meningsmålingerne er helt entydige:
Franskmænd har ét stort ønske for deres
samfund: at det igen skal blive mere hu-
mant og genfinde sin levemåde, savoir-vivre.
bjorn.bredal@pol.dk

Franskmændene opfører sig
elendigt over for hinanden og
efterlyser den høflige levemåde,
som i den grad har været en del
af den franske selvforståelse. 

Savoir-vivre

Bjørn Bredal
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Som et lille uhøjtideligt franskkursus brin-
ger vi hver dag under Touren et par linjer
om etaperne fra løbets hjemmeside – på
fransk og i dansk oversættelse. I dag om
19. etape fra Bonneval til Chartres.

Dernier round avant l’arrivée parisienne. Que
faut-il attendre de ces 53,5 km tracés sur un
terrain plutôt plat, sauf au départ où la route
garde en mémoire les vallonnements du
Perche? Personnellement, j’imagine des
écarts de deux à trois minutes entre les lea-
ders. Après trois semaines de course, plus
de 50 km chronométrés, c’est long. 

»Sidste runde før ankomsten til Paris. Hvad
kan man vente sig af de 53,5 kilometer, som
er temmelig flade bortset fra den første del,

som endnu bevarer erindringen om de bøl-
gende bakker i Perche-regionen? Personligt
forestiller jeg mig en afstand på to-tre minut-
ter mellem de førende ryttere. Efter tre
ugers kørsel er 50 kilometer med tidstælling
en lang strækning«.

Lidt fransk: 19. etape

F R A N K R I G
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BELGIEN

serie bredals tour – 19. etape

Med Cecilie Stenspil og Flemming Enevold
Iscenesættelse: Madeleine Røn Juul  Scenografi : Manfred Blaimauer

Odd Fellow Palæets Have Bredgade 28
21.juli - 25.august man-lør kl.20.00

EDUCATING 
RITA(LÆRENEMME RITA)

af Willy Russell

 (Børsen) 

 (Gregers DH) 

 (teaterbloggen.dk) 

GRØNNEGÅRDS TEATRET
TEATER FOR ALLE – UNDER ÅBEN HIMMEL – MIDT I KØBENHAVN

 (Berlingske) 

 (Frb Amts Avis) 

 (JP) 

     Designmuseum Danmarks Have
                      (tidl. Kunstindustrimuseets Have) 
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E
rnies niece ville forbi india-
nercenteret og hente billetter
til baseballholdet Colorado
Rockies kamp. Ernie boede i
nabostaten Wyoming, men
var på besøg i Colorado for at
hente nogle af sine ting, så
han kørte niecen og ventede i
forhallen, hvor han blev opta-
get af et maleri. 

»Det minder om det billede
der«, siger den store indianer og nikker
mod et billede af nogle pelsjægere på
væggen i den danske professor Eske
Willerslevs kontor i København. 

»Efter nogen tid fik jeg øje på et bil-
lede i skyerne på maleriet. Et sort bison-
oksekranie«, siger han.

Det var i 1993, Ernie var 45 år gammel,
og det liv, han havde levet, var gledet
gennem fingrene på ham. Han var øde-
lagt af sine krigsoplevelser i Vietnam, af
to årtiers druk og hashrygning og af at
leve i et samfund, der ikke passede til
hans væsen og hans kultur som sioux-
indianer eller, som de selv kalder sig: la-
kotaer. 

Da Ernies niece kom ud med sine ba-
seballbilletter, og de satte sig i bilen,
hørte han sang. Først troede han, at ly-
den kom fra nogle unge på parkerings-
pladsen, men sangen blev hængende,
helt indtil han var hjemme i Wyoming. 

Det er lederen af Center for Geogene-
tik, Eske Willerslev, der har sagt, at jeg
skal huske at spørge Ernie LaPointe om
soldansen. Så det gør jeg. Og får først
ovenstående historie som svar. 

»Sangen var hos mig i alle mine våg-
ne timer. I tre dage. Så jeg opsøgte medi-
cinmanden og sang den for ham«.

Det var den sang, lakotaindianerne
synger under soldansen, viste det sig.
Og da Ernie fortalte om det sorte bison-
kranie i maleriet, var beskeden klar. Ån-
derne ville have Ernie til at danse sol-
dansen. Han skulle have pinde stukket
gennem ryggen og trække fem bison-

kranier efter sig i remme, indtil han
kom løs. Hvilket han ikke havde den
store lyst til. Men han havde intet valg,
forklarede medicinmanden. »For«, sag-
de han, »ånderne kalder på dig«. 

På den anden af dansens fire dage
strammede det til. Uanset hvor hårdt
han trak, kunne Ernie ikke få pindene
revet igennem sin hud. Heller ikke selv
om en mand satte sig oven på bisonkra-
nierne. Ernies ben var trætte. Han be-
gyndte at græde, mens han trak, og
blæste i den fløjte af ørneben, der frigav
en bøn om hjælp til skaberen. 

»Og lige der midt i skyerne så jeg igen
det sorte bisonkranie. Så sagde jeg til
skaberen: »Du kaldte på mig, for at jeg
skulle gøre det her. Og nu kan jeg ikke
komme fri. Hvad har jeg gjort galt?««.

Han sidder lidt og ser på mig, før de
sidste ord følger lavmælt og hurtigt. 

»Jeg aflagde nogle løfter til skaberen
og gjorde klar til virkelig at rive mig løs.
Men så kom de bare ud. Der var ingen
smerte. Jeg følte mig let. Fjerde dag sad
pindene på brystet, og de kom bare af.
Jeg kunne have danset i en hel uge«.

Hvad var det, du lovede?
»I bund og grund, at jeg aldrig vil ska-

de et andet menneske. Og at jeg vil dele
min kultur, mine historier med dem,
der kommer med åbne ører«.

Møde med en afdød
Egentlig skal vi tale om den danske pro-
fessor Eske Willerslevs forsøg på at do-
kumentere den 63-årige Ernie LaPoin-
tes slægtskab med den legendariske in-
dianerhøvding Sitting Bull og mulighe-
den for måske også at få afgjort, hvor de
nordamerikanske indianere oprinde-
lig kom fra. Men Ernie LaPointe fortæl-
ler historier. Med dæmpet stemme og
en tålmodighed, der får en til automa-
tisk at læne sig tilbage og lytte. Så inter-
viewet kommer mere til at handle om,
hvordan en indianer nær var gået un-
der i det moderne Amerikas malstrøm,

I sidste uge afslørede den danske genforsker 
Eske Willerslev, at mennesket vandrede over isbroen til
Amerika 1.000 år før hidtil antaget. Men indianerne har 
altid været i Amerika, siger Ernie LaPointe, oldebarn af
den berømte høvding Sitting Bull, hvis gener den 
danske forsker studerer. Som dreng måtte Ernie love ikke
at røbe slægtskabet til sin oldefar og brød først tavsheden, 
da han nedbrudt af krigstraumer og druk søgte tilbage
til det, han siger, amerikanerne mangler: en kultur. 

Nils Thorsen

INDIANERNE ... DE KOMMER 
...
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men fandt ny mening i sit ophav. 
Første gang, Eske Willerslev ringede

til Ernie, var i 2007, da han bad om lov
til at tage dna-prøver af hår fra Sitting
Bull. 

»Jeg sagde: Jeg er nødt til at påkalde
min oldefars ånd, og så må vi spørge
ham, hvad vi skal stille op med håret og
de andre ting, jeg fik tilbage. Og Eske
blev godt nok lidt stram i betrækket«,
griner han. 

»Han er jo videnskabsmand«.
Ceremonien fandt sted i Ernies kæl-

der, hvor hen ved 30 mennesker – også
den danske forsker – sad i bælgravende
mørke, mens medicinmanden påkald-
te Sitting Bulls ånd. Eske Willerslev fik
lov at tage, hvad der svarer til 7,5 centi-
meter af håret. Resten skulle brændes. 

Ifølge lakotaindianernes overleverin-
ger har vi alle en ånd, der en dag vender
tilbage til åndeverdenen. Vores sind og
krop kommer af jorden. Og det er først,
når de møder vores ånd, at vi bliver
mennesker. 

»I åndeverdenen kendte vi alle hinan-
den, men på vej gennem fødselskana-
len glemte vi vores formål med at være
her«, forklarer Ernie LaPointe. 

»Det er det, vi bruger ceremonierne
til. At hjælpe os med at genopdage,
hvad vi planlagde i åndeverdenen«.

Sine forældre vælger man selv, så de
bedst muligt kan bistå en med at nå det
mål, man har sat sig her i livet, har ån-
derne forklaret Ernie. 

Et dødt bagvendt sprog
Selv blev han født i 1948 og voksede op i
Rapid City i staten South Dakota med
sin halvsøster. Deres mor, Angela La-
Pointe Plettede Hest, havde flere voksne
børn og var 45 år, da han blev født. Hans
far, Claude LaPointe, var 50 og arbejde-
de med landbrug og tømmer. 

»Min mor døde, da jeg var 10 år. Men
selv om jeg kun kendte hende kort, var
hun virkelig betydningsfuld for, at jeg
blev den, jeg er i dag«, siger han.

Om aftenen lagde hans mor et tæppe
ud på gulvet, hvor Ernie, hans halvsø-
ster og deres kusine blev anbragt. Så
tændte hun en petroleumslampe i
hjørnet og gav sig til at fortælle. 

»Hun havde sådan en mild stemme,
og jeg var så søvnig, så jeg til sidst faldt i
søvn midt i en sætning«.

Historierne handlede om hendes
bedstefar, som hun ganske vist aldrig
nævnte ved navn, for forfædrene levede
hellige liv, sagde hun, og man måtte ik-
ke omtale dem skødesløst. 

»Hun talte måske i 2-3 minutter. Så
fortalte hun noget sjovt, så vi grinede.
Og så fortalte hun igen noget alvorligt.
Hun forklarede, at når man griner, lag-
rer man det hørte i sin hukommelse. Li-
gesom når man anslår gemknappen på
computeren«, smiler han. 

Ernies mor fortalte på lakota. Også
derfor husker han alt, mener han.

»Havde hun fortalt historierne på en-
gelsk, havde jeg nok ikke husket dem.
For ånderne fortæller mig, at ameri-

DA FRA SKILDPADDEØEN

De er nødt
til at hejse
et flag for
over-
hovedet
at vide,
hvem 
de er
Om ame-
rikanerne

FORFADER.
Mange har i tidens
løb hævdet at 
være beslægtet
med den berømte
indianerhøvding
Sitting Bull. 
Ernie LaPointe er
måske den eneste,
der får mulighed
for at bevise sin
påstand, når han
med dansk hjælp
sammenligner sine
gener med den
mand, han siger
var hans oldefar,
og som hans mor
fortalte ham 
hemmelige 
historier om, da
han var barn. 
Foto: Lars Just

...

Lørdag 21. juli 2012 KULTUR POLITIKEN 7



...

8 POLITIKEN KULTUR Lørdag 21. juli 2012

kansk er et dødt bagvendt sprog«.
Vi ser på hinanden. 
»Ethvert indfødt sprog ...«, begynder

han og siger to ord på lakota: 
»Pahá sápa. Hvad betyder det? Ja .. pa-

há er en bakke. Sápa betyder sort. På en-
gelsk siger man sort bakke. De siger, at
vi har et baglæns sprog. Nej. De har et
baglæns sprog. De siger sort bakke«,
griner han. 

Jeg undlader at nævne, at ordstillin-
gen er den samme på dansk og spørger
i stedet – på dødt bagvendt engelsk –
om det er derfor, det er svært at huske. 

»Et ord har for mange betydninger på
engelsk, og en sætning består af mange
nationers ord. Tyske, franske og span-
ske. Og så laver de endda deres egne nye
ord. Når jeg siger noget til fire menne-
sker, forstår de alle noget forskelligt«.

Et godt liv at dø
Som dreng troede Ernie, at alle var lako-
taindianere. Først med tiden opdagede
han, hvor anderledes de levede. 

»Vi tog aldrig livet alvorligt. Vi nød
det med latter. Det er sikkert derfor,
amerikanerne altid siger: Årh ,...«, vræn-
ger han, »... siouxerne« – som de kalder
os – siger altid: Det er en god dag at dø«. 

Han ser på mig. 
»Men alle dage er en god dag at dø«,

griner han. »I det øjeblik, du er født, er
det stensikkert, at du kommer til at dø.
Og hvis du skal dø, skal du dø. Så hvor-
for tage det så alvorligt?«.

Senere lærte hans mor ham ikke at af-
sky eller hade de hvide, selv om de »ville
kristne os og proppe uddannelse ned i
halsen på os«, som han siger. 

»Men hun sagde: »Vær ikke ligesom
dem. Bed din skaber om nåde for dem.
For du ønsker ikke, at de skal lide««.

Fra sin barndom husker Ernie, hvor-
dan hans mors onkler kom på besøg
om eftermiddagen og sad og røg på de-
res små piber. Og pludselig kunne de
uden varsel give sig til at grine alle sam-
men. Når Ernie spurgte sin mor hvor-
for, sagde hun, at de kunne kommuni-
kere uden at tale. 

»Sådan var folk på min oldefars tid.
De kunne kommunikere på samme
måde med dyrene og fuglene, træerne
og vinden. Min mor sagde altid: »Lyt til
tingene. Når du går ved en bæk eller en
flod, hører du den risle. Men den risler
aldrig det samme to gange. Den fortæl-
ler en historie. Den synger dig en
sang««. 

Sitting Bulls vision
I en af sine historier fortalte Ernies mor,
hvordan Sitting Bull som ung under en
soldans blev gennemboret i både ryg
og bryst og hejst op i læderremme,
hvorefter han gik i trance, hørte gråd,
og da han fulgte lyden, fik han øje på en
ulv med to pile i flanken, som han trak
ud, hvorefter han blev, indtil dyret gen-
vandt sin styrke. 

Ulven takkede ham og sagde: »For din
hjælp skal nationerne kende dig ved dit
navn«.

»Og den dag i dag ved alle, hvem Sit-
ting Bull er. Ikke bare blandt de indfød-
te amerikanske nationer. Også i Rus-
land, hos aboriginerne i Australien. Og
99 procent respekterer ham, fordi han
aldrig overgav sig til den amerikanske
måde at leve på«. 

Sitting Bull var såkaldt sashbærer. En
sash er et langt klædningsstykke, man
fæstnede til jorden med for eksempel
et spyd midt på slagmarken, hvorefter
man blev stående og kæmpede, indtil

man blev dræbt eller løst af en fra sin
stamme. 

»Samtidig skal du som høvding vise
din medfølelse med folket. Du er nødt
til at forstå en kvindes visdom og værdi-
er og samtidig have modet og evnen til
at beskytte og sørge for landsbyen«.

Amerikanere uden kultur
Indianernes ceremonier var forbudt i
Ernies barndom. 

»Jeg tror, at de var bange for, at vi skul-
le gøre dem noget. De forstod ikke, at vi
ikke er som dem. Vi har en kultur. Vi vil
ikke skade nogen«, siger Ernie LaPointe. 

»Selv i dag bliver de skrækslagne, ba-
re en indianer knipser med fingrene«.

Har amerikanerne ikke en kultur?
»Det mener jeg ikke. De lever i en

slags menneskeskabt ... eksistens. En
dagligdags eksistens af ... ikke at vide,
hvem de er. Den viden satte de over styr,
da de kom til Amerika. Jeg elsker at rej-
se, og jeg forsøger altid at suge til mig,

for overalt i verden har vi værdier, som
ligner hinanden. Det har amerikanerne
ikke«.

Hvad er forskellen?
»Amerikanerne lever under, hvad de

kalder en forfatning. Alt, hvad de har, er
en nedskrevet historie. De er nødt til at
hejse et flag for overhovedet at vide,
hvem de er. Hvis man tog deres forfat-
ning og love og regler fra dem, ville de
ikke ane, hvem de var«.

Hvad er så en kultur?
»I lakota har vi en spirituel ceremoni-

el måde at leve på, som udspringer af, at
vi ved, at vi kommer af jorden og er be-
slægtet med alle skabninger«. 

Fra barnsben lærer lakotaerne at tage
sig af naturen og at forstå, at alt på
Skildpaddeøen, som de kalder det ame-
rikanske kontinent, blev skabt af en år-
sag. 

»Engang var der millioner af vores
lodne venner, vores brødre, som vi kal-
der bisonokserne. Når man var på jagt,

dræbte man kun én til sin familie. Og
hvis man havde medfølelse og så en en-
ke eller en såret, der ikke kunne forsør-
ge sin familie, nedlagde man måske en
til dem også«.

Lakotaerne har myter, som er virke-
lighed, siger Ernie LaPointe. Eksempel-
vis den om Bjørnehyttebjerget, et sted i
Wyoming, amerikanerne kalder Devil’s
Tower, et bjerg med en flad top, som op-
trådte i Steven Spielbergs film ’Nærkon-
takt af 3. grad’. Ifølge myten opstod det,
da syv små piger søgte tilflugt fra en
enorm bjørn og bad ’det store myste-
rium’ om at frelse dem. Hvorefter træ-
stubben voksede. 

»Du kan se mærkerne efter bjørnens
kløer på bjerget«, siger Ernie LaPointe.

»Pigerne blev løftet op på himlen og
blev til stjernerne i Syvstjernen«. 

Mener du, at pigerne er stjerner?
»De er stjernerne«, nikker han.
Vi sidder lidt og ser på hinanden. Så

griner vi. Og Ernie fortæller endnu en

Ingen 
ville lytte
til vetera-
nerne fra
Vietnam.
Så vi 
skjulte
det inden
i os

F orleden kunne den danske dna-
forsker professor Eske Willerslev i
det videnskabelige tidsskrift Sci-

ence sammen med en række kolleger
fra forskellige lande dokumentere, at
der var mennesker i Nordamerika alle-
rede for 14.000 år siden. Og dermed så
tvivl om den hidtil mest udbredte teori
om, at kontinentet blev befolket ved en
enkelt indvandring for 13.000 år siden.
Studier af rester af menneskelig affø-
ring og en pilespids synes nemlig at vi-
se, at andre var kommet før og var søgt
sydpå ad andre ruter. 

Det er nu ikke det eneste projekt, den
danske genforsker er i gang med i for-
bindelse med de amerikanske indiane-
re. Han er også i færd med at kortlægge
generne hos den berømte høvding Sit-
ting Bull. For i dag er så godt som alle in-
dianeres gener opblandet med tilflyt-
tergener, forklarer Eske Willerslev, der
herefter vil sammenligne høvdingens
genom med generne hos Ernie LaPoin-
te, der menes at være høvdingens olde-
barn. 

»Der er mange, der påstår, at de er be-
slægtet med Sitting Bull. Men jeg tror,
der er en god chance for, at Ernie La-
Pointe faktisk er det«, forklarer Eske
Willerslev, der er leder af Grundforsk-
ningscenter for Geogenetik ved Køben-
havns Universitet. 

Han vil også hjælpe familien med at
åbne og studere den grav, som menes at

rumme Sitting Bulls knogler. Men der
er to grave. Og nogle mener, at høvdin-
gens jordiske rester kort efter hans død
blev erstattet med en andens.

Det var feltstudier af en lidt usædvan-
lig art, han deltog i, da han for at få et
stykke af den afdøde høvdings hår til si-
ne undersøgelser en dag i 2007 satte sig
til rette i mørket blandt hen ved 30 an-
dre i Ernie LaPointes kælder, og medi-
cinmanden påkaldte Sitting Bulls ånd,
så man kunne spørge den, hvad der
skulle ske med en række af hans efter-
ladte ting. 

»Ud over at høre sang og trommer op-
levede jeg et blågrønt lys, som kom op,
hvor jeg tror, medicinmanden sad midt
i rummet, og så bevægede det sig
rundt. Op og ned ad mine arme og op
om mit hoved«, fortæller Eske Willers-
lev. 

»Jeg stak hænderne ud i mørket for at

mærke, om der var nogen, fordi jeg
tænkte: Det er medicinmanden, der lø-
ber rundt med en lampe. Men der var
ikke nogen. Så blev lyset suget ind i ho-
vedet på mig og forsvandt. Og jeg må si-
ge: Jeg kan simpelt hen ikke forklare
det. Jeg tænker, at der måske kan være
noget om snakken. Men det er heller ik-
ke noget problem for mig at sige, at der
er meget mere mellem himmel og jord,
end vi kan registrere naturvidenskabe-
ligt. Går du 200 år tilbage, troede de, at
en masse ting ikke fandtes, som vi i dag
ved findes. så jeg har ikke noget pro-
blem med, at der kan være kræfter, vi ik-
ke kan forklare i dag«. 

Eske Willerslev vil også gerne, hvis Er-
nie LaPointe accepterer det, forsøge at
påvise, hvor Nordamerikas indianere
kom fra. 

»Det ser han og jeg jo forskelligt på.
For de opstod ikke i Amerika, som han
siger. Men derfor kan det godt være, at
deres kultur opstod i Amerika. Så vi er
måske ikke så langt fra hinanden.
Blandt videnskabsfolk er der ingen tvivl
om, at de er relateret til asiater og er en
del af samme klynge som alle os andre,
der kom ud af Afrika i sin tid. Spørgsmå-
let er, hvilken gruppe asiater de er nær-
mest beslægtet med, hvornår de kom,
og ad hvilke ruter. Nogle videnskabs-
folk mener ligefrem, at andre – mulig-
vis endda europæere – kom før til Ame-
rika end indianerne. Og det synspunkt
er selvfølgelig meget kontroversielt«.

Eske Willerslev vil ikke spå om, hvor-
når han har resultater af undersøgel-
serne. 

»Jeg fik så forbandet lidt hår«, siger
han. 

»Hvis bare de havde givet os noget
mere af den hårlok i stedet for at bræn-
de den af, havde vi været færdige for
længst«.
erik.jensen@pol.dk

Eske Willerslev: 
Jeg fik så forbandet lidt hår
Den danske genforsker 
håber at kunne bruge 
Sitting Bulls hår til at skrive
nye kapitler i menneskets
historie. Hvis hårlokken
rækker. 

interview Ernie Lapointe



...

Lørdag 21. juli 2012 KULTUR POLITIKEN 9

»virkelig myte«. Om hvordan det blev
afgjort, hvem der skal æde hvem her på
Jorden. Et kapløb blev afholdt rundt om
Black Hills. Alle løb. Hjortene, bjørnene
og bisonokserne for de firbenede. Fugle
og mennesker for de tobenede. Og den,
der kom først, skulle fortære de andre.

»Bisonoksen var langt foran, men på
et af hans horn sad en skade, og da de
nærmede sig mål, lettede den fra hor-
net og fløj først over mållinjen. Derfor
spiser de tobenede de firbenede«.

»Og den dag i dag, når man ser en ska-
de krydse sin vej, siger man, at man
kommer til at spise kød den dag«, gri-
ner han. 

I reservaterne er de indfødte i dag
amerikaniserede. 

»De behandler deres børn ligesom
amerikanerne. Lærer dem ingenting.
Derfor drikker de og tager stoffer«.

Ernie har dannet organisationen Sit-
ting Bull Family Foundation, der skal
hjælpe med at bevare lakotakulturen
ved historiefortælling, sprogundervis-
ning, beskyttelse af miljøet og forsk-
ning i stammens genetik. Han vil gerne
købe jord og afholde teltlejre, siger han. 

»Jeg giver min viden og forståelse vi-
dere og håber, at andre vil bruge den til
at perfektionere, hvem de er. For vi ar-
bejder sammen som ... «, siger han og
fuldender sætningen ved at lader de
spredte fingre på sin ene hånd gribe
ind i fingrene på den anden som et
tandhjul.

Det uforglemmelige
Et halvt år før Ernies mor døde, spurgte
han hende, om han måtte fortælle hen-
des historier til sine venner. Men hun
svarede, at hans liv aldrig ville blive det
samme igen, hvis han fortalte om sin
oldefar. Så da hun døde, vidste Ernie ik-
ke, hvad han skulle gøre.

»Jeg havde læst bøger og set film og
hørt alle dem, der talte om min oldefar,
men jeg kunne ikke sige noget, for jeg
havde for stor respekt for min mor«.

Fortalte du aldrig, at han var din oldefar?
»Ikke engang til min bedste ven«. 
Syv år senere døde Ernies far. Og 18 år

gammel gjorde han »det letteste«, som
han udtrykker det, og gik ind i militæ-
ret. Han blev sendt til Korea, Tyrkiet og
Tyskland og meldte sig så frivilligt og
drog til Vietnam. Og så var det ikke læn-
gere så let. 

»Vi fik at vide, at vi hjalp et lille land
imod kommunistisk aggression. Men i
Vietnam fandt jeg ud af, at det ikke var
noget formål. Og efter et par måneder
kæmpede vi kun for hinanden«. Som
andre indianere blev Ernie sat til at gå i
spidsen, når hans enhed afsøgte jung-
len, fordi indianerne havde større for-
ståelse for, hvad der gemte sig i junglen.
Hvilke lyde der ikke hørte til, og hvor
fjenden derfor måske lå i baghold. 

En dag, Ernie passerede en landsby til
fods, fik han øje på en pige i grøften. 

»Hun var vel otte år gammel. Med hul
i brystet. Og hullet i ryggen, hvor kug-
len var gået ud, var så stort«, siger han
og danner en cirkel med tommel- og
pegefingre. 

»Hele hendes ryg var væk«.
Liget var allerede begyndt at gå i op-

løsning, og Ernie undrede sig over, at
ingen havde dækket hende til. Han gik
ind i et hus for at tage gardinerne og
lægge dem over hende, da en officer
kom hen til ham og spurgte, hvad han
lavede. Da Ernie svarede, kiggede office-
ren på pigen. »Det er jo bare en skævøje,
mand«, sagde han. 

»Så kom min overordnede og spurg-
te, hvad der var galt. Jeg forklarede, at
det her var et dødt menneske, og at
man ikke bare siger, at det er en skæv-
øje, og går«.

Hans overordnede hjalp ham med at
dække pigen til med gardinet. Han sid-
der og ser frem for sig, som om billeder-
ne kører forbi på nethinden. 

»Og jeg håber bare, at nogen samlede
hende op og gav hende en ordentlig be-
gravelse«, siger han. »Her 40 år efter pla-
ger det mig stadig. Jeg ved ikke, hvad
hun havde gjort. Eller hvem der skød.

Men ... der var ingen respekt for hende«.

Hjemløs og på druk
Efter en krig har man ikke nogen følelse
af formål i sit liv, forklarer Ernie. 

»Da min oldefar kæmpede på slag-
marken, var det ikke for at slå nogen
ihjel. Det var en ærbar måde at føre sig
for sit folk på. Hvorimod jeg kom hjem
fra Vietnam og følte mig ... beskidt«.

I gamle dage havde indianerne et sy-
stem, hvor man slog sin modstander
med en lille pind med en bue på og der-
ved ydmygede ham for øjnene af hans
venner, forklarer Ernie LaPointe. 

»Hvis ikke du har en stærk åndelig
tro, ydmyger din modstander dig i ste-
det. Så er hele din fornemmelse af,
hvem du er, slået ned af piedestalen, og
du må begynde forfra fra bunden«.

Men da Ernie LaPointe vendte hjem
fra Vietnam, følte han, at han havde
gjort noget rædselsfuldt, fordi han hav-
de »sigtet på nogen og skudt dem«, som
han siger. 

»Og ingen ville lytte til veteranerne
fra Vietnam. Så vi skjulte det inden i os«.

Hver dag fra 1972 og til 1989 drak han
for at sløre sine erindringer, forklarer
han. Og blev aldrig særlig længe på sine
skiftende job som lastvognschauffør og
mekaniker, for han kunne hverken give
eller tage imod ordrer. 

Til sidst opgav han helt at passe ind i
samfundet, siger han. Og levede i tre år
på gaden. 

»Hovedparten af de hjemløse var ve-
teraner fra Vietnam, så det var, som om
vi var tilbage. Vi passede på hinanden,
når vi boede under broer og i herberger
og stod i suppekø. Men det eneste, vi fo-
retog os, var at ryge hash og drikke«.

I 1989 fik han at vide, at hans mareridt
og mistillid til andre skyldtes en men-
tal lidelse kaldet posttraumatisk stress. 

»Men jeg sagde: Jeg er ikke skør. Jeg
havde bare de her tilbagevendende
drømme. Om pigen og om fejltagelser,
jeg havde begået. En fyr, jeg fik dræbt«.

Og da han deltog i en lakotaceremo-
ni, var beskeden en anden. Det var ikke
mentalt, han var såret, fortalte ånderne
ham, men spirituelt. I gamle film ser
man, hvordan siouxerne tager krigs-
maling på, før de rider mod kavaleriet,
forklarer han. Men de malede sig ikke

Jeg måtte
opbygge
tiltro 
til min
kultur
igen og
huske 
tilbage før
Vietnam
til de 
historier,
min mor
fortalte
mig
Om india-
nerne

TRÆSTUB. 
Lakotaindianerne
kalder det Bjørne-
hyttebjerget, 
amerikanerne 
siger Devil’s Tower.
I filmen ’Nærkon-
takt af 3. grad’ 
var det her, 
rumvæsenerne
landede. Ifølge 
indianerne var 
det oprindelig en
træstub, som gav
sig til at vokse for
at bringe syv piger
på flugt fra en
bjørn i sikkerhed. 
Foto: WikipediaFakta

Sitting Bull

Sitting Bull blev født i 1831 og begynd-
te som bare 14-årig som kriger hos
hunkpapasiouxerne, der kalder sig selv
lakota. Som voksen blev han regnet
blandt siouxernes mest magtfulde
mænd. Han stod for en kompromisløs
linje over for de hvide bosættere og sol-
dater, der fortrængte indianerne fra de-
res territorier, og underskrev aldrig no-
gen fredsaftale. 
I 1876 jagtede den amerikanske hær
siouxer og andre indianere, der færde-
des uden for reservaterne, og da tusind-
vis af indianere om sommeren var for-
samlet til træf ved Little Bighorn-floden
i Montana, så Sitting Bull i et syn, da
han udførte soldansen, hvide soldater
falde ind i lejren med hovedet nedad. Få
dage senere angreb oberstløjtnant Cu-
ster og fem af hans kompagnier lejren,
men blev udslettet. 
Herefter var Sitting Bull på flugt i fem
år i Canada. Da han vendte tilbage, rej-
ste han i fire måneder rundt med Buffa-
lo Bills show og tjente 50 dollar om
ugen på at ride en omgang i manegen. I
1883 lod han sig døbe som katolik. Syv
år senere blev han dræbt af politifolk,
da han modsatte sig anholdelse. Myn-
dighederne frygtede, at han ville støtte
en bevægelse, der satsede på at fordri-
ve de hvide ved at danse åndedans. 

for at gå i krig. De malede sig for at be-
skytte deres ånd. 

»For den er den mest sårbare del af,
hvad du er. Dit hjerte og din hjerne for-
står liv og død. Det gør din ånd ikke. Og
den forstår slet ikke traumatiske begi-
venheder. Ånderne sagde til mig: »Du
forberedte dig ikke, før du gik i krig.
Derfor lider du nu. Du er en såret sjæl««.

Da Ernie holdt op med at drikke, gav
han sig i stedet til at ryge pot i store
mængder. Hvilket gjorde ham følelses-
løs. Og sådan fortsatte han et par år, ind-
til han i 1992 blev opsøgt af en tante, der
var vred over, at andre i reservatet kapi-
taliserede på Sitting Bulls navn og påbe-
råbte sig et slægtskab. 

»»Det er på tide, at du kommer ud af
skyggerne og fortæller verden de histo-
rier, din mor fortalte dig«, sagde hun.
Det var der, jeg begyndte at tale«.

»Det er sådan, jeg håndterer mine
traumer. Jeg måtte opbygge tiltro til
min kultur igen og huske tilbage før
Vietnam til de historier, min mor fortal-
te mig. For jeg stolede ikke på nogen el-
ler noget. Og til slut fik jeg vendt mit liv
180 grader rundt«, siger Ernie LaPointe. 

Et år senere deltog Ernie i soldansen.
Og på fjerdedagen blev han kaldt over i
svedehytten af medicinmanden. 

»På andendagen havde du en drøj
tid«, sagde han. »Med de pinde, der ikke
ville komme fri af din ryg. Well, din ol-
defar lyttede til dine bønner. Til dit hjer-
te og din ånd. Og du aflagde løfter til
ham, som han vil sørge for, at du holder.
Men han forstod, at du har vendt dit liv
rundt, så det nu går i en anden retning.
Det var der, pindene kom ud af din ryg.
Du går en anden vej nu. Og du har for-
tjent denne pibe«. Så gav han mig min
pibe«. 

»Så ...«, siger han, »... jeg var nødt til at
gå den vej, jeg havde lovet«.

»Og det er det, jeg gør nu. Jeg må rette
de mange misforståelser, der florerer
om Sitting Bull. Jeg er hans stemme og
må tale for ham nu. For han har ikke
længere nogen fysisk krop«.

Hvordan indianerne kom til Ameri-
ka, kan forskerne slås lige så tosset om,
som de vil. Der skal mere end dna til at
overbevise Ernie LaPointe om, at de er
vandret ind fra Asien. Navajoindianer-
ne fortæller ganske vist selv, at de kryd-
sede en isbro på vej til Amerika, forkla-
rer han. Men hopiindianerne og lakota-
erne, som ifølge ham er de eneste, der
stadig holder fast i deres traditionelle
værdier, er overbevist om, at de kom-
mer fra Skildpaddeøen. 

Jeg spørger, hvad det betyder for
ham, hvis Eske Willerslevs undersøgel-
ser viser, at indianerne kom fra Asien. 

»Ja, så betyder det vel, at vi kommer
derfra. Men ...«, siger han, smiler og til-
føjer: 

»dybt nede ved enhver indfødt, at vi
opstod på Skildpaddeøen«.

En af de historier, Ernie er blevet for-
talt af en af sin stammes ældre, handler
om de små coyotes, prærieulve, som
amerikanerne har forsøgt at udrydde,
lige siden de kom til Nordamerika. 

»Fordi han æder deres høns og dræ-
ber deres kalve. Så de prøver at forgifte
ham og skyde ham. »Men en dag i frem-
tiden«, sagde den ældre, »når alle de
hvide mennesker er forsvundet fra
Skildpaddelandet, vil du høre en coyote
hyle på sine brødre i bakkerne. Og når
du finder coyoten, har du fundet lako-
ta. For vi er som ham og vil stadig være
her, når de er forsvundet««.
nils.thorsen@pol.dk
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M
åske er det stålmanden, der alle-
rede nu, inden havneomdannel-
sen er færdig, sætter det hele på
plads. Ynglingen sidder der, helt
ude på spidsen af sin pier, og

nagler stedet. Skinnende, sørgmodigt
og et par gange i timen blinkende su-
ger han omgivelserne til sig i sin blanke
hud. På en gang fuldstændig fremmed
for og fuldstændig ét med stedet. Da jeg
hopper forbi en gruppe turister, er jeg
nær ved at falde i vandet blot for at kun-
ne se skulpturen tæt på.

Jeg er vild med den!
På tidssvarende identitetsfølsom vis

sætter Elmgreen og Dragseths kunst-
værk ’Han’ fingeren på havnen som et
sted, hvor manderoller er blevet udfol-
det og opdigtet, til tider slidsomt, ofte
magtfuldt og nogle gange krigerisk. 

Den tvivlende Hamlet, patrioten Hol-
ger Danske og alle de mange værftsar-
bejdere, der i mere end 100 år satte de-
res præg på industribyen Helsingør. Al-
le disse maskuline roller, der enten er
blevet affilieret med pragtfæstningen
Kronborg eller er vokset frem af indu-
striarbejdet i skibsværftet, spejles i den-
ne uudgrundelige skulptur, der kon-
denserer havnens nuværende funktion
som kulturhavn, et sted for refleksion.

Helsingør er heldig.
Ikke blot har man sine vægtige histo-

rier at slå på, man har også valgt at satse
ensidigt på at gøre denne arv til hav-
nens nye omdrejningspunkt i tre store
anlæg: Kulturværftet, det kommende
Søfartsmuseum og i Kronborgs genop-
rettede fæstningsanlæg.

Mere vand!
Landskabsarkitekten Jeppe Aagaard
Andersen har frilagt Kronborgs fæst-
ningsanlæg og skabt en nyfortolkning
af von Scholtens ravelin, en stor, spids,
græsklædt holm. 

Det helt usædvanlige ved denne hi-
storieøvelse i forhold til mange andre
byers havneomlægninger er, at den har

udvidet havnebassinet. Der er kommet
mere vand!

Byggepladsen omkring Søfartsmuse-
et forhindrer, at man endnu kan få en
fuldt udfoldet helhedsoplevelse af Kul-
turhavnen. Der går et par år, før dette
virkelig lovende byggeri tegnet af Bjar-
ke Ingels Group åbner i en nedlagt tør-
dok. 

Men Værftspladsen foran Kulturværf-
tet kan man allerede få en god fornem-
melse af. Den har et dybt indhak, der
engang tjente som dok på skibsværftet,
men som nu mest tjener til at pege på
indgangen til koncertsalen og give be-
søgende mulighed for at komme ned
til vandet.

Pladsens store ubrudte flade er be-
lagt med chaussesten. Her er ikke over-
fyldt med aktiviteter, indtil videre fore-
går det meste inden i og lige foran Kul-
turværftet, hvor et par parasoller, cafe-
borde og en skraldespand er det eneste
inventar, jeg møder. Men her er en del
brugere på vej til og fra biblioteket. Og
fladen vil ligesom den græsklædte rave-
lin foran Kronborg være oplagt at an-
vende til festival, cirkus, udendørs tea-
ter og lignende.

Lukket by
Helsingør Havn er et åbent rum, et tæp-
pe, der er foldet ud for borgere og besø-
gende. Det er det væsentlige og nye i
havnens historie, at alle nu er velkom-
ne i havnen. Værftet var i sin tid en luk-
ket by i byen, og Kronborg har ganske
vist været museum i mange år, men
gennem 500 år var det en fæstning, der
tjente til at holde fjender ude og opkræ-
ve sundtold af alle skibe, der ønskede at
passere uden at få en kanonkugle gen-
nem skroget.

Det, der virkelig udmærker den nye
havn i Helsingør, er, at den potentielt er
blevet for alle. Her er i hvert fald redt op
til en af landets stærkeste havneudnyt-
telser med Kronborg, Søfartsmuseet og
Kulturværftet som stærke attraktioner
og skulpturen ’Han’ som den lille, store
tilføjelse, der åbner hele herligheden
for samtiden.
karsten.ifversen@pol.dk

Helsingørs udnyttelse af 
sine havnearealer tegner til
at blive en af landets 
bedste. Ensidig satsning på
stedets kultur og historie 
giver den en klar identitet.

Karsten R.S. Ifversen,
arkitekturredaktør
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serie arkitektur i danske havne

Serie: Byudvikling
Fra havn til by
Industrien har de seneste 30 år 
forladt de danske havne. Med en 
central beliggenhed i byerne er der rig 
mulighed for at udvikle havnearealerne.
Vi ser på, hvordan nogle af Danmarks
havne forandrer sig. Hvad rykker ind,
når industrien rykker ud?
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Kulturværftet. Bibliotek og kulturhus. 
Allégade 2. Bygherre: Helsingør Kommune. 
Arkitekt: AART. Landskab: AART og Jeppe 
Aagaard Andersen. Ingeniør: Søren Jensen. 
Entreprenør: E. Pihl & Søn. Størrelse: 17.000 m2.

������

K nap to år efter en forhastet ind-
vielse står Kulturværftet og
Værftspladsen endelig i den hel-

hed, de var tænkt, i Helsingørs nye Kul-
turhavn. 

Fra en indgang under den største ud-
kragning leder huset sine besøgende
ind i et varieret kulturudbud af udstil-
lingsrum, bibliotek på hele førstesalen,
en cafe og en stor koncertsal i den fjer-
neste ende.

ARKITEKTONISK set er programmet løst
som et sæt rammer lagt uden om skibs-
værftets eksisterende bygninger. Ram-
men beskytter de gamle murstensfaca-
der og forbinder bygningerne på tværs
i en ny fælles arkade.

Mødet mellem skærmens ekspressi-
ve trekantede formsprog og murstens-
husenes mere nøgterne linjer giver en
god dynamik, og rammernes metalli-
ske edderkoppespind har en solid ka-
rakter, der forlener det med stedets tid-
ligere sværindustri.

Deres varierede former giver kon-
stant anledning til nye indramninger
af kigget til Kronborg, som man har for-
stået er stedets visuelle og historiske
hovedattraktion.

Mod sydøst er rammen tillige be-
klædt med perforerede plader, der
skærmer mod direkte sollys. De giver
en livlig overflade, når man ser dem tæt
på. Men på afstand forsvinder hullerne,
og så syner pladerne snavsede. Det er ik-
ke altid sådan, at det, der fungerer godt
tæt på, også virker på afstand. 

DET VAR EN ung, uerfaren tegnestue fra
Aarhus, AART, der vandt den åbne inter-
nationale konkurrence om Kulturværf-
tet, men de har løst opgaven glimren-
de. Det virker som et åbent, robust og
ikonisk hus. Det er lykkedes at skabe
svimlende balkoner, grafisk udhæn-
gende trapper og krogede forløb i den
ellers forholdsvis enkelt organiserede
bygning. 

Så karakterfuldt er det blevet, at det
er rigtigt set at samle den kunstneriske
udsmykning udenfor i ét værk, Elmgre-
en og Dragseths skulptur ’Han’.
KARSTEN R.S. IFVERSEN
karsten.ifversen@pol.dk

Kulturværftet er fint 
komponeret som en lang
række kig til havnebassinet
og Kronborg.

Et åbent, 
robust og
ikonisk hus

STÆVN OG SEJL. De ekspressive 
former er maritime. I midten koncert-
salen, nederst et kik til Kronborg. 
Foto: Jens Lindhe
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reportage Et år efter utøya

M
idt i den norske som-
mer står to hvide have-
stole og vender ryggen
til. Tavse og tomme står
de mellem buske og
blomster på en lille
markvej på skråningen
ned mod vandet, fjelde-
ne i baggrunden og øen
i forgrunden. Utøya.
Under stolene ligger et

stort plastiktæppe med påskriften ’Pri-
vat’.

Her stopper rejsen for turister, der
drages mod drama og død. Der er ting,
vi alligevel aldrig kommer til at forstå
og dele, synes opstillingen at sige. Sor-
gen er i sit væsen privat og ikke udven-
dig. Også selv om den lammer en hel
nation. 

Lige før man finder stolene – på vejen
langs det smukke panorama – ligger

stadig det improviserede mindesmær-
ke på en stor klippesten, som blev eta-
bleret 22. juli sidste år. Den dag, hvor ti-
den gik i stå, hvor trygheden gik itu,
hvor historien pådrog sig et sort hul og
Norge en smerte af den slags, man al-
drig helt kommer over. 

Bunken af blomster på stenen mel-
lem symboler på hverdagen som post-
kasser og en hæk er naturligvis krym-
pet. Men til gengæld er der nu hilsener
og flag fra Polen, Australien, Rusland og
Holland. »Vi er en familie på fire, som
lagde ruten forbi på ferieturen«, lyder
en af de typiske hilsener på stenen for-
an busstoppestedet for linje 4 ind mod
Oslo. TIMEekspressen, som der står på
skiltet.

Timerne fortsatte, og busserne be-
gyndte at fragte nysgerrige hertil. Men
for 69 primært unge mennesker kørte
ekspressen aldrig hjem fra sommerlej-

Ondskaben findes, selv i et af verdens
rigeste og mest trygge lande. Det er
den norske lære af massemordet på
Utøya for et år siden. Fotografen og
journalisten rejste sidste år gennem
landet for at finde ud af, hvor hadet
og galskaben kom fra. Nu har de 
været tilbage for at vurdere, hvordan
nabolandet har lært at leve med 
traumet. Og for at besøge Utøya i 
sin ensomme skønhed.

LÆR OS AT LEVE 

Erik Jensen, Oslo
Lærke Posselt (foto)
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ren på Utyøa. De blev skudt ned derovre
for et år siden.

Dengang stod vi her også blandt cho-
kerede mennesker fra hele verden, foto-
grafen og jeg. Vi tog til Norge for at for-
søge at beskrive tabet, sorgen, chokket
for det land og de mennesker, det aldrig
havde følt så naturligt at titulere som
broderfolk før. Nu er vi tilbage for at for-
tælle i billeder og ord, hvordan Norge
har det, inden sorgen atter vil få lov at
melde sig og tårerne få frit løb i morgen
på årsdagen.

Dengang forsøgte vi at finde ud af,
hvorfra denne pludselige ondskab
kom. Nu handler det om, hvordan Nor-
ge har lært at leve med ondskaben.

Om lidt skal vi sejle over til øen, hvor
ondskaben manifesterede sig så ufatte-
ligt i halvanden times mareridt for et år
siden. 

Jeg står bag stolene og kigger ud i den

skønhed og det mørke farvand, vi snart
skal sejle ud i. Og føler intet andet end
dårlig samvittighed.

Kvalt i blomster
Et par dage før overfarten til Utøya ind-
leder vi besøget i Norges hovedstad
med at køre ind til Oslo Domkirke. For
et år siden parkerede nordmændene
deres kollektive sorg her i form af et ve-
ritabelt hav af blomster foran kirken,
der er blevet et vigtigt nationalt sym-
bol.

Denne formiddag er en gravko ved at
udgrave en plads til den flora, der ven-
tes at havne her på årsdagen. Regnen er
i færd med at udviske de små billeder af
ofrene for massemordet, der er sat op
foran et stort rødt hjerte.

»Blomsterne var en naturlig og smuk
reaktion på det, der skete. Men de roser
var måske også tæt på at kvæle den vre-

de og hævnfølelse, mange følte og sta-
dig føler. Vi insisterede på at reagere ci-
viliseret på det had, vi var så uforbered-
te på. Indtil 22. juli sidste år var Norge jo
som en landsby i en Disneyfilm, en
slags utopi. Nu har verden indhentet
os«, siger præsten Caroline Hauglid-
Formo.

Kom det bag på jer, at der findes ond-
skab i Norge?

»Nej, ikke på os i kirken da. For det er
jo det, vi altid har sagt! Der findes ond-
skab. Men det er blevet vældig umoder-
ne at høre på os. Gud er død for mange
mennesker. Men i kirken har vi altid talt
om det onde. Det er farligt at overse, at
det findes i os mennesker«.

På første sal i den gamle bygning ved
siden af domkirken har Caroline Haug-
lid-Formo kontor ved siden af Elisabeth
Rygg, der er leder af den åbne kirke. De
to kvinder har venligt stillet sig til rå-

dighed for at tale med os, da biskoppen
er gået til noget så jordisk som kiro-
praktor. Blonde Elisabeth med de blå øj-
ne og den unge præst Caroline, der er
adoptivbarn fra Sydkorea, repræsente-
rer det moderne Norge, splittet mellem
sikkerhed i traditionen og etniske ud-
fordringer. Det Norge, Anders Behring
Breivik angiveligt handlede i protest
mod, da han tog på sin morderiske mis-
sion.

»Han står ikke alene, det må vi ikke
tro. Der findes had i Norge. For et par
uger siden blev jeg selv overfuset af en
ung fyr, der begyndte at råbe kinesiske
lyde og andre racistiske ting efter mig.
Jeg blev provokeret og bange, men valg-
te at tiltale ham som en anden vred sko-
lefrøken: »Sådan kan du ikke sige til
mig, du skal respektere mig«, råbte jeg
til ham. Og så blev han helt tavs. Der er
ikke andet at gøre – vi må have mod 

MED DET ONDE

DE ÅBNE SÅR.
For et år siden 
flød et hav af roser
ved domkirken og 
ved Regjerings-
kvartalet, som 
Anders Behring
Breivik bombede. 
I morgen vender
blomsterne 
tilbage.
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til at konfrontere hadet. Det er den
form for tryghed, der ligger i at være
norsk. Den tryghed er heldigvis ikke
forsvundet efter terrorangrebet på vore
værdier. Jeg føler mig i hvert fald stadig
tryg – men man skal kæmpe for at være
det«, siger Caroline Hauglid-Formo.

De to kvinder var begge to på arbejde
i dage og nætter efter terrorangrebet
sidste år, hvor hundredvis af menne-
sker søgte trøst her.

»Jeg stod bare der og tog imod en
masse fremmede mennesker og tårer
fra folk, jeg ikke kendte. Det, jeg lærte af
de dage, var, at åbenhed er det vigtigste,
vi har. Evnen til at tage imod hinanden
uden fordomme og forbehold«, siger
Elisabeth Rygg.

Tilstrømningen til kirkerne i Norge
holdt ved i et par uger. Så begyndte folk
atter at blive hjemme, hverdagen vend-
te tilbage, og nu minder hverdagen om
tiden før chokket, fortæller kvinderne.

»Der var et skrigende behov for et
sted at samles, et sted, hvor man kunne
få luft for sin sorg. Det var et folk i chok,
som pludselig opdagede kirkerne. Et
chok fortager sig igen. Men der er sta-
dig folk, ikke mindst unge mennesker,
som har brug for at tale med nogen om
det, de føler omkring 22. juli. Og de
kommer i kirken, ikke mindst fredag
nat, hvor der altid er åbent«, siger Elisa-
beth Rygg.

I domkirken sidder ganske rigtigt un-
ge mennesker fra hele verden med ryg-
sæk og forstenede ansigter rundt om

på bænkene, mens mere almindelige
turister trisser rundt med kamera og
guidebøger og hvisker ærbødigt. Hver-
dagen er alligevel ikke helt vendt tilba-
ge til domkirken fra 1697.

Heller ikke for Jesus og apostlene,
som er i gang med den sidste nadver i
skulpturel fremstilling i et hjørne af det
enorme rum.

I hænderne på Jesus og omkring dis-
ciplene har unge siden 22. juli sidste år
anbragt små håndskrevne sedler. På et
tidspunkt var det nødvendigt for perso-
nalet i kirken at fjerne de fleste noter,
for at man overhovedet kunne se statu-
en. På et par af de sedler, der har fået lov
at blive, står der »Jeg ber for Ellen« og
»Fri meg fra ensomheten«.

Forudså terror
I et fint lille træhus på en skråning, hvor
træerne giver skygge og ro godt en ti-
mes kørsel uden for Oslo, serverer for-
fatteren Freddy Fjellheim blandt meget
andet sjældent velsmagende laks, som
er hevet op af vandet lige i nærheden,
og friske, fyldige jordbær fra egnen til
frokost.

Manden med det mest norske navn,
man kan forestille sig, er en forfatter,
som har studeret terrorens væsen og
skrevet om det i romanen ’SCHERZO’
(1987). Et par uger før den skelsættende
dato 22. juli sidste år indsendte han en
kronik, hvori han forudså et snarligt
terrorangreb på sit land, til en avis. Han
fik kronikken tilbage med besked om

at ændre sproget lidt, for så blodigt og
voldsomt kunne man ikke fremstille
ting i en avis i det trygge og hyggelige
Norge. 

»Mange udtrykte chok og forfærdelse
over, at dette kunne ske her. Men jeg var
ikke forbavset. Når alle lever med ryg-
gen til hinanden og ikke tør se hinan-
den i øjnene, skaber det grobund for
ekstreme handlinger. I det opgør med
borgerligheden og den kristne moral,
jeg selv har taget del i, har vi lagt af-
stand til noget, vi måske har brug for,
nemlig en social kontrolmekanisme.
Det, at vi blandede os med hinanden og
havde en tilknytning til hinanden, be-
tød noget. Det var sådan, vi kom i kon-
takt med hinanden, det var sådan, vi
udvekslede meninger. Og det er grund-
læggende for demokratiet. Uden det er
vi alene og potentielt farlige«, mener
Freddy Fjellheim.

Når han skal forklare, hvordan vores
teknologiske verden har ændret sig til
et sted, hvor vi mennesker lever mere i
samklang med vores computere og vo-
res kemiske medicin end med hinan-
den, bruger han udtrykket ’et tekna-
tur’. Et sted, hvor tempoet, udvendighe-
den og materialismen har overtaget,
mener 54-årige Freddy Fjellheim. Et
sted, hvor personer som Anders Beh-
ring Breivik kan lægge planer i ube-
mærkethed.

»Han er et produkt af sin samtid i den
forstand, at han kunne kombinere selv-
suggestion og indtagelse af doping-

DON’T FUCK
WITH US.
»Man siger jo, at 
vi nordmænd er
naive. Den naivitet
er måske det
smukkeste ved
vores kultur, så
den skal vi bevare.
Men uden at være 
dumme. Vi skal
passe på 
hinanden«, siger
John Olav Egeland,
tidligere 
chefredaktør og 
nu politisk 
kommentator på
avisen Dagbladet.

Det, jeg lærte af
de dage, var, at
åbenhed er det
vigtigste, vi har
Elisabeth Rygg,
leder af den 
åbne kirke i 
Oslo Domkirke
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midler med moderne teknologi til at
’dehumanisere’ sig selv, sådan som han
selv har udtrykt det. Og hvis der er en
ting, vi skal tro på hos ham, tror jeg, at
det er dette. At han bevidst har udryd-
det sin menneskelighed ved hjælp af til-
gængelige midler – teknologi i form af
voldelige computerspil og medicin«,
mener Freddy Fjellheim.

Udenfor plasker sommerregnen ned,
og himlen er kulsort. Men foran os dan-
ner Freddy Fjellheims fyldte bogreoler
en slags beskyttende mure. Og under
stuebordet snorker husets store boxer-
hund roligt. Alligevel er det umuligt at
slippe uhyggen ved teknaturet.

»Prøv og læg mærke til, hvordan Brei-
vik taler. Det er som en maskine, en
computer. Han virker programmeret i
det, han siger. Helt uden plads til tvivl
eller til at famle efter ord. Han kører
rundt i et pavlovsk rottehjul, hvor al-
ting bare fortsætter uforstyrret af virke-
ligheden i en grad, jeg aldrig har ople-
vet før. Det er skrækkeligt«, siger Freddy
Fjellheim stille.

Det, han kalder ’teknatur’, er et sam-
fund og en form for mennesker, der le-
ver tæt sammen med computere og an-
den teknologi og måske ligefrem har
mere til fælles med maskinerne, end de
selv er klar over. 

»Noget i vores livsform er ved at syg-
ne hen, fordi vi ikke giver os tid til at væ-
re mennesker, til at kæmpe som men-
nesker, til at udtrykke vores menneske-
lighed. Vi viger uden om menneskelig

modstand og dæmper psykisk smerte
med medicin, vi tager ikke ansvar for
vores børn, men lever med et drama-
tisk højt antal skilsmisser og tænker
kun på at realisere os selv. Men det er
døgnfluens selvrealisering. Vi lever og
tænker på en automatisk måde«.

Kan der fostres nye massemordere i så-
dan et samfund?

»Det er ikke utænkeligt. Alt, hvad An-
ders Behring Breivik har gjort og sagt,
er blevet gentaget og gentaget igen i de
norske medier. De har gjort retssagen
til et mediecirkus og glemt, at den fak-
tisk handler om et angreb på et politisk
parti. Det handler ikke om en persons
psyke. Ved at fremstille drabsmanden
som en interessant personlighed, der
kommer ind i retten, smiler, sidder som
en statsmand blandt uniformeret per-
sonale og får sine udtalelser loyalt gen-
givet i pressen, risikerer man at gøre
ham til et ikon for en meget lille grup-
pe, ikke for masserne. Anders Behring
Breivik vidste, hvad han gjorde. Han
havde sit manifest, han udførte sine
handlinger, og han fik lov at komme til
orde i en retssag. Han ville påvirke sine
ligesindede mentalt. Han har fået op-
fyldt alle sine drømme om at have en ta-
lestol i medierne«.

Tilbage til fortiden
Vi kører tilbage mod Oslo fra Freddy
Fjellheims hyggelige hus i Ørebekk. Vi
vil konfrontere redaktøren og kom-
mentatoren fra avisen Dagbladet, John

Olav Egeland, med kritikken af medier-
ne. De medier, som ifølge blandt andre
Freddy Fjellheim har holdt et forkert fo-
kus på massemorderen, hans psyke og
politiske holdninger frem for på hans
attentat på Norge og et politisk parti.
Og dermed leveret den ’Ondskapens ce-
lebritet’, Freddy Fjellheim har skrevet
om i en aviskronik.

Dagbladet er sammen med andre
medier flyttet ind i et fornemt renove-
ret havnelager helt nede ved vandkan-
ten i Oslo. Men på vejen derind går det
igen og igen galt for vores ’styrmand’,
fotografens gps, der i dagens anledning
har valgt at begå sig på et bredt ameri-
kansk, som gør udtalen af de norske vej-
navne til noget af en gætteleg.

Værre er det, at store dele af hovedsta-
dens centrum og havnefront er pløjet
op. Oslo gennemgår kolossale ændrin-
ger i disse år, og gps’en lyder, som om et
nervesammenbrud er nært foreståen-
de, når den forsøger at finde en rute
gennem veje, der nu er nedlagt eller
ændret, og nye veje, som netop er kon-
strueret.

»Recalculating«, lyder det stadig me-
re desperate budskab fra den stakkels
gps. Den gennemgår på sin måde de
processer, det norske samfund har gen-
nemlevet i de sidste 12 måneder i et for-
søg på at finde tilbage til sine oprindeli-
ge værdier.

»Egentlig ønsker vi nordmænd bare,
at så meget som muligt skal være, som
det var før 22. juli sidste år. Der er 

Fakta
Utrygt i Norge
Efter at have været verdens mest 
fredelige og trygge land er Norge 
raslet langt ned ad den liste og er nu
havnet på plads nummer 18. 
Terrorangrebet sidste år og en øget
produktion og eksport fra landets 
våbenindustri er årsagen til, at Global
Peace Index ikke længere har Norge 
på toppen af sin liste, der blev 
offentliggjort i forrige uge. 
Norge er således det klart mindst 
fredelige land i Skandinavien ifølge 
listen. Den fremstilles af det 
amerikansk-australske Institute for 
Economics and Peace og er baseret 
på kvalitative og kvantitative 
indikatorer fra 158 lande. 
Civile uroligheder, kriminalitet, 
militære udgifter, indblanding i 
væbnede konflikter og relationerne 
med nabolandene er de mest 
udslagsgivende faktorer. 
Øverst på listen er nu Island, fulgt af
Danmark og New Zealand. I Norge må
man nøjes med at glæde sig over, at
verden som helhed er blevet mere tryg
siden 2009, ifølge undersøgelsen. 

RØDT, HVIDT,
BLÅT OG?
Halvdelen af alle
unge med anden
etnisk baggrund i
Oslo føler sig ikke
norske, viser en ny
undersøgelse. 
Integration er et af
problemerne i det
moderne Norge,
hvor traditioner
kæmper med 
fornyelse. 
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bred enighed om, at terrorangrebet
ikke skal få lov at ændre vores land, vo-
res tryghed eller vores demokrati. Det
er også det, vi markerer, når vi mindes
ofrene på årsdagen«, siger John Olav
Egeland.

Den trinde mand, hvis hår vokser il-
tert omkring en skaldet isse, har tidlige-
re været chefredaktør for sin avis og er
nu politisk kommentator. Han har
fulgt retssagen tæt og siddet »tre meter
fra Breivik, til jeg til sidst hverken orke-
de at høre på ham eller se på ham læn-
gere, muligvis uprofessionelt«, som
Egeland konstaterer.

Alligevel mener han, at det har været
nødvendigt for ham og kollegerne i
norsk presse at skildre morderen og
hans psyke med så stor grundighed
som muligt. 

»Jeg mener, at det er afgørende vig-
tigt for forståelsen af det, der er sket, og
for historien, at alt er dokumenteret og
lagt frem. Tænk på, hvilke traumer vi hi-
storisk har set opstå i sager, hvor alting
ikke er kommet frem. Her i Norge er
spionsagen mod Arne Treholt et godt
eksempel. Man kan blive ved at så tvivl
om retssagen dengang og finde gemte
dokumenter, fordi alt netop ikke kom
frem i lyset. Jeg er helt uenig i, at vi ikke
skulle have skrevet om detaljerne i den-
ne sag, drabsmandens psyke og uenig-
heden om hans tilregnelighed«, pointe-
rer John Olav Egeland.

Og påpeger, at massemordet uom-
gængeligt vil få et politisk efterspil, når

den kommission, som nu sidder og vur-
derer blandt andet politiets indsats 22.
juli i fjor, fremlægger sin rapport. 

»Vi har fået et chok her i landet. Alle er
blevet mere eftertænksomme og årvåg-
ne. Men vi frygter ikke noget eller no-
gen. Man har jo så travlt med at sige, at
vi er naive her i Norge. I så fald er den
naivitet noget af det smukkeste ved lan-
det. Her kan politikere færdes frit
blandt folk. Den naivitet skal vi bevare
med øget sikkerhed visse steder, selvføl-
gelig. For der er også en stemning af
’Don’t fuck with us’ i landet nu«, siger
John Olav Egeland.

Han bygger en del af sin optimisme
på vegne af sit fædreland på de telefon-
opkald, desperate unge foretog, mens
de forsøgte at flygte fra massemorde-
ren på den lille ø.

»Hvem ringede de unge til, da de fryg-
tede for deres liv? De ringede stort set
alle sammen til deres forældre. Det er jo
tankevækkende, når man har så travlt
med at sige, at familierne har spillet fal-
lit i det moderne samfund, og værdier-
ne er opløst. Vi har mødt en ondskab af
ufatteligt omfang, men over for den
står en godhed af langt større omfang«.

Hullet i trygheden
På Youngstorget inde midt i Oslo står
de solide bygninger nærmest som søj-
ler omkring det trygge, norske vel-
færdssamfund. 

På den ene side troner norsk LO’s
enorme hus, over for det ligger en byg-

ning med partiet Venstres logo på taget
og midt mellem dem er det Arbeiter-
partiets blok. Signaler på ro, orden og
regelmæssighed. 

Men oppe over torvet er der hul i tryg-
hedens massive mure.

Regjeringskvartalet, hvor Anders
Behring Breivik indledte sin aktion
med at sprænge en bombe på 1.000 kilo
i en bil og derved dræbte 8 mennesker,
er fortsat under renovation. Der, hvor
der engang var vinduer med glas ud
mod verden, er der nu åbne sår i bybil-
ledet.

»Den aften tror jeg, der kom en ny al-
vor ind i verden for alle os unge. Før
havde vi spildt meget tid på at slås med
andre indvandrere og fjolle rundt. Nu
er alt mere ordentligt. Jeg mærker ikke
racisme i Norge. Og mit eget liv har fået
mere retning. Jeg vil være politimand«.

Sammen med sin kammerat Shabas
Singh og et par piger, som straks træk-
ker sig væk, da vi stiller spørgsmål, er
den 19-årige Muhammed Jabal på by-
tur. Med sin libyske cafe og en lille basar
er Youngstorget præget af mange ind-
vandrere. Et eksempel på det multietni-
ske Norge, Anders Behring Breivik ville
stoppe.

»Det får han ikke lov til. Det værste for
ham må være, at samfundet fortsætter
som før. Vi unge er nok bare blevet lidt
mere alvorlige og interesserer os mere
for politik. Og det er ikke en politik, han
vil bryde sig om«, understreger Mu-
hammed.

Fakta
At leve med terror

Hvordan lever en befolkning videre
med traumet efter et voldsomt terror-
angreb? Det har amerikanerne Holman
og Silver undersøgt efter terroren mod
USA 11. september 2001. Ifølge under-
søgelsen var antallet af fysiske hel-
bredsproblemer steget med 18 procent
i de tre første år efter terrorangrebet.
Der var behov for udstrakt grad af
hjælp af fysisk såvel som psykisk ka-
rakter, især for de mange, som havde
fulgt terroren i tv. Behovet for hjælp kan
sidestilles med det, der opstår efter na-
turkatastrofer som eksempelvis et jord-
skælv, konkluderede amerikanerne. Ef-
ter et jordskælv i Kina sammenlignede
forskere antallet af tilfælde af posttrau-
matisk stress i to af de ramte landsbyer.
I den ene blev over 80 procent af hus-
ene ødelagt, mens kun 5 procent faldt
sammen i den anden, som lå længere
væk fra epicentret. Alligevel var der
dobbelt så mange mennesker med
posttraumatisk stress i den sidste
landsby. Den første modtog nemlig
langt mere hjælp og mental støtte,
hvorfor befolkningen klarede katastro-
fen bedre.

LIVSFORM.
»Antallet af 
mennesker med
psykiske lidelser
vokser, brugen af
bedøvende medicin
stiger eksplosivt,
og ingen gør noget.
Vi ser ikke 
hinanden i øjnene
længere«. 
Forfatteren Freddy
Fjellheim kalder 
de moderne 
mennesker og 
deres samfund 
for »teknatur«.
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Og drysser med vennerne videre
rundt i de hyggelige gader i Oslos cen-
trum, hvor alt synes at være som før.
Regnen siler ned, priserne stiger, udsal-
get er en oase i butikkerne, tiggerne
rækker hånden ud mod isgnaskende
turister. Ovre i nabokvarteret, Grøn-
land, sælger thailandske kvinder jord-
bær i en stor bod uden for en antikfor-
retning med tusindvis af nostalgiske
postkort fra det gamle Norges trygge
favn. I baggården bag forretningen fix-
er narkomanerne helt åbenlyst. Dagens
store nyhed i dette land, hvis flag findes
på alverdens tøjmærker som symbol på
soliditet og slidstyrke, er, at den norske
vejrtjeneste YR er en gigantisk eksport-
succes. 

Da vi sidste år rapporterede om det
stadig chokerede og traumatiserede
Norge, indledte vi vores besøg med at
konsultere Finn Skårderud. Forfatteren
og psykiateren, hvis rolle som national-
psykiater ikke er blevet mindre siden.
Skårderud har nærmest dagligt kom-
menteret retssagen og spørgsmålet om
morderens psykiske tilregnelighed i
hjemlandets medier. Nu er han taget på
ferie i Toscana.

Vi ringer ham op for at spørge, om
det er rigtigt, at den norske ungdom er
blevet mere alvorlig.

»Det er i hvert fald en tese. At alvoren
har fået mere plads, og ironien er skudt
væk. Hvad der skete på Utøya vil altid
være en vigtig reference for den genera-
tion, der er jævnaldrende med ofrene.

Men der er jo ikke rigtig nogen, der kan
vide, hvordan det her på længere sigt
vil påvirke os i Norge, Jeg håber, at der i
denne alvor er plads til at se gennem
sprækkerne og få øje på dem, der ikke
føler sig hjemme i den norske velfærds-
model. For med Anders Behring Breivik
har vi oplevet, hvad der kan ske, når en
ung mand føler sig som taber«, siger
Finn Skårderud.

Gennem blæsten i Toscanas bløde
bakker giver Finn Skårderud sig til at
fortælle om instruktøren Joachim Tri-
ers fremragende film ’Oslo 31. august’. I
den ender en ung mand med at begå
selvmord, fordi han ikke kan finde sig
til rette i det velordnede samfund uden
de stoffer, der har gjort ham til narko-
man.

»Det er en filmskildring af, hvordan
man falder dobbelt så hårdt her i Nor-
ge, hvis man falder udenfor. Man skam-
mer sig dobbelt så meget over at fejle.
Dels fordi man fejler. Dels fordi man
fejler, når nu alle muligheder for at lyk-
kes er til stede«, siger Skårderud.

Efter hans mening fejlede Anders
Behring Breivik på de tre vigtige para-
metre, man kan stille op for en ung
mand i Norge: Han havde ingen penge,
han var ikke populær, og han var ikke
pæn.

»Derfor er det meget vigtigt ikke at
latterliggøre ham eller at dæmonisere
ham. Det er vigtigt at sige ’Anders Beh-
ring Breivik’ i stedet for ’ABB’. For alt
det, han gik igennem og stod for indtil

22. juli, deler han med mange andre un-
ge norske mænd, som også har lidt ne-
derlag. Hvis vi latterliggør denne taber-
type, rammer vi mange andre, og det
kan fremme en lurende vrede hos
dem«, mener Finn Skårderud.

Kan man overhovedet lære noget af den-
ne sag?

»Ja, det tror jeg, man kan. Først og
fremmest må vi lære at acceptere ond-
skab. I det norske samfund forsøger vi
at lade, som om ondskab ikke findes. Vi
prøver at reparere det, at snakke det
væk, skjule det i familierne. Men det fin-
des. Der findes onde mennesker – også i
Norge«.

Et nordisk paradis
Slik, kaffe, shampoo og enkelte tand-
børster byder sig stadig til bag vinduet i
kiosken ved cafeen midt på Utøya. Som
om kiosken stadig venter på de unge
kunder, som for altid forsvandt, da An-
ders Behring Breivik gik i land 100 me-
ter herfra fredag 22. juli 2011 kl. 17.15. Og
omdannede ’The Nordic Paradise’, som
der med rette står på et skilt et sted på
øen, til noget så grusomt og brutalt, at
ingen næppe kunne have forestillet sig
det i deres vildeste mareridt på for-
hånd.

Siden den grufulde eftermiddag har
politiet fjernet ligene af de 69 unge,
som ikke nåede væk fra morderens
kugler. De unges telte er pakket sam-
men og sendt hjem til de overlevende
eller de efterladte. Græsset er grønt 

KÆRLIGHEDS-
STIEN. Det er det
symbolske navn 
på vejen langs 
vandet rundt om
idyllen Utøya.
Langt de fleste af
de 69 unge, der
blev dræbt på øen,
mistede livet ved
vandet, hvor de
forsøgte at gemme
sig eller slippe
væk. 

Mit eget liv 
har fået mere 
retning. 
Jeg vil være 
politimand
Muhammed 
Jabal, 19 år
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år. Vejret har været dårligt, og vejarbej-
de gør det svært at finde stedet, påpe-
ger Brede Johbraaten. 

Som dog kan glæde sig over, at man-
ge gamle kendinge af campingpladsen
er vendt tilbage i år. 

og nyslået på campingområdet,
men ellers ser alt ud, som om det netop
er forladt i største hast.

Gennem ruderne til et af træhusene,
hvor malingen skaller, og fugleklatter
fylder godt op på trappetrinet, kan man
se beskidt sengetøj kastet ind hulter til
bulter. På skraldespanden fra Diplom Is
står der ’Hold Norge rent’. Nede i den
ligger stadig papbægre til kaffe.

Den menu, der aldrig blev serveret
for de omkring 650 unge, der befandt
sig i den politiske sommerlejr hos AUF
den fredag, skulle byde på ’kjøttkaker,
potetstappe, grønnsaker, brun saus’
samt det samme, blot lavet af halalfars
og en variant til vegetarer. 

Aftenen før kunne man se ’The King’s
Speech’ eller ’Kickass’ i øens ’biograf’,
fremgår det af et opslag. Hvis man da ik-
ke foretrak at spille fodbold eller at
spadsere rundt i den uforstyrrede idyl
ved vandkanten og lytte til fuglenes
fløjt eller at diskutere politik ud fra de-
visen: ’Vær sikkre på, at hjernen arbei-
der, før du engasjerer munnen’, som
der opbyggeligt står et sted. 

Det er nærmest på klokkeslæt samti-
dig med Anders Behring Breiviks an-
komst, da Brede Johbraaten, som besty-
rer Utvika Camping inde på fastlandet,
sejler os over til Utøya. Han har taget tu-
ren for 950 norske kroner med andre
journalister før, forklarer han. En ikke
uvelkommen indtægt, forstår vi. For
det er en svær tid for den camping-
plads, der var i alverdens medier sidste

For som de siger med adresse til An-
ders Behring Breivik – ’han skal ikke
ødelægge den tradition for os, han skal
i det hele taget ikke ødelægge noget for
os’. 

Vi sidder tavse i båden og spejder ind

mod den hvide hovedbygning, hele ver-
den kom at kende sidste år, da tv-bille-
derne af øen med hvide ligposer i
strandkanten ramte os. Vi bilder os ind,
at det er et journalistisk instinkt, vi vil
forfølge på Utøya, at vi ikke kan drage
væk med uforrettet sag, når vi er så tæt
på. 

Instinkt eller ej. Både fotografen og
jeg beholder redningsvesten på, da vi
stiger i land på Utøya.

Jeg går rundt om øen på Kærligheds-
stien. For hvert skridt, jeg tager, stiger
den dårlige samvittighed. Over at for-
styrre freden for ofrene her. Måske der-
for får fuglenes pludselige lyde og vin-
dens pusten i træernes blade mig til at
fare sammen igen og igen.

Skønheden er enorm. Og ensom. Da-
gens sidste sollys giver øen, fjorden om-
kring den og de store fjelde inde på fast-
landet et nærmest magisk skær.

Tilbage på øens midte gør jeg holdt
ved bygningen Stabburet, der er blevet
forsynet med et skilt med påskriften
’Kondemnert’. Ved siden af står der fire
stole på en scene.

Tomme, men med sæderne indby-
dende vendt ud mod det imaginære
publikum. Som om fremtiden er vel-
kommen til at sætte sig her. Og forene
sig med den dramatiske fortid.

I stilhed sejler vi bort fra Utøya . Vi går
i land, tager redningsvestene af og siger
tak for turen til Brede Johbraaten.

»Det var bare hyggeligt«, svarer han.
erik.jensen@pol.dk

Mens den første fiktion om 
terrorangrebet på Oslo og Utøya
lader vente på sig, er en række 
dokumentaristiske bøger og film 
udkommet eller på vej. 
Ud over det, som er udsendt, ventes 
følgende at udkommer i de kommende
måneder.

Bøger:
Erika Fatland: ’Året uten sommer’.
Et portræt af Norge et år efter masse-
mordet. Udkommer i oktober.
Trond Giske og Jo Stein Moen: ’Utøya
– en biografi’, udkommer i oktober.
Bjørn og Aase Margrethe Juvet: ’Med
livet som indsats’. Parret var nogle af
de private, som deltog i redningen af
unge fra Utøya 22. juli, og fortæller om
det i bogen, som udkommer i sommer.

Film: 
Anne Moe: ’Till ungdommen’. 
Dokumentar om fire af de ungdoms-
politikere fra AUF, som var på Utøya, 
og hvoraf en mistede livet. 
Vibeke Løkkeberg: ’Kampen om 
Norge’. Dokumentarfilm, der primært
følger retssagen i Oslo, men også 
rekonstruerer handlinger på Utøya.
Begge i biografer i Norge til efteråret.

Allerede udkomne bøger om Utøya:
Patrick Piscot: ’Flugten fra Utøya’.
Haase & Søns forlag. Den danske 
overlevers oplevelser.
Erik Sønstelie og Siri Marie Seim 
Sønstelie: ’Jeg lever, pappa’ (’Jeg le-
ver, far’ i dansk oversættelse).
Andrea Gjestvang: ’One Day in 
History’. Fotobog, som har fulgt nogle 
af de overlevende fra Utøya.

Fakta Udgivelser om Utøya

TILVÆNNING.
»I ugevis gik vi på
arbejde gennem de
tusinder af blom-
ster, der lå foran
domkirken. Det er
forbløffende, så
hurtigt et menne-
ske vænner sig til
at se det syn og
passere gennem
det«, siger præst i
Oslo Domkirke, 
Caroline Hauglid-
Formo, der husker
et år tilbage.
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I  BIOGRAFERNE NU

“CHRISTOPHER NOLAN SÆTTER ET STORSLÅET 
PUNKTUM FOR SIN BATMAN-TRILOGI”

Information

“EN FREMRAGENDE FILM”
Filmz.dk

“EN STORSLÅET AFSLUTNING”
OnFilm.dk

Cinemaonline.dk Connery.dk

Go’ morgen Danmark, TV2
/Ann Lind Andersen

Xplay.dk

Cinemazone.dk

♥♥♥♥♥
Politiken

Filmcitat

Jyllands-Posten

Go’ morgen Danmark, TV2
/Casper Christensen

Cphculture.dk

Nosferatu, Universitetsradioen

“ET STORLADENT OG 
FORJÆTTENDE GODT 

BEKENDTSKAB”
Kristeligt Dagblad

“BATMAN ER I 
DEN GRAD TILBAGE”

Berlingske

“VELSPILLET, 
MEDRIVENDE OG 

FORBANDET GODT LAVET”
Ekstra Bladet

“BATMAN ER NOGET NÆR PERFEKT”
BT

U d i det grønne. Ind i sommerens
farver og dufte, så fulde af løfter.
Et pludseligt mørke. Et brag, et

chok, en voldsom og pludselig død. Så
brune og rødlige nuancer, skitser af
mennesker strakt til jorden. På Utøya.
Sorgens røde roser. Og til sidst det blå
fjeld.

Borgny Svalastog stopper op midt i
sin engagerede gennemgang af sine el-
leve malerier med fællestitlen ’Ihukom-
melse’ ved hovedindgangen til domkir-
ken i Oslo og studser lidt over spørgs-
målet – kan man overhovedet fortolke
en så grusom hændelse som masse-
mordene i den norske hovedstad og Ut-
øya sidste sommer i kunst?

»Det har jeg slet ikke tænkt over«, si-
ger hun så endelig. 

»Jeg har malet de billeder for mig selv.
På eget initiativ. Jeg har ikke spurgt no-
gen om lov, og det var ikke på bestilling
fra nogen. Den her hændelse og den
sorg, der fulgte med den, angår os alle.
Jeg har malet mine billeder for at bear-
bejde hændelsen for mig selv. Det er
helt almindeligt«.

At bearbejde det alt for uvirkelige
Som så mange andre i Norge kendte 69-
årige Borgny Svalastog fra Lillehammer
nogen, der blev eller kunne være blevet
berørt af terrorangrebet. Hendes bed-
ste veninde arbejder i Regjeringskvar-
talet, men var på ferie og undslap An-
ders Behring Breiviks bombe.

»Kunst er ofte en forarbejdning af en
oplevelse. Og den her oplevelse måtte
jeg bearbejde, for det var alt for uvirke-
ligt for mig. Jeg valgte at gøre det med
de her billeder, som også kan ses som
musikalske, som et rekviem«, siger
hun.

Monotypier er plantryk malet direk-
te på en metalplade, som derefter kan
kopieres i en trykpresse af kobber.

Selv om Borgny Svalastog er en af
Norges mest benyttede kirkekunstnere
med stor international anerkendelse
og flere udstillinger i udlandet bag sig,
understreger hun, at billederne ikke
skal ses som en religiøs tolkning af tra-
gedien.

»Man behøver ikke være kristen for at
udstille i en kirke. Men jeg føler, at det
er naturligt, at mine billeder er her. Min
kunst er først og fremmest forankret i
begivenheden, ligesom så meget andet
kunst, der skildrer menneskets tab og
lidelser, vrede og aggression. Jeg har for
eksempel selv lavet kunst over voldtæg-

ten af kvinder i Bosnien under borger-
krigen der«, siger Borgny Svalastog.

Ihukommelse er et stærkt ord
Hun lavede først en drejebog over ter-
rorangrebet i Oslo og formede det så
om til sine elleve, sammenhængende
monotypier. De skal hædre de døde,
ofrene, og udtrykke den sorg og det ra-
seri, der fulgte. Titlen ’Ihukommelse’ er
valgt, fordi ordet ’hukommelse’ ifølge
kunstneren ikke var stærk nok til at
skildre følelsen af fællesskab mellem de
døde unge.

»Det er netop ikke nok at mindes
dem. Jeg prøver at gøre mindet leven-
de«, som hun siger.

Et år efter terrorangrebet er der ikke
mange kunstnere i Norge eller andre
steder, som har haft mod eller inspira-
tion til at komme med en fortolkning
eller et bud på begivenhederne. Der-
imod vrimler det med dokumentariske
bøger fra primært de overlevende på
Utøya, og den første dokumentarfilm
er også på vej.

Ifølge professor i psykiatri, Finn Skår-
derud, er kunst på baggrund af tragedi-
en på vej, men det tager tid. 

»Et år er ikke lang tid, når det gælder
refleksioner og bearbejdelse af det, der
skete, til en form for kunst, vi kan blive
klogere af. Hvis der skal komme fiktion
om det her, skal det være godt for at gi-
ve mening«, som han siger.

For Borgny Svalastog var det imidler-
tid både logisk og nødvendigt at bear-
bejde sorgen i kunst. Og slutte serien
med det norske symbol, et blåt fjeld.

»Fjeldet repræsenterer Norge, top-
pen af landet. Men man kan også tolke
det som en gravsten. Et symbol på, at vi
må mindes og erkende, hvad der er
sket, for at komme videre. Så er der
håb«, som hun siger.

Serien ’Ihukommelse 22.07.2011’ kan
ses i Oslo Domkirke hele sommeren.
erik.jensen@pol.dk

Smerten omsat
til billeder
Kunstneren Borgny 
Svalastog er en af de få, 
som indtil videre har tolket
den kollektive sorg efter
massakren på Utøya 
i kunst.

Erik Jensen, Oslo

FJELDET. Det sidste af Borgny 
Svalastogs elleve monotypier til 
domkirken er symbolet på Norge, det 
blå fjeld. Men man kan også tolke det
som en gravsten, siger hun. 
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Tre udstillinger: RE.ACT.FEMINISM #2 – 
a Performing Archive. Videoarkivet 
Let Us Speak Now, Maryam Jafri: 
Geographies. Museet for Samtidskunst,
Roskilde. Til 19. august. 
WWW reactfeminism.org.
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S
tilheden har efterhånden
sænket sig over den kønspoli-
tiske diskussion om kvinder-
nes andel i billedkunsten, der
fyldte så meget i 1960’erne og

70’erne. I mellemtiden har mange kvin-
delige kunstnere, især i den yngre gene-
ration, halet ind på deres mandlige kol-
leger på alle de områder, hvor en kunst-

ners betydning lader sig måle. En an-
den grund er, at samtidskunsten i Ve-
sten synes at være blevet mere tilpasset,
den agerer ikke længere så politisk. På
den baggrund er det på sin plads at
trække flere aspekter af den feministi-
ske kunst frem, som Museet for Sam-
tidskunst i Roskilde gør det nu. For
kunstneren har vænnet sig til at sætte
hensynet til sin egen karriere før noget
program, der måtte have et større fæl-
lesskabs frelse og befrielse som sit
objekt, og i den herskende pæne stil-
hed er vi blevet tilbøjelige til at fortræn-
ge alle de skarpe aktioner og happe-
nings, som engang manifesterede sig
på kunstens platforme. Tilbage er kun
de falmede minder, og når kunstnerne
og deres publikum engang har forladt
scenen, vil vi kun have nogle fotos, vi-
deoer og filmstrimler tilbage. Med an-
dre ord: et arkivmateriale.

RE.ACT.FEMINISM #2 er et sådant arkiv-
materiale. Det dækker over emnet: fe-
ministisk og kønskritisk performance-
kunst fra de modige 1960’ere til i dag.
Det er ligefrem et arkiv, der rejser. Frem
til august 2012 vil det blive præsenteret
i syv europæiske lande, og lige nu står
det altså på museet i Roskilde og kan på
anfordring ses af publikum. Arkivet er
også levende, for det er i stadig udvik-
ling og vækst, og til dato har det arkive-
ret performancekunst af 125 kunstnere
og kunstnergrupper fra Øst- og Vest-
europa, Middelhavsområdet, de arabi-
ske lande, USA og Latinamerika.

Navne som Carole Schneemann, Mo-
na Hatoum og Valie Export, som i særlig
grad forbindes med periodens femini-
stiske kunst og tematiseringen af den
kvindelige krop, behøver man ikke at
lede efter. De er der sammen med man-
ge andre knap så kendte, som vi aldrig
har set meget til herhjemme.

Enkelte danske kunstnere er også in-
kluderet i materialet. Det stimulerer
naturligvis den nationale selvrespekt
på et emneområde, der ellers ikke luk-
rerer på nationale følelser. Kirsten Ju-
stesen og Jytte Rex er bl.a. repræsente-

ret med deres klassiske eksperimental-
film ’Tornerose var et vakkert barn’ fra
1971. I det alfabetiske register finder
man også to liveperformances af Lili-
beth Cuenca Rasmussen: ’A Void’ fra
2008, der er kunst på feministisk kunst,
og ’Absolute Exotic’ fra 2005, hvor Lili-
beth Cuenca Rasmussen giver den som
en moderne Josefine Baker. Og så om-
fatter registret også et dansk materiale,
som denne anmelder ikke kendte i for-
vejen. Det er ’Kanonklubben’, kaldt så-
dan, fordi kunstnerne brugte Canon
Super 8-kamera til at dokumentere
hverdagen.

HVIS MAN er interesseret i krydsfeltet
kunst, køn og politik, har museets to
andre udstillinger også noget at bidra-
ge med. Den ene er ’Let Us Speak Now’,
som Kirsten Dufour og hendes svenske
kollega Andrea Creutz har taget initiati-
vet til. Også det er et arkiv. Det rummer
mere end hundrede filmede interview
med feministiske kunstnere fra det me-
ste af verden, og på mange måder sup-
plerer den RE.ACT.FEMINISM #2. Ved
’Let Us Speak Now’ kører nogle af disse
interview hele tiden på fladskærme og
skal ikke først bestilles frem hos en mu-
seumsassistent. I denne udstillingstre-
kant føles Maryam Jafris ’Geographies’
på 1. sal som det overflødige tredje led.

Klart stærkest havde det været, om
museet havde satset alle kræfter blot på
RE.ACT.FEMINISM #2 og et udvalg af de
vigtigste film var gjort synlige.
peter.michael.hornung@pol.dk

Museet for Samtidskunst
har tre udstillinger under
sit tag. Men museet havde
stået sig bedre ved at satse
kun på én.

Kunst til kvindekønnets befrielse

Peter Michael Hornung,
kunstredaktør

FEMINISME.
’Verschmelzung’ –
af den tyske 
kunstner Gabriele
Stötzer (1953) – 
en detalje af en 
bearbejdet foto-
serie fra 1983.
Øverst ’Vacuum’, et
videostill fra 2007
af palæstinenseren 
Raeda Saadeh
(1977). 

Anmeldelse kunst
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Rachel Joyce: Harold Frys usandsynlige
pilgrimsfærd. Oversat af Charlotte E.A. Glahn.
Lindhardt og Ringhof, 320 sider, 300 kroner, 
e-bog 149 kroner. Har du Pluskort, får du 20 pct.
rabat på bøger i Boghallen eller fri levering hos
Saxo.com. Læs mere på politiken.dk/plus.
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N år moderne mennesker tager
på pilgrimsrejse, er det for at
bevise, at de kan gennemføre

en lang vandring. Længslen efter at op-
leve et landskab til fods eller komme i
en anden psykisk tilstand kan også væ-
re aktive ingredienser. Renselsen, at
lægge noget bag sig, en ny begyndelse.

Alt dette er imidlertid ikke udgangs-
punktet for romanens hovedperson,
Harold Fry. Den pensionerede handels-
rejsende begynder bare at gå, fordi han
skal aflevere et brev. Han nyder at gå. Så

han passerer den ene postkasse efter
den anden med det brev i hånden, der
er en hilsen til en gammel kollega, der
ligger døende af kræft på et hospice i
Skotland. Hun har år tilbage gjort ham
en uvurderlig tjeneste.

Da Harold stopper op ved en tanksta-
tion, fortæller pigen i kiosken ham, at
hendes tante også havde kræft, og at
det bare gælder om at tro på overlevel-
sen. Det hjælper.

Det giver Harold en vild ide. Han vil
gå fra Sydengland til Skotland. Han rin-
ger til hospicet og meddeler, at de skal
sige til den gamle veninde, at hun skal
holde sig i live, til han ankommer efter
at have tilbagelagt de 800 kilometer til
fods. Så længe han går, vil hun leve, det
har pigen på tanken overbevist ham
om. Man skal tro på det.

Det er et ret fantasifuldt udgangs-
punkt, men det lykkes forfatteren at få
læseren interesseret i, hvordan hendes
hovedperson gennemfører denne van-
dring, som han går og står i sine sejler-
sko og med et par småting i en plastik-
pose. Hans kone bliver oprørt, da han
meddeler hende per telefon, hvorfor

han ikke kommer hjem. Efterhånden
som ugerne går, får hun dog respekt for
hans projekt. Og hun kommer, ligesom
han gør, til at tænke på, hvad der gik
galt i ægteskabet, og begynder at savne
den mand, hun har hakket på i årtier. 

Den lange vandrings adskillelse fører
paradoksalt nok begge ægtefæller nær-
mere hinanden. Harold gransker også
fortiden, mens han sætter det ene ben
foran det andet. Selve vandringens mo-
notoni bliver en livsrejse med mange
flashbacks og desuden en opdagelses-
rejse for den indadvendte mand, der
pludselig kommer i kontakt med en
mængde mennesker. Af og til har han
brug for deres hjælp, noget han ellers
aldrig har kunnet bede om. En uden-
landsk læge, der ikke kan få arbejde i
England, forbinder hans sår og giver
ham en seng at sove i. De mennesker,
han møder, giver, når de hører om hans
projekt – at gå for at redde en anden –
lidt af deres egen historie.

En af Harolds erkendelser er følgelig:
»I hans vandring lå en soning af de fejl,
han havde begået i sit liv, men nu for-
stod han, at det også var en rejse mod

større forståelse og accept af andre
mennesker«. Så er det godt nok også
stavet ud! Men ellers er portrættet af
livsforskrækkede Harold ret rørende. 

Der kommer lidt humor ind i roma-
nen, da en journalist opsnapper hans
projekt og sætter historien på en avis-
forside. Snart begynder nogle at gå
med ham, hvilket ender i rent kaos. Den
kontemplative vandring erstattes af ko-
misk gruppedynamik. At troen kan flyt-
te bjerge, punkteres også godt og grun-
digt til sidst.

Med den slags indslag undgår roma-
nen så nogenlunde sentimentalitetens
faldgruber. Men den holder fast ved ide-
en om, at når man gør noget helt nyt i
sit liv, bliver man både en anden og me-
re sig selv. Bare kridt støvlerne og gå, så
samler alle dit livs fejltagelser, dine
svigt og dit elendige udgangspunkt sig
i en ny, afklaret og mere egentlig eksi-
stens. Tror vi på det? Ikke rigtig, men
man kan godt tage rejsen med og være
underholdt. Det er en feelgoodroman,
dygtigt gennemført af Rachel Joyce. 
MAY SCHACK
kultur@pol.dk

Kridt støvlerne og gå for at redde livet
Den britiske Rachel Joyces
roman er dygtigt lavet, men
svær at tro på.

Så er det
godt nok
også 
stavet ud!

anmeldelse bøger

Smukke særtryk og 
spændende skulpturer
politiken.dk/plus
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“Vi elsker 
søvn”

ALL YOU NEED TO SLEEP

NY BOG

ENGELBRECHTS A/S
KEVI STOL, MODEL 2003
Pluspris 3.455 kr. 
Alm. pris 4.065 kr.
Køb på politiken.dk/plus 
eller i Plusbutikken, 
Vestergade 22, Kbh. K

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Se Danmarks bedste billedserier på
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V
i begynder på lokummet. 

Beklager, men det er så-
dan, det ofte går, når man
får en snak med Mads Ny-
gaard.

Vi sidder i haven på Vrå
Folkehøjskole, hvor han er
lærer. Egentlig skal vi tale
om, hvordan en skoleforsk-
rækket nordjysk knægt til
alles overraskelse debute-

rede som forfatter i 2000 og nu har fået
Statens Kunstfonds treårige arbejdssti-
pendium, men pludselig sidder han og
funderer over, at han har fået ideerne til
flere af sine historier, mens han sad og
hyggelæste på lokummet.

Hos en kammerat læste han en an-
nonce i et pornoblad, hvor nogen søgte
historier i kategorien ’Kvinder beken-
der’. Han skrev sine bekendelser ned
under navnet Maren, sendte dem ind til
annoncøren og blev derefter ringet op
af Ugens Rapport. Sådan endte han som
leverandør til bladets grå sider.

Da han læste de bageste sider i uge-
bladet Hjemmet, begyndte han at op-
finde historier, som bladet derefter
bragte under rubrikken ’Dyrene fortæl-
ler’ om hunden Pippi og katten Pjuske.

Senere læste han en annonce fra ma-
gasinet M, der søgte skribenter. Da han
svarede, lod de ham først teste diverse
sexlegetøj til en reportage, som han
digtede fra ende til anden, og senere
sendte de ham på reportage til en ægte-
skabslejr i Norge.

»Jeg er helt ligeglad med målgrupper.

Jeg vil bare fortælle historier«, siger for-
fatteren.

Og man tror ham.

Lasterne som målestok
Han bobler konstant over af farverige
beretninger. Om dengang han var på
højskole på Lolland, hvor opholdet be-
gyndte med, at en holdkammerat røve-
de en bank, hvorefter hans flugt endte
oppe i et træ. Eller om dengang Mads
Nygaard selv blev ruineret af at studere
engelsk på Københavns Universitet, for-
di han skulle passere det dengang ny-
åbnede kasino på Amager. Eller om
dengang hans egen hund hjemme på
gården gravede resterne af en helstegt
pattegris ned, så familien blev ramt af
fluepest. Og hvordan ugebladet Hjem-
met ikke lige mente, det var en historie
for ’Dyrene fortæller’.

For 117. gang på to timer griner Mads
Nygaard og ryster på hovedet ad sine
egne historier.

»Jamen, for helvede da ...«.
Imens tænder han en ny cigaret – og

nej, han har aldrig overvejet at holde
op, hvad der naturligvis fører videre til
yderligere en historie. 

»Min roman ’Kravl’ handler om den-
gang, min far fik kræft. Fire uger før han
dør, siger han til min mor: »Nu smager
øllet mig ikke mere«. Fire dage før han
dør, lægger han piben for sidste gang
og siger: »Nu går jeg i seng, og I skal ikke
regne med, at jeg står op igen«. Jeg kan
godt lide, at lasterne bliver målestok-
ken for, hvornår livet er ved at lakke
mod enden. Når end ikke lasterne bere-
der en glæde, er det tid at takke af«.

Sådan er han også, Mads Nygaard. Li-
ge under den højlydte, rå latter ligger
alvoren i venteposition. 

Hvad var planen egentlig, da du gik i
folkeskolen?

»Det optog også lærerne meget. De
diskuterede tit, om jeg skulle smides
ud, for jeg var ikke god til at gå i skole.
Min dansklærer har fortalt, at da jeg går
i 1. klasse, kan vi pludselig høre nogle si-
rener. Så rejser jeg mig og siger: »Hav
det godt« – og løber efter lyden af sire-
nerne. Jeg var nysgerrig. Bare aldrig ef-
ter bøgerne«.

Hanif Kureishi-åbenbaringen
Mads Nygaard opdager først bøgerne,
da han er blevet 22 år gammel, og han
må endda flytte til London for at bo og
arbejde, før han ser, at litteraturen i den
grad er noget for ham. I den periode ser
han mange film, ofte på Portobello
Road. En aften fanger en titel hans op-
mærksomhed. ’The Buddha of Subur-

Drengen Mads Nygaard var
nysgerrig og umulig til at gå
i skole. Livet udenfor trak,
aldrig bøgerne. Men som
22-årig hørte han Hanif 
Kureishi læse op og blev
selv både læser og forfatter.
I dag er nordjyden kendt
for historier med et meget
farverigt persongalleri.

HAN LØB EFTER
LYDEN AF 
SIRENERNE

Carsten Andersen

RO. Mads Nygaard har været natportier, havnearbejder, altmuligmand og freelanceskribent. Alt sammen for
at få orden på en kaotisk økonomi. Nu er økonomien sikret i tre år. Foto: Carsten Andersen

interview Mads Nygaard
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bia’. Den må han se. Men da han an-
kommer om aftenen, står der kun en
stol på scenen foran det røde tæppe.
Han tror, filmen måske er aflyst.

»Men så træder en mand ind med en
fuglerede af et hår. Det er Hanif Kureis-
hi, som læser højt af sin bog. Hold kæft,
hvor er det godt. Det er helt vanvittigt
for mig. Tænk, at en mand tør sætte sig
der og mene, at det, han har skrevet,
kan overgå en film«.

Mads Nygaard er fortryllet, og efter
oplæsningen suges han hen mod de tre
borde, der er stillet op i biografen. På
det første ligger der bøger, ved det an-
det betaler man, og ved det tredje sig-
nerer forfatteren. Diskret springer han
bord 2 over, for han har ingen penge.
Han stjæler med andre ord bogen og
får derefter Kureishi til at signere sit ty-
veri. Lige siden har han skamløst pro-
moveret forfatteren, så han mener, at
regnskabet efterhånden må balancere.
Men dengang var der ingen vej uden-
om. Han måtte have bogen.

»Den handlede om en snotforvirret
knægt, som jeg selv var. Den gik direkte
ind og flåede mig fra hinanden. Indtil
da havde jeg ment, at læsning var spild
af tid«.

Fra det øjeblik bliver han en passione-
ret læser. Han tager endda arbejde på et
bibliotek i London, hvor personalet
hurtigt finder ud af, at hvis deres unge
danske bogopsætter er forsvundet, kan
de finde ham nede i kælderen med en
bog. Efterhånden er det imidlertid ikke
nok at være læser.

»Jeg begynder vel at skrive, da jeg er
omkring 24, og i løbet af de næste seks
år skriver jeg tre romaner, som er lige til
at sprætte op og skide i. Vendepunktet
kommer, da jeg holder op med at finde
på og bare skriver tingene, som de er«.

Journalistikkens skavanker
Mads Nygaard debuterer i 2000 med
romanen ’Koalaens kærlighed’, som
han i dag kalder sin egen hærværksro-
man. Den handler om en ung mand,
der forelsker sig dødeligt, hvorefter det
går ad helvede til, så han flygter til Lon-
don. Præcis som i forfatterens eget liv. 

Sådan er det gået flere gange. Når der
har været kaos i hans liv, er turen hver
gang gået til London. Da han var fær-
diguddannet som journalist, var han
helt klar over, at det i hvert fald ikke var
det, han skulle beskæftige sig med i
fremtiden, så dagen efter eksamen stod
han igen i London og satte snart efter
igen bøger op på det lokale bibliotek.

»Som udgangspunkt er journalistik
noget lort. Det er overflade og pis og pa-
pir. Tilfældighederne får lov at råde alt
for tit, og det er dybt utilfredsstillende«,
siger Mads Nygaard.

Han har nærmest kun to positive ting
at sige om journalistikken. Den ene er,
at fredagsbaren på Journalisthøjskolen
aldrig er overgået, og at en reportage-
rejse gav ham stoffet til en roman. Bla-
det M sendte ham på et tidspunkt til
Norge, hvor en mand havde lavet sin
gård om til et stort ægteskabsbureau.
Russiske kvinder dressed to kill var fløjet
ind fra Murmansk. 

»Ved et gigantisk kaffebord mødte de
noble mænd i jakkesæt og de vildeste
truckere. Det var et barokt selskab. De
kunne ikke kommunikere med hinan-
den. Det mest rørende var en mand på
omkring 70, som op af sin tegnebog ta-
ger et foto, der er foldet. Han kigger på
det, som om han lige vil nyde billedet,
og så rækker han det over til russerkvin-
derne. Imens peger han på sig selv. Han
vil vise, at han ejer gården på billedet.
Hold kæft, en god historie, tænker jeg,
det er jo rørende«, siger Mads Nygaard.

Han skrev derefter historien, men
bladet mente, at den var alt for trist. Der
skulle være meget mere gang i den.

»Jeg blev rasende, for hvorfor ville de
ikke have virkeligheden? Det vidunder-
lige var så, at selv om jeg kun var der i et
døgn, havde jeg stof nok til at kunne
skrive romanen ’Skavanker’«, siger
Mads Nygaard.

Puslespil, druk – og skriveriet
I dag har han fire romaner bag sig, den
seneste er ’Kravl’ fra 2006. Med det nye
treårige stipendium fra Statens Kunst-
fond skal den næste roman for alvor i
gang. Som altid bliver den vigtigste del
af manuskriptet skrevet på forfatterre-
fugiet Hald Hovedgaard ved Viborg.

»Den helt store forskel med stipendi-
et bliver, at jeg kan få flere ophold på
Hald. Det er mit yndlingssted i verden,
for her kan jeg lukke alt ude og være
100 procent selvoptaget. Når man har
tre unger på 7, 6 og 4, kan du godt fore-
stille dig, hvad der sker«.

Forfatteren indrømmer dog hurtigt,
at det ikke kun er børnene, der afleder
hans opmærksomhed. Han skal helt
væk, for ellers ser han pludselig sig selv
stå ude på gårdspladsen og kløve bræn-
de, efter at han har fældet et træ med en
økse og en gammel bøjlesav. Han kan
stå der en hel dag, hvis han får lov. 

Du har krudt i røven og løb efter sirener
som barn, og alligevel vælger du at være
forfatter, det mest stillesiddende og en-
somme job i verden?

»Ja, men jeg har jo også krudt i kasket-
ten. Da jeg var barn, var min store bero-
ligende øvelse at lægge puslespil. Mens
vi sidder her, kan jeg mærke, at jeg er
flere steder på en gang. Mit hoved cyk-
ler rundt, og hvis jeg skal give mig selv
ro, skal jeg enten skrive, lægge pusle-
spil eller drikke mig fra sans og sam-
ling. I dag foretrækker jeg at skrive, og
jeg er holdt op med at lægge puslespil«.

Om få dage har Mads Nygaard endnu
et ophold på Hald Hovedgaard. Han
skal skrive på en roman. Handlingen
kender han ikke på forhånd. Han ved
kun, at temaet er familien, og at histo-
rien fortælles af henholdsvis barnet,
moderen og faderen. 

»Jeg kunne aldrig drømme om at
planlægge noget som helst. Det ville ta-
ge fornøjelsen fra at opdage nyt ter-
ræn«, siger han.

Det eneste, man som læser kan være
sikker på, er, at man vil møde et farve-
rigt persongalleri. Mads Nygaard kal-
der dem selv festoriginaler, og han me-
ner, at Nordjylland er velsignet med så

mange af slagsen, at det er en guldgru-
be for en forfatter. 

»Det har generet mig, at nogle af kriti-
kerne har sagt, at jeg overdriver. Især
kvindelige anmeldere mener, at perso-
nerne er fiktive. Men jeg overdriver ik-
ke. Jeg trækker fra«, siger forfatteren og
fortæller om manden, der bor uden for
Vrå, hvor han deler alt med sit får, Susi. 

»Hvis jeg anbragte den mand i en af
mine romaner, ville May Schack eller
Mai Misfeldt sige: »Hold kæft, nu gør
han det igen««.

Mads Nygaard er stadig pikeret over,
at netop de to anmeldere i læsningen af
’Kravl’ slog ned på et bestemt afsnit,
hvor drengen i historien fantaserer om,
at den afdøde morfar gemmer sig i
mormors lille overskæg. Drengens tan-
ker lød sådan her: 

»Det eneste, der var tilbage af ham,
var lugten ud ad mormors mund og det
fine overskæg på hendes læbe. Over-
skægget var lavet af morfars hår. Hun
savnede ham, og derfor boede han sta-
dig i hendes hoved. I mange år havde
morfar prøvet at komme ud for at få
luft. Det var kun gået godt for nogle af
hans hår. De boede nu over mormors
mund«.

Niksen biksen, lød dommen fra de to
anmeldere. Det er forfatterens fortænk-
te forsøg på at beskrive, hvordan børn
tænker.

»Nej, det er præcis sådan, jeg selv ville
tænke«, siger Mads Nygaard.

Selv om han er irriteret, afholder det
ham nu ikke fra fortsat at skrive, præcis
som det passer ham, og han har heller
ingen højtravende ideer om, hvor hans
forfatterskab skal bevæge sig hen. Men
han ved, at han ikke bliver en af dem,
der udsender bøger på samlebånd. Til
gengæld vil han skrive, når stoffet er
tungt nok og nødvendigt nok.

»Det er den gode gamle filosofi fra
’Gummi-Tarzan’. Man skal lede efter
den ene ting, som man måske ikke er
god til, men vedholdende vil elske, uan-
set om folk står i kor og råber, at man ik-
ke kan en skid. Hvis anmelderne gør
det med min næste bog, vil jeg skrive vi-
dere alligevel. Det er en kærlighed, der
ikke kan slås ned, og på den måde er jeg
fandeme heldig. Jeg møder mange,
som helt tydeligt aldrig har fundet den
ting i livet, og hvis man har det, er man
sateme heldig«.

Som tingene ser ud lige nu, hvor øko-
nomien med stipendiet er sikret de næ-
ste tre år, mener Mads Nygaard, at han
egentlig kun har et enkelt problem.
Hans foretrukne skrivested på Hald til-
lader kun, at man opholder sig der tre
måneder per år.

»Det må jeg have gjort noget ved«.
carsten.andersen@pol.dk

Blå bog
Mads Nygaard
Forfatter, uddannet journalist. Født
1969 i Hirtshals. 
Debut i 2000 med romanen
’Koalaens kærlighed’.
Har siden udgivet yderligere tre 
romaner, senest ’Kravl’ fra 2006.
Har også udgivet børnebogen ’Lille 
Palle Sølle Pølle’, flere er på vej.
Har netop fået Statens Kunstfonds 
treårige arbejdsstipendium.

Mit hoved
cykler
rundt, og
hvis jeg
skal give
mig selv
ro, skal
jeg enten
skrive,
lægge
puslespil
eller 
drikke
mig fra
sans og
samling

Serie
Forfatter på 
stipendium
Forfattere taler ofte om tiden med 
det treårige stipendium fra Statens 
Kunstfond som en af de bedste 
perioder i deres forfatterliv. Politiken
bringer i løbet af sommeren interview
med forfattere, som enten lige har fået
det treårige stipendium eller har fået
det inden for de seneste år. 
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Julian Barnes: Flauberts papegøje. 
Oversat af Lisbeth Hertel. Tiderne skifter, 224 
sider, 250 kroner. Har du Pluskort, får du 20 pct.
rabat på bøger i Boghallen eller fri levering hos
Saxo.com. Læs mere på politiken.dk/plus.

H
an så mere ud som en sæl
end en viking«, noterer fe-
ministen og forfatteren,
Louise Colet, da hun i 1851
genser sit livs kærlighed

og forhenværende kæreste. Men sæl el-
ler ej, hun genoptager forholdet, som
fortsætter i tre år. Så standser affæren
brat en aften, hvor han er på nippet til
at slå hende ihjel.

Imidlertid har han groft udnyttet
hende til at skrive sin store roman, den
bitre historie om en dum gås af en ro-
mantisk kvinde. Sågar i sengen med
Louise har han haft notesblokken med
for at nedfælde de suk, skrig og støn,
som siden bliver til en genial syntaks i
debutromanen. Den udkommer med
skandale i 1857 og skulle både sprænge

sin genre og i sam-
me pennestrøg gen-
skabe den på ny. Ro-
manen er ’Madame
Bovary’, forfatteren
Gustave Flaubert.

»Han er pontonbro-
en mellem Balzac og Ja-
mes Joyce«, siger forfat-
teren Julian Barnes’ ho-
vedperson, den pensione-
rede læge og Flaubert-fan
Geoffrey Braithwaite på sit
nutidige spor efter den franske
forfatters gøren og laden i ’Flauberts
papegøje’, som blev den engelske for-
fatters store gennembrud i 1987.

I anledning af at Barnes i 2011 fik Man
Booker Prize for sin seneste roman, ’Når
noget ender’, har Tiderne Skifter gen-
udsendt ’papegøjen’. Og kære læser, fik
du ikke læst den før, så er den oplagt at
have med i strandtasken, hvad enten
turen går til Nordbornholm eller Nor-
mandiet, Flauberts egen fødeegn, hvor
Barnes’ frankofile læge endog bor på
mit yndlingshotel!

’LE MOT JUSTE’. Flauberts franske ud-
tryk for det rette og rigtige ord, som
han kunne bruge uger på at finde. Til en
side, hvor du i øvrigt heller ikke ifølge
Gustave måtte bruge det samme ord to
gange. Alt sammen regler for og signa-
ler på hans både videnskabelige og
æstetiske tilgang til at skabe litteratur. 

Det er denne ambivalente skrivestil,
der har besat den nøgterne og desillu-
sionerede læge og enkemand. Ført til
hans objektive odysse efter at kende
sandheden om den udstoppede pape-
gøje, Flaubert havde anbragt på sit skri-
vebord i 1870’erne, mens han skrev sin
fortælling om en gammel tjenestepige,
’Et enfoldigt hjerte’. 

Men Braithwaite har selv en udstop-
pet fugl i sin bagage, et lig i lasten. En
hustru, som spejler ekskæresten Louise
Colets skæbne som misbrugt i den sto-
re kunsts tjeneste. Den enestående selv-
stændige forfatterinde blev af sin sam-

tid i almindelighed og af Flauberts sle-
ske mandevenner i særdeleshed svinet
til som seksuel vandrepokal og ’starfuc-
ker’. (Efter Flaubert havde hun også fa-
møse affærer med poeterne Alfred de
Musset og Alfred de Vigny). 

MEN SANDHEDEN om Flau-
berts såkaldte litterære
upersonlighed, hans nøgter-
ne stil og præcise sprogtone
i hans værker, modsvares
kraftigt i det private af hans
sladdervorne og skødesløse
platheder, når han hang ud
med gutterne i karlekamme-
ret. Her pralede den engang
høje flotte Gustave kålhøgen
af de kvinder, han havde sco-
ret, og gik i detaljer om dis-
ses fortrin og mangler. Hans fascina-
tion ved alskens ludere kostede ham
Louise i første instans, på længere sigt
liv og helbred. 

Flaubert får syfilis, og Louises signale-
ment af ham som sæl er også sympto-
mer på denne udmarvende sygdom.
Den mandige, nordiske normanner
blev på ganske kort tid, med sygdom og
megen absint, til den halvskaldede
hvalros med hængende moustache på
det berømte fotografi fra 1870, endnu
ikke 50 år gammel.

Julian Barnes’ og
hans hovedpersons
jagt efter Flaubert
smuldrer på postmo-
derne vis. 
Alle værdier viser de-

res vrang, myterne er fal-
ske, og i sidste ende er den-

ne besynger af det sublimt
objektive ordinært og banalt

en mors ødipale dengse, en bi-
seksuel kvindehader. Men vi får

desuden et portræt af kunstner-
en som en ensom stakkel, som kom

for sent til romantikkens tog og ikke
følte sig hjemme i naturalismens spor-
vogn. 

Hen ad vejen må Barnes’ romanper-
son sande, at også han svigtede en kvin-
de med appetit på andet end bøger og
deres forfattere. ’Flauberts papegøje’ er
et lille mesterværk om, at kunst ikke
kun er af samme stof som drømme,
men bliver til desillusion, hvis ikke du
forlader galleriet i tide, flytter hjemme-

fra og får dig selv et liv.
PS. Hvis læseren er blevet

’flaubertist’ efter endt læs-
ning af Julian Barnes’ kunst-
nerroman, er der et stort
bibliotek at gå ind. Siden
denne metaroman kom i
1987, er der kommet mindst
to gode bøger om emnet. 

Stakkels glemte Louise Co-
let, den forsmåede katalysa-
tor for ’madammen’ Emma
Bovary, får flamboyant op-

rejsning med den fransk-amerikanske
forfatter Francine du Plessix Grays
fremragende biografi ’Rage & Fire’ fra
1994. På dansk fik vi i 2005 Eric Daniel-
sens fine Flaubert-bog ’Flaubert – Desil-
lusionens mester’. Men endelig er der
jo geniets egne værker at gå til frem for
hans farverige levned. Ud over ’Mada-
me Bovary’ og ’Tre fortællinger’ ’Salam-
mô’ og ikke mindst ’Følelsernes opdra-
gelse’, hvis titel sådan set siger det hele.
Om liv og litteratur.
bo.tao.michaelis@pol.dk

’Flauberts papegøje’ af 
Julian Barnes er genudgivet
og oplagt at tage med i
strandtasken, hvad enten
turen går til Nord-
bornholm eller 
Normandiet, Flauberts
egen fødeegn. Bogen er 
et lille mesterværk.

Bo Tao Michaëlis

Gustave Flaubert som stakkel

UNDER 
PARASOLEN.
Hen over 
sommeren giver
anmelderne gode
ideer til bøger der
skal med i
strandtasken.

strandtasken bøger

Hvad spiser verdens 
bedste kok til hverdag?

Hverdagsmad fra elBulli er den første kogebog med opskrift er til 
hjemmekøkkenet af Ferran Adrià, chefk ok på den legendariske 

restaurant elBulli i Nordspanien.
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SA
TURN

tur/retur

Børn 89,-

139,-

Drømmerejse på første klasse 
rundt i solsystemet og til de yderste galakser

Læs mere om afgangstiderne på:

Lærerig underholdning for hele familien

DEN DIGITALE RUMREJSE - EN VERDENSNYHED I KÆMPEFORMAT

bioliste

t.f.a. Tilladt for alle
fr.u.7 Tilladt for alle men frarådes

under 7
t.o.11 Tilladt for børn over 11
t.o.15 Tilladt for børn over 15

Børn fra 7 år kan se alle biograffilm i 
følgeskab med en voksen over 18 år

København 

ALBERTSLUND BIOGRAFERNE 
43 64 02 44 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16.15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 16-19.15 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 18.15
t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 20.50 t.o.15

BALTOPPEN BIO 
44 64 32 32 
Gummi T Kl. 13 t.f.a.
Dark Knight Rises Kl. 13.30-17-
19.30-20.30 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15.15 fr.u.7
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 17.30 t.o.15

BIBLIOGRAFEN BAGSVÆRD
(GLADSAXE BIO) 
39 57 64 64 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14.30 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 14-17-20 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
16.30 fr.u.7
Avalon Kl. 18.30 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 20.15 t.o.15

BIO VIFTEN 
36 70 45 00 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14 fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 16
t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 19 t.o.15

BIOCITY TÅSTRUP 
70 13 12 11 
Thor - Legenden fra Valhalla Kl. 10
t.f.a.
Gummi T - 3 D Kl. 10 t.f.a.
Fuglejagten Kl. 10.20-12.10 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 10.30-12-14.10-16.20 fr.u.7
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 10-11.45-13.30-15.20-17.10 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
10-12-14-16.10 fr.u.7
Gummi T Kl. 10-14.20 t.f.a.
Amazing Spider-Man Kl. 12.30-
18.30 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 12-13.30-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl.
15.30-21.20 t.o.15
Nobels testamente Kl. 16.20-19
t.o.15
A Dangerous Method Kl. 18.30 t.o.15
LOL Kl. 19 t.f.a.
Snow White and the Huntsman Kl.
19-21.30 t.o.11
Men in Black III Kl. 20.45 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21.15 t.o.15
Diktatoren Kl. 21.15 t.o.11

CINEMAXX KØBENHAVN 
70 10 12 02 
Peter Plys - Nye eventyr i Hund-
redemeterskoven Kl. 10 t.f.a.
Fuglejagten Kl. 10.15-12.15 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 10.30-
13.15-16-18.45-21.30 t.o.15
Gummi T Kl. 10.45-12.30-14.15 t.f.a.
Dark Knight Rises Kl.

10-10.45-11.30-13.15-14-14.45-
16.30-17.15-18-18.30-19-20-20.40-
21.20-21.50-22.30-23.30 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 10-
12.45-15.30-18.30-21.20-23.59 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 10-12-14-16 fr.u.7
Men in Black III Kl. 11.15-16.40-19-
21.15-23.30 t.o.11
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
11-13-15-17 fr.u.7
The Avengers Kl. 13.30 t.o.11
LOL Kl. 14.15-16.30-18.45 t.f.a.
Snow White and the Huntsman Kl.
16-18.40-21.20-23.59 t.o.11
21 Jump Street Kl. 21-23.30 t.o.11

DAGMAR TEATRET 
70 13 12 11 
En kongelig affære Kl. 12.30-15.30-
18.30-21.20 t.o.11
Woody Allen: A Documentary Kl.
12.30-15.30-18.45-21.10 t.o.15
Nobels testamente Kl. 12-14.20-
16.40-19 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 12-14.20-
16.40-19-21.30 t.o.15
Små hvide løgne Kl. 12-21 t.o.11
Hvidsten Gruppen Kl. 15.30-21.20

t.o.11
Hvad med Kevin?

Kl. 18.30 t.o.15

EMPIRE BIO 
35 36 00 36 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12.30-14.45 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 12.30-15.45-
17-19-20.15-22.15 t.o.15
Martha Marcy May Marlene Kl.
12.30-19.45-22 t.o.15
Reindeerspotting Kl. 12.30-20-22
t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 13-17-
22.15 t.o.15
Volcano Kl. 14.45 fr.u.7
Udyret Kl. 15 t.o.15
Woody Allen: A Documentary Kl.
17.15 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 17.15-20
t.o.15

FALKONER BIOGRAFEN 
70 13 12 11 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12.10-14.20-16.30 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 12.10-
15.10-19-22 t.o.15
Gummi T Kl. 12.15 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 12.30 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 12.40-14.45-
16.20-18.20-20-21.45 t.o.15
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 12-13.50-15.45 fr.u.7
Woody Allen: A Documentary Kl.
14.20 t.o.15
Diktatoren Kl. 16.45 t.o.11
LOL Kl. 17.30 t.f.a.
A Dangerous Method Kl. 18.45 t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
18.45 t.o.11
Nobels testamente Kl. 19.45 t.o.15
21 Jump Street Kl. 21 t.o.11
Prometheus Kl. 21.30 t.o.15
Men in Black III Kl. 22 t.o.11

GENTOFTE KINO 
39 65 33 50 
Laputa: Slottet i himlen Kl. 16 fr.u.7
Henning Larsen - Lyset og Rum-
met Kl. 18.15 t.f.a.
Dark Knight Rises Kl. 20.30 t.o.15

GLORIA 
33 12 42 92 
Take Shelter Kl. 12.30-17-21.15 t.o.15
Reindeerspotting Kl. 15-19.30 t.o.15

GLOSTRUP BIO 
43 96 02 01 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16 fr.u.7
Nobels testamente Kl. 18 t.o.15
Dark Knight Rises - 3 D Kl. 20 t.o.15

GRAND TEATRET 
33 15 16 11 
Laputa: Slottet i himlen Kl. 11.30-
14-16.30-19-21.30 t.o.15
Woody Allen: A Documentary Kl.
12-14.20-16.40-19 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 12-14.20-
16.40-19-21.30 t.o.15
Habemus Papam Kl. 12-14.20-
16.40-19-21.30 t.o.15
Martha Marcy May Marlene Kl. 12-
14.20-16.40-19-21.30 t.o.15
Kilimanjaros sne Kl. 12-16.40-21.30
t.o.15
Avalon Kl. 14.20-19-21.30 t.o.15

HERLEV TEATERBIO 
44 52 57 90 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14-16 fr.u.7
Nobels testamente Kl. 18 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 20 t.o.15

IMPERIAL 
70 13 12 11 
Dark Knight Rises Kl. 11-14.30-18-
21.30 t.o.15

ISHØJ BIO 
43 54 55 11 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14 fr.u.7
Laksefiskeri i Yemen Kl. 14-16.30
fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 16 t.o.15

KASTRUP BIO 
32 50 55 07 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
13.30 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 13-15-17.30 fr.u.7
Bjergkøbing Grand Prix Kl. 15.30
t.f.a.
Dark Knight Rises Kl. 17-20.15 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 19.30
t.o.15

KINOPALÆET 
70 13 12 11 
A Dangerous Method Kl. 10-12.10-
14.15-16.30-18.45-21 t.o.15

Fuglejagten Kl. 10-12.20-14.30-
16.40 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
10-12.20-14.30-16.40-19 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 10-12-13.30-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 10-12-14.10-16.20 fr.u.7
Snow White and the Huntsman Kl.
10-13-15.45-18.30-21.10 t.o.11
Men in Black III Kl. 10-18.45-21.30
t.o.11
Diktatoren Kl. 10-21.10 t.o.11
Gummi T Kl. 11-13-15 t.f.a.
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11-13-15-17 fr.u.7
LOL Kl. 12.10-14.20-16.30-18.45-21
t.f.a.
Amazing Spider-Man Kl. 12.30-
15.25-21.20 t.o.15
Cold Light of Day Kl. 16.45-19-21.10
fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 18.30
t.o.15
Nobels testamente Kl. 18.45 t.o.15
21 Jump Street Kl. 18.45-21.20 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21 t.o.15

PALADS 
70 13 12 11 
Piraterne Kl. 10 fr.u.7
Thor - Legenden fra Valhalla Kl.
10.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 10-12.10-14.15-16.20 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 10-12-13.30-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Diktatoren Kl. 10-12-14.10-16.15-
18.45-21 t.o.11
Gummi T Kl. 10-12-14.20-16.40 t.f.a.
21 Jump Street Kl. 11.20-13.40-16-
18.30-20.50 t.o.11
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
11.30-13.40-16-19 fr.u.7
LOL Kl. 11.30-14-16.20-18.30-20.50

t.f.a.
Cold Light of Day Kl. 11.30-14-16.20-
18.30-20.50 fr.u.7
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 11.30-14-16.20-18.45-21.20 t.o.15
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11-13-15-17 fr.u.7
Hunger Games Kl. 12.15-15.30-
18.20-21.20 t.o.11
Prometheus Kl. 12.30-15.30-18.30-
21.15 t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
12.30-15.30-18.45-21.20 t.o.11
Amazing Spider-Man Kl. 12.30-
18.30 t.o.15
Fuglejagten Kl. 12-14.10-16.15 fr.u.7
Men in Black III Kl. 12-14.20-16.40-
19-21.30 t.o.11
Amazing Spider-Man - 3 D Kl.
15.30-21.20 t.o.15
Du kan vente dig Kl. 18.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
- Org. Vers.

Kl. 18.45-21 fr.u.7
Lucky One Kl. 18.45-21 t.o.11
Dark Shadows Kl. 18.45-21.15 t.o.15
The Avengers Kl. 20.50 t.o.11
Elsk mig igen Kl. 21.30 fr.u.7

PARK BIO 
35 38 33 62 
Dark Knight Rises Kl. 15-18-21 t.o.15

REPRISE TEATRET 
45 42 10 26 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
15.15 fr.u.7
Best Exotic Marigold Hotel Kl. 17.15
t.f.a.
Habemus Papam Kl. 20 t.o.15

TYCHO BRAHE PLANETARIUM 
33 12 12 24 

Born to be Wild - 2 D Kl. 10 t.f.a.
Det vildeste vejr - 3 D Kl. 11.10-
13.30-18.10-20.30 t.f.a.
Den lille prins - 3 D Kl. 12.20-15.50
t.f.a.
Air Racers - 3 D Kl. 14.40-19.20 t.f.a.
Det sidste koralrev - 3 D Kl. 17 t.f.a.

VESTER VOV VOV 
33 24 42 00 
Stormfulde Højder Kl. 15 t.o.11
Take Shelter Kl. 15-17.10-19.20-
21.30 t.o.15
Bill Cunningham New York Kl.
17.30 t.f.a.
Volcano Kl. 19 fr.u.7
Små hvide løgne Kl. 20.45 t.o.11

VÆRLØSE BIO & CAFÉ 
44 48 02 60 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 11.30-15 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12-13.15 fr.u.7
Laputa: Slottet i himlen Kl. 14 t.o.15
Habemus Papam Kl. 17 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 17-20.10 t.o.15
Avalon Kl. 19 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.30
t.o.15

Sjælland/øerne 

BIO 1-5 NÆSTVED 
55 72 18 50 
Gummi T Kl. 16 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
16 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 16.30-20 t.o.15
Nobels testamente Kl. 18.30 t.o.15
LOL Kl. 18.30 t.f.a.
Amazing Spider-Man Kl. 20.45
t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
20.45 t.o.11

BIOCITY HILLERØD 
70 13 12 11 
Gummi T Kl. 11.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
11.30-13.30-15.40 fr.u.7
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11.45-14-16 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 12.30-
15.30-18.30 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 12-13.40-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 12-14.10-16.20 fr.u.7
Snow White and the Huntsman Kl.
18.30-21.10 t.o.11
Nobels testamente Kl. 18.45 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 18.45 t.o.15
LOL Kl. 21 t.f.a.
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 21.10
t.o.15
21 Jump Street Kl. 21.20 t.o.11

BIOGRAF CAFEEN, VORDING-
BORG 
55 37 03 70 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14.15 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 16 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 18.15 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 20 t.o.15

BIOGRAFEN I STEGE 
55 81 42 10 
Volcano Kl. 18 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 20 t.o.15

BIOGRAFEN KANTEN 
56 71 30 51 
Gummi T Kl. 14.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 17-19-20.15

t.o.15

BIRKERØD BIO 
45 81 50 05 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 16-20 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 17 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 19.30 t.o.15

CINEMA CENTER 
49 26 67 15 
Gummi T Kl. 14 t.f.a.
Peter Plys - Nye eventyr i Hund-
redemeterskoven Kl. 14 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14.30 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 14.30-16.30-
18-20-21.15 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14-16-18 fr.u.7
LOL Kl. 16 t.f.a.
A Dangerous Method Kl. 16-20.30
t.o.15
Nobels testamente Kl. 18.30 t.o.15
21 Jump Street Kl. 18.45 t.o.11
Amazing Spider-Man Kl. 20 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21 t.o.15

GRAND BIO 
59 43 05 28 
Lorax - skovens beskytter Kl. 11
t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 13-15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 17.10-20.30
t.o.15

HASLEV BIO 
56 31 20 01 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14.45 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 17-20 t.o.15

HUMLE BIO 
49 19 14 11 
Gummi T Kl. 13.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
15.15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 17-20.30 t.o.15

HVALSØ BIO & KULTURHUS 
46 40 70 15 
Dark Knight Rises Kl. 19 t.o.15

KINO KALUNDBORG - DEN BLÅ
ENGEL 
59 51 16 50 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12.15 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14.15 fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 16.15
t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 19 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 22 t.o.15

KINO RINGSTED 
57 61 03 00 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14.15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 19 t.o.15

KINO ROSKILDE 
46 35 16 66 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12 fr.u.7
Snow White and the Huntsman Kl.
12 t.o.11
Gummi T Kl. 12-14 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 12-14.15-16.30-18.45 fr.u.7
LOL Kl. 14 t.f.a.
Dark Knight Rises Kl. 14-16-17.30-
19.30-21 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 15-
18-21 t.o.15
Nobels testamente Kl. 16.15 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 18.30 t.o.15
Men in Black III Kl. 21 t.o.11
21 Jump Street Kl. 21 t.o.11

KORSØR BIO 1&2 
58 37 03 62 
Gummi T Kl. 14 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 19 t.o.15
Habemus Papam Kl. 19.30 t.o.15

KOSMORAMA 
47 72 04 55 
Gummi T Kl. 13.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
15.15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 17-20.30 t.o.15

KØGE BIO 
56 65 07 50 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
13 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 17-20 t.o.15

PANORAMA 
58 50 58 58 
Dark Knight Rises Kl. 13.30-14.30-
17.45-20-21 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 13.30-16-18.15 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14.30 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 14.30-
17.15 t.o.15
Gummi T Kl. 16.30 t.f.a.
A Dangerous Method Kl. 16.45 t.o.15
21 Jump Street Kl. 18.30 t.o.11
LOL Kl. 19 t.f.a.
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.30
t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
20.45 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21 t.o.15

PARK BIO 
47 31 00 58 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14.45 fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 16.45
t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 19.30 t.o.15

RØNNE BIO 
56 95 00 25 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
13.45 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15.45 fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 17.45
t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 20.30 t.o.15

SCALA BIO, NYKØBING F 
54 85 10 00 
Gummi T Kl. 13.20 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
13.20 fr.u.7
Snow White and the Huntsman Kl.
13.30 t.o.11
Dark Knight Rises Kl. 13.30-17-18-
20.30-21.30 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 15.15 t.o.15
LOL Kl. 15.15 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16-18.15 fr.u.7
A Dangerous Method Kl. 19.30 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.15
t.o.15
21 Jump Street Kl. 21.30 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 23 t.o.15

SNURRETOPPEN, ST. HEDDIN-
GE 
56 50 33 56 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 19.30 fr.u.7

Odense 

BIOCITY ODENSE 
70 13 12 11 
Diktatoren Kl. 11.30 t.o.11
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11.30-13.20-15.10 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 11.30-14.20-16.30 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 11.30-21
t.o.15
Fuglejagten Kl. 12 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 12-13.30-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12-14.10-16.30 fr.u.7
Gummi T Kl. 12-14.15 t.f.a.
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 12-
15.30-18.30 t.o.15
We Bought a Zoo Kl. 13.30 fr.u.7
Woody Allen: A Documentary Kl.
14.15-18.45 t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
16.20-19 t.o.11
LOL Kl. 16.30 t.f.a.
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 16.45-18.40-21 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 17-19.15
t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
- Org. Vers.

Kl. 18.40 fr.u.7
Nobels testamente Kl. 19 t.o.15
Cold Light of Day Kl. 21.15 fr.u.7
21 Jump Street Kl. 21.15 t.o.11
Lucky One Kl. 21.30 t.o.11
Men in Black III Kl. 21.30 t.o.11
Men in Black III - 3 D Kl. 21.30 t.o.11

CAFE BIOGRAFEN 
66 13 16 16 
Laputa: Slottet i himlen Kl. 11.15-
15.40 t.o.15
En kongelig affære Kl. 11.25-20.40
t.o.11
Habemus Papam Kl. 12-18.45 t.o.15
Reindeerspotting Kl. 13.45-21 t.o.15
Woody Allen: A Documentary Kl.
14.05 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 14.15-
18.30 t.o.15
Take Shelter Kl. 16.20 t.o.15
Nobels testamente Kl. 16.30-18.15 
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bioliste

t.o.15
Erindring om mine bedrøvelige lu-
dere Kl. 20.15 t.o.11

CINEMAXX ODENSE 
70 10 01 01 
Fuglejagten Kl. 11 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 11.15-12.15-
13.15-14.40-15.30-16.40-18-19-20-
21.20 t.o.15
Gummi T Kl. 11.45-13.30-15.15 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 11-15-17 fr.u.7
LOL Kl. 11-18.45 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12-14-16-18 fr.u.7
Peter Plys - Nye eventyr i Hund-
redemeterskoven Kl. 13 t.f.a.
Amazing Spider-Man Kl. 13.15-16-
18.45-21.30 t.o.15
Nobels testamente Kl. 17 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 19.15 t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
20 t.o.11
Men in Black III Kl. 21 t.o.11
21 Jump Street Kl. 21.30 t.o.11

Fyn 

BIO LANGELAND 
62 51 17 00 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14 fr.u.7
Fuglejagten Kl. 16 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 19 t.o.15

NYBORG KINO 1+2 
65 31 08 88 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 17 fr.u.7
LOL Kl. 17 t.f.a.
Dark Knight Rises Kl. 19 t.o.15
En Kongelig Affære Kl. 19.30 t.o.11

PANORAMA - BIOGRAFEN VED
LILLEBÆLT 
64 41 00 24 
Dark Knight Rises Kl. 13.30-17-
20.30 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14-18 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 20 t.o.15

SCALA 1-2-3-4 
62 21 30 00 
Snow White and the Huntsman Kl.
13.30 t.o.11
Gummi T - 3 D Kl. 13.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
13.30-18.15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 13.45-17.15-
18.30-20.45-21.45 t.o.15
LOL Kl. 15.20 t.f.a.
Amazing Spider-Man Kl. 15.45 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16 fr.u.7
Nobels testamente Kl. 17.30 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 19.30 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.15
t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21.30 t.o.15

Århus 

BIOCITY AARHUS-HALLEN 
70 13 12 11 
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11-12.45-14.30-16.45 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
11-12-14.30-16.45-19 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 11-13.30-16 fr.u.7
Cold Light of Day Kl. 11-13.30-21
fr.u.7
Men in Black III Kl. 11-13.30-21.20
t.o.11
A Dangerous Method Kl. 11-16-
21.20 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 12-13.30-
15.30-17-19-20.30-21.30-22.10 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 12-15.30-
18.30 t.o.15
Gummi T Kl. 14 t.f.a.
Snow White and the Huntsman Kl.
16-18.45-21.30 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 16-21 t.o.15
LOL Kl. 18.30 t.f.a.
21 Jump Street Kl. 18.30 t.o.11
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
- Org. Vers.

Kl. 18.30-21 fr.u.7
Nobels testamente Kl. 19 t.o.15

CINEMAXX AARHUS 
70 12 01 01 
Peter Plys - Nye eventyr i Hund-
redemeterskoven Kl. 10 t.f.a.
Amazing Spider-Man - 3 D Kl.
10.30-13.15-16-18.30-21.15 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 10-11.15-12-
13.20-14.40-15.15-16.40-18-18.30-
20-21-21.20-21.50 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D

Kl. 10-12-14-16.15-18.45 fr.u.7
Fuglejagten Kl. 11.15 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
11-13-15-17 fr.u.7
LOL Kl. 12.15-16.15-18.30 t.f.a.
Snow White and the Huntsman Kl.
13.15-16-19-21 t.o.11
Gummi T Kl. 14.30 t.f.a.
Men in Black III Kl. 18.45 t.o.11
A Dangerous Method Kl. 20.45 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 21.40 t.o.15

METROPOL, AARHUS 
70 13 12 11 
Hvidsten Gruppen Kl. 15.30 t.o.11
Hvad med Kevin?

Kl. 15.30-18.15 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 16-18.15-
20.45 t.o.15
Nobels testamente Kl. 16-18.30-
20.45 t.o.15
Woody Allen: A Documentary Kl.
17-20 t.o.15
En kongelig affære Kl. 18.15-21
t.o.11
Dark Shadows Kl. 21 t.o.15

ØST FOR PARADIS 
86 19 31 22 
Lykkelige omstændigheder Kl. 13
t.o.15
Avalon Kl. 13.10-18.15 t.o.15
Laputa: Slottet i himlen Kl. 13.20-
15.30 t.o.15
Habemus Papam Kl. 13.30-20 t.o.15
Reindeerspotting Kl. 14.45-19.45
t.o.15
Volcano Kl. 15 fr.u.7
A Dangerous Method Kl. 15.45-
19.30-21.30 t.o.15
Dox: Free the Mind Kl. 16.30 t.f.a.
Drengen med cyklen Kl. 17.45 t.o.11
Woody Allen: A Documentary Kl.
17-21.15 t.o.15
Kilimanjaros sne Kl. 18 t.o.15
Martha Marcy May Marlene Kl.
19.15-22 t.o.15

Aalborg 

BIFFEN AALBORG 
98 16 99 77 
Hunger Games Kl. 14 t.o.11
Laputa: Slottet i himlen Kl. 14 fr.u.7
Dox: Free the Mind Kl. 14.15 t.f.a.
Woody Allen: A Documentary Kl.
16.30 t.o.15
Habemus Papam Kl. 16.45-18.45
t.o.15
Take Shelter Kl. 16-18.15 t.o.15
Martha Marcy May Marlene Kl. 19-
21 t.o.15
Reindeerspotting Kl. 20.45 t.o.15
Avalon Kl. 21 t.o.15

BIOCITY AALBORG 
70 13 12 11 
Fuglejagten Kl. 11.30 fr.u.7
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11.30-13 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
11.45-14-16.15 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
- Org. Vers.

Kl. 11.45-21 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 12.15-
15.15-18.10-21.10 t.o.15
Gummi T Kl. 12.30-14.45 t.f.a.
Dark Knight Rises Kl. 12-13.30-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 12-14.15-16.30-18.45 fr.u.7
Lucky One Kl. 13.40-21.20 t.o.11
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 13-
16-18.30-21.30 t.o.15
LOL Kl. 14.30-16.45-19 t.f.a.
Snow White and the Huntsman Kl.
14-18.50-21.30 t.o.11
Diktatoren Kl. 16.45 t.o.11
21 Jump Street Kl. 16-18.45 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 17-19.20-21.30 t.o.15
Men in Black III - 3 D Kl. 19 t.o.11
Men in Black III Kl. 21.10 t.o.11
Cold Light of Day Kl. 21.30 fr.u.7

METROPOL, AALBORG 
70 13 12 11 
Hvidsten Gruppen Kl. 14.30-17.10-
19.45 t.o.11
A Dangerous Method Kl. 14.45-
17.15-20 t.o.15
Nobels testamente Kl. 14.45-19.45
t.o.15
En kongelig affære Kl. 17 t.o.11

Jylland 

APOLLON STRUER 
97 85 11 48 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14.10-16.15 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14.10-18.30 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 14.30-17.45-
21 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal

Kl. 16.15 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 18.15 t.o.15
Men in Black III - 3 D Kl. 20.25 t.o.11
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.35
t.o.15

BIFFEN ODDER 
86 54 00 77 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 19 t.o.15

BIO MORS 
97 72 02 64 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14.30 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
- Org. Vers.

Kl. 16 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 16.30-20 t.o.15
Martha Marcy May Marlene Kl. 18
t.o.15
Hunger Games Kl. 20.15 t.o.11

BIO SILKEBORG - CAMERA 5 
86 82 05 44 
Fuglejagten Kl. 12 fr.u.7
Gummi T - 3 D Kl. 12 t.f.a.
Dark Knight Rises Kl. 12.15-13.45-
15.45-17.15-20.30-20.45 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 12.30-
17.45 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12-14 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 12-14-15.50 fr.u.7
Gummi T Kl. 14.10 t.f.a.
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 16 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 16 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 18.10-
21.10 t.o.15
21 Jump Street Kl. 18.30 t.o.11
LOL Kl. 19 t.f.a.
Nobels testamente Kl. 21 t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
21 t.o.11

BIOCENTER 
70 22 18 88 
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11.20-13.15 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
11.20-15.05-17.15 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 11.45-14-16.15 fr.u.7
Gummi T Kl. 12 t.f.a.
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 12.30-
21.20 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 12-13.30-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Fuglejagten Kl. 14 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 15.30-
18.25 t.o.15
LOL Kl. 16.15 t.f.a.
Snow White and the Huntsman Kl.
18.30 t.o.11
A Dangerous Method Kl. 18.40 t.o.15
Nobels testamente Kl. 19.25 t.o.15
21 Jump Street Kl. 21 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21.15 t.o.15
Men in Black III Kl. 21.35 t.o.11

BIOCITY ESBJERG 
70 13 12 11 
Fuglejagten Kl. 11.30 fr.u.7
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11.30-13.15-15.10-17 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
11.30-13.45-16 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 12-13.40-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Gummi T Kl. 12-14 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 12-14.10-16.20 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 12-15.10-
21.20 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 16-18.30
t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 18.30
t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
18.30-21 t.o.11
LOL Kl. 18.45 t.f.a.
Nobels testamente Kl. 18.50 t.o.15
Men in Black III Kl. 20.45 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21 t.o.15
Lockout Kl. 21.15 t.o.15

BIOCITY HERNING 
70 13 12 11 
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11.30-13.20-15.10-17 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 11.30-13.45-16 fr.u.7
Gummi T Kl. 11.45 t.f.a.
Amazing Spider-Man Kl. 12.30-
15.30-21.20 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 12-13.40-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12-14.10-16.20-18.50 fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 18.30
t.o.15
A Dangerous Method Kl. 18.30 t.o.15

Nobels testamente Kl. 18.45 t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
20.45 t.o.11
LOL Kl. 21 t.f.a.
21 Jump Street Kl. 21.10 t.o.11

BIOCITY RANDERS 
70 13 12 11 
Fuglejagten Kl. 11.30 fr.u.7
Gummi T Kl. 11.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 11.30-13.45-16 fr.u.7
Smølferne og den fortryllede fløjte
Kl. 11.45-13.40-16.30 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12.15-14.30-16.40 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 12-13.30-
15.30-17-19-20.30 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 13.40-
15.30-18.30 t.o.15
Nobels testamente Kl. 18.30 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
- Org. Vers.

Kl. 18.45 fr.u.7
A Dangerous Method Kl. 18.45 t.o.15
Hvidsten Gruppen Kl. 20.45 t.o.11
Snow White and the Huntsman Kl.
21 t.o.11
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 21.10
t.o.15
Men in Black III Kl. 21.20 t.o.11

BIOGRAFEN I KULTURHUSET,
SKANDERBORG 
86 51 11 60 
Thor - Legenden fra Valhalla Kl. 16
t.f.a.
Dark Knight Rises Kl. 19.30 t.o.15

BIO-HUSET 
97 82 00 48 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16.30 fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 19.30
t.o.15

IKASTBIO 
70 20 24 05 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15.45 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
16 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 17.30-21 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 18.30 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 20.30
t.o.15

KINO 1-2-3 
97 92 33 99 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16.20 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
16.20 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 17-20.15 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 18.15 t.o.15
Lykkelige omstændigheder Kl.
18.45 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 20.45 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.45
t.o.15

KINO GRENAA 
86 32 15 71 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 18.15 fr.u.7
LOL Kl. 18.30 t.f.a.
Dark Knight Rises Kl. 20 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.15
t.o.15

KINO NIBE 
98 35 30 00 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14 fr.u.7

KINORAMA, SØNDERBORG 
74 42 16 00 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
13.30 fr.u.7
Gummi T - 3 D Kl. 14.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15.30 fr.u.7
A Dangerous Method Kl. 16.30 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 17.30-21 t.o.15
LOL Kl. 18.30 t.f.a.
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.30
t.o.15

KINORAMA, AABENRAA 
74 62 98 99 
Gummi T - 3 D Kl. 13.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14.30 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15.30 fr.u.7
A Dangerous Method Kl. 16.30 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 17.30-21 t.o.15
LOL Kl. 18.30 t.f.a.
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.30
t.o.15

KLOVBORG KINO 
75 76 16 19 
Dark Knight Rises Kl. 15.30-18.30-
20 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl.
15.30-19.30 t.o.15

Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
16 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 18 fr.u.7

KOM-BI 
86 99 42 65 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
15 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15.30-18.30 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 16.50-17.30-
20.30 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 20.45 t.o.15

KOSMORAMA 1-2 
74 52 34 78 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15.30 fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 16.30
t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 17.30-20.30
t.o.15
A Dangerous Method Kl. 19 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21 t.o.15

LIDO BIOGRAFERNE 
75 82 40 80 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
- Org. Vers.

Kl. 12 fr.u.7
Fuglejagten Kl. 12 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 12.45-
18.15 t.o.15
Gummi T Kl. 12-14 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
12-16 fr.u.7
LOL Kl. 12-18.15 t.f.a.
Diktatoren Kl. 14 t.o.11
Dark Knight Rises Kl. 14-16.15-
17.15-19.30-20.30 t.o.15
Nobels testamente Kl. 14-18.15
t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 14-18.15 fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl.
15.30-21 t.o.15
Men in Black III Kl. 16 t.o.11
21 Jump Street Kl. 16 t.o.11
A Dangerous Method Kl. 20.30 t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
20.30 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21 t.o.15

LØGSTØR BIO 
98 67 10 58 
Dark Knight Rises Kl. 19.30 t.o.15

MALLING BIO 
86 93 11 11 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
13.45 fr.u.7
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15.30 fr.u.7
Hvidsten Gruppen Kl. 16 t.o.11
En Kongelig Affære Kl. 18.15 t.o.11
Dark Knight Rises Kl. 18.30 t.o.15
Koncerten Kl. 20.45 t.f.a.
Habemus Papam Kl. 21.20 t.o.15

MEGASCOPE, HORSENS 
75 64 67 88 
Gummi T Kl. 11.45-13.45 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 11.45-15 fr.u.7
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 11.45-
17.15-20.15 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 12-14-17.30-
19.30-21 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 13.45 t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
13-20.30 t.o.11
LOL Kl. 15.45 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
16.45-19 fr.u.7
Nobels testamente Kl. 17 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 18.15 t.o.15
Men in Black III Kl. 18.30 t.o.11
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21 t.o.15
21 Jump Street Kl. 21 t.o.11

NICOLAI BIOGRAF & CAFÉ 
70 26 71 26 
Thor - Legenden fra Valhalla Kl. 17
t.f.a.
Habemus Papam Kl. 17.30 t.o.15
Bill Cunningham New York Kl.
19.30 t.f.a.
Avalon Kl. 20 t.o.15

PALADS 1-2-3 
98 42 11 89 
LOL Kl. 18 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 18 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 18.15-19.40
t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 20 t.o.15

PANDRUP KINO 
98 24 70 79 
LOL Kl. 20 t.f.a.

PANORAMA FREDERICIA 
75 91 00 24 

Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 13.15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 13.30-15.30-
17-19.30-20.30 t.o.15
Gummi T Kl. 14.30 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
14-16 fr.u.7
Snow White and the Huntsman Kl.
16.30 t.o.11
LOL Kl. 18 t.f.a.
A Dangerous Method Kl. 19.30 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 20 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21.30 t.o.15

RØDDING BIO 
74 84 13 17 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16 fr.u.7
Amazing Spider-Man Kl. 16.15 t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 18.45 t.o.15
Dark Knight Rises Kl. 19 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 20.25 t.o.15

THX BIOGRAFCENTER FOTO-
RAMA 
86 62 06 59 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
13.30-15 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 13.30-17-
19.30-20.30 t.o.15
Amazing Spider-Man Kl. 13.30-
18.30 t.o.15
Gummi T Kl. 14 t.f.a.
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15.30-19 fr.u.7
Nobels testamente Kl. 16.30 t.o.15
A Dangerous Method Kl. 16.30 t.o.15
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
- Org. Vers.

Kl. 17 fr.u.7
21 Jump Street Kl. 17.30 t.o.11
LOL Kl. 18.30 t.f.a.
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 21.15
t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 21.15 t.o.15
Snow White and the Huntsman Kl.
21.15 t.o.11

TOFTLUND BIOGRAF 
74 92 97 97 
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 15 fr.u.7
The Avengers - 3 D Kl. 19 t.o.11

VARDE BIO 
75 22 00 60 
Ice Age 4: På gyngende grund Kl.
16 fr.u.7
21 Jump Street Kl. 16 t.o.11
Ice Age 4: På gyngende grund - 3 D
Kl. 16-18 fr.u.7
Dark Knight Rises Kl. 17.45-20.45
t.o.15
A Dangerous Method Kl. 18 t.o.15
Amazing Spider-Man - 3 D Kl. 20.45
t.o.15
Eddie: The Sleepwalking Cannibal
Kl. 20.45 t.o.15
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LIEBHAVERI UDEN BOPÆLSPLIGT
SÆLGES. Flot lys, total nyrenoveret
4 vær ejerlejlighed med 20km2
vestvendt altan og 4 km2 nordøst-
vendt altan i idyllisk beliggenhed
op til Fredensborg slot pris 3,2 mil.
Kontakt person for mere informa-
tion ring til P. Johansen 
på 5042 4760 
mail:philjohansen81@gmail.com

 DON
GIOVANNI

MOZARTS

OPERA 
HEDELAND
SOMMER
2012

UNDER ÅBEN 
HIMMEL

 3. / 10.  &  11. AUGUST
 Billetsalg via BILLETnet eller
 OPERAHEDELAND.DK

DET KONGELIGE TEATER
33 69 69 69
www.kglteater.dk 
Kl. 10.00-21.00 Ofelia Beach
Københavns Sandskulptur
Festival
31. maj - 5. august

GRØNNEGÅRDS TEATRET 
33 32 70 23 ma.-lør. kl. 14-19.30
Bredgade 68, wwwgrønnegård.dk
Kl. 19.30
TARTUFFE
BBBBBBerlingskeBBBBBB
Børsen BBBBBB GregersDH

GRØNNEGÅRDS TEATRET 
33 32 70 23 ma.-lør. kl. 14-19.30
Bredgade 68, wwwgrønnegård.dk
Kl. 20.00
EDUCATING RITA
Cecilie Stenspil og Flemming Enevold
Spiller i Odd Fellow Palæets Have

GRØNNEGÅRDS TEATRET 
33 32 70 23 ma.-lør. kl. 14-19.30
Bredgade 68, wwwgrønnegård.dk
Kl. 16.00
DET ARABISKE PULVER
Familieforestilling (fra 8 år)

TEATRET HMF
BRÆNDENDE KÆRLIGHED
www.brændendekærlighed.com
Kongens Have
Kl. 16.00
FRIENDLY FIRE - benspænd
og baghold i familien
Skøn, ordløs hurlumhejkomik 
♥♥♥♥ Politiken BBBB JP.

 DANMARKS-
PREMIERE

11.00 - 14.30 - 18.00 - 21.30 
Fra søn. 12.00 - 16.00 - 20.00

STØRSTE 
OPLEVELSE

BEDSTE LYD
BEDSTE BILLEDE

BEDSTE 4K-BIOGRAF

Ved Vesterport 4 · København V 
imperialbio.dk · tlf. 70 13 12 11

DET KONGELIGE TEATER
33 69 69 69
www.kglteater.dk 

Kl. 19-23 Ofelia Beach
SALSA
- Undervisning og open air 
dans på promenadedækket 
ved Skuespilhuset

FORLYSTELSER EJENDOMSMARKEDET

Ejerlejligheder SælgesTeaterliste Biografer

Teaterliste Storkøbenhavn

Diverse Forlystelser

sport
Læs sportsnyhederne hver dag

Følg sporten på

anmelder en ny restaurant hver fredag
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rejser  
Hver søndag i Politiken

Giv en gave med indhold
Se mulighederne på politiken.dk/abonnement

POLITIKEN
Lørdag
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Forbehold for trykfejl og udsolgte varer

ANNE THOLSTRUP
UDEN TITEL
Grafisk særtryk. Mål: 59 x 50 cm.
Pluspris 140 kr. Alm. pris 165 kr.

INGÁLVUR AV REYNI
TØBRUD
Grafisk særtryk. Mål: 59 x 42 cm.
Pluspris 140 kr. Alm. pris 165 kr.

JENS ROBERT JØRGENSEN
UDEN TITEL
Grafisk særtryk. Mål: 69,8 x 91 cm.
Pluspris 190 kr. Alm. pris 230 kr.

BJØRN NØRGAARD
STYKKEVIS
Nummereret og signeret af kunstneren.
Materiale: Kunsttryk i 7 farver
Mål 56 x 77 cm
Pluspris 1.085 kr. Alm. pris 1.385 kr.

Køb på politiken.dk/plus eller i Forhallen, Rådhuspladsen 37, København. 

Frisk din bolig op med spændende
kunst fra Politikens galleri 

LEIF SYLVESTER
THE LAUGHING BOY
Materiale: Bemalet keramik
Mål: 14 cm.
Pluspris pr. stk. 999 kr. 
Alm. pris pr. stk. 1.249 kr. 



Motion med sten 
og træer, møbler 
lavet af genbrugstræ 
og selvdyrket mad. 
Forbrugere søger 
mod det autentiske. 
Side 10

POLITIKEN 4 Lørdag 21. juli 2012

VI JAGTER 
DET ÆGTE

LØRDAGS

LIV

Foto: Jacob Ehrbahn
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Et års medlemskab 
+ valgfri velkomstgave
298 kr.

Politiken Madklub på nettet er for dig, der elsker mad – elsker at lave den, spise den og tale om 
den.  Som medlem kan du besøge toprestauranter, møde inspirerende gastronomer og købe 
kvalitetsgrej, vin og delikatesser til fordelagtig klubpris. Bliv medlem og vælg mellem tre 
flotte velkomstgaver.

Bliv medlem af 

Politiken Madklub

Politiken abonnenter har automatisk adgang til klubfordelene.
Se meget mere på politiken.dk/madklub

GRØNT GRUNDKØKKEN 
fra Kirk og Maarbjerg
Værdi 648 kr. inkl. medlemskab

2 STK. MINI-COCOTTER 
fra Staub
Værdi 575 kr. inkl. medlemskab

JAPANSK KOKKEKNIV
fra Kai
Værdi 747 kr. inkl. medlemskab

Gave 1 Gave 2 Gave 3
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sundhed

4 Mindfulness hjælper kræftpatienter

18 Sundhedsekspertens klumme

19 Spørg om sundhed: Kvinder taber håret

Forbrug
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Den korte: Når du vågner, så læg nær-
været ind fra starten i stedet for at tæn-
ke på alt det, du skal nå. Tag fem vejr-
trækninger, hvor du følger intenst med i,
hvad der sker, mens du trækker vejret. 

Den mellem: Stop op flere gange om
gange og med vågenhed og nærvær 
stile spørgsmålene: Hvor er jeg lige nu?
Hvad føler jeg? Hvad tænker jeg?

Den lange: Træn 10-20 minutter sid-
dende på en stol. Tag først kontakt med

kroppen ved f.eks. at tænke på og af-
spænde den del for del (fødder, under-
ben, lår, sæde, mave, arme og ansigt).
Ret så opmærksomheden mod ånde-
drættet, som kan følges med fokus på
maven, brystkassen eller området un-
der næseborene. Når koncentrationen
svigter, så opdag det så tidligt som 
muligt og vend tilbage til åndedrættet.

Kilde: Psykolog Jeppe Nilou,

Kræftens Bekæmpelse, Hillerød

Så let kan du øve dig selv

...
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E fter besøget på Hillerød Hospital,
hvor lægen mandag 18. juni kl.
9.15 fortalte resultatet af skannin-

gen, fandt Lillian Weedsgaard og hen-
des mand et lille sted nær slottet at spi-
se frokost.

»Vi går ud og fejrer, når der er noget
godt. Og vi går ud og trøster os, når der
er noget skidt«, siger hun efterfulgt af
en hjertelig latter.

Tilbage i hjemmet i Hornbæk sendte
hun et par timer senere en mail til sit
netværk med besked om, at nogle me-
tastaser fra tarmkræften desværre var
aktive igen. De kunne ikke fjernes, men
som skulle bekæmpes med Avastin og
perioder med kemoterapi.

»Siden jeg fik konstateret kræft for ni
år siden, har jeg haft adskillige tilbage-
fald, men denne gang har det faktisk ik-

ke været så slemt rent psykisk som de
andre gange. Jeg har ikke været så ban-
ge og ked af det, som jeg plejer, og jeg
tænker, at det måske alligevel er mind-
fulness, der har hjulpet mig«, fortæller
den 59-årige kvinde to uger senere.

Hun refererer til et netop afsluttet
kursus i mindfulnessbaseret terapi i
Kræftens Bekæmpelses regi. Et tilbud,
som lige har fået forskernes blå stem-
pel, idet en videnskabelig analyse har
dokumenteret, at træning i bl.a. medi-
tation og simple yogaøvelser markant
mindsker symptomer på angst og de-
pression hos kræftramte.

»Når jeg nævner mindfulness’ betyd-
ning for min reaktion på den dårlige
besked, er det, fordi vi lærer, at man skal
acceptere sin tilstand. Her sidst blev jeg
selvfølgelig også ked af det og fældede
en tåre, men det var mere: o.k., så skal
jeg på den igen, så er det sådan, og det
er ligesom det«, forklarer hun.

Vild og voldsom reaktion
Kurset hørte Lillian om, da hun i forbin-
delse med et tidligere tilbagefald »blev
hunderæd« og derfor kontaktede kræf-
trådgivningen i Hillerød. Men den vold-
somste reaktion var nok, da hun i 2003
fik konstateret kræft for første gang. 

»Jeg blev vred og var virkelig bange.
Cancer var i mine ører lig med død, og
jeg både råbte, skreg og smed med ting
– kunne slet ikke kontrollere det«.

Mønsteret gentog sig ved andre tilba-
gefald, og også fra hverdagen kender
Lillian angstens kvælende favntag, når
tunge tanker af og til buldrer frem.

»Man får bare rigtig ondt i maven,
stivner og går helt i selvsving – for, ja,
man bliver sgu bange for at dø«.

At det ikke er et ideal at undgå negati-
ve følelser, er en vigtig pointe. De er ik-
ke forbudte. Også efter at være blevet
mere bevidst om de psykologiske føl-
ger af kræftsygdommen giver Lillian
sig selv lov til at være bange, vred og
ked af det. 

»Følelserne får lov at komme ud –
hvis man skal acceptere sin tilstand,
skal man også acceptere dem. Det, jeg
mener, er, at når jeg nu ikke kan ændre
på, at jeg har metastaser i lungerne, er
det bedre at forsøge at få det bedste ud
af situationen end at lade angsten vok-
se sig større. Og det har de øvelser, jeg
har lært på det otte uger lange kursus,
hjulpet mig godt på vej med«.

Godt at gøre noget selv
Også når Lillian er i kemobehandling,
finder hun overskud til mindfulness.

»For det er jeg nødt til. Altså, jeg tror
ikke, øvelserne kan redde liv, men de
betyder, at jeg kan få ro på. Jeg koncen-

Helbredsfokus

ANNEMETTE GRUNDTVIG
OG MARTIN LEHMANN (FOTO)

Et kursus i mindfulness har
gjort det lettere for Lillian 
Weedsgaard at leve med en
kræftdiagnose. En systema-
tisk indsats med øvelser
i meditation og nærvær 
betyder, at hun er mindre 
bange og ked af det. 

Træk vejret

M indfulness er de seneste ti år
blevet så moderne, at det kan
være svært at få overblik over

de mange tilbud. For at undgå urealisti-
ske forventninger understreger for-
skerne bag en ny analyse, som blandt
andre Kræftens Bekæmpelse står bag,
at kun standardiserede kliniske pro-
grammer som mindfulnessbaseret
kognitiv terapi (MBKT) og mindfulness-
baseret stressreduktion (MBSR) bevis-
ligt nedsætter kræftpatienters sympto-
mer på depression og angst.

»Det kræver en ihærdig indsats at læ-
re metoderne og en høj grad af disci-
plin. Forud gør jeg deltagerne klart, at
de hverken skal forvente saligheds-
tilstande eller fysisk helbredelse«, siger
psykolog Jeppe Nilou fra Kræftens Be-
kæmpelses rådgivning i Hillerød.

I tre år har han holdt kurser i mind-
fulness for kræftramte og erfaret, at der
på et hold med ti typisk findes to, som
bliver virkelig fanatiske; et par stykker,
som det ikke rigtig fænger, mens ho-
vedparten på den ene eller anden vis
bruger det lærte i deres hverdag. 

Målet med undervisningen er at be-
grænse stress, angst og depression hos
deltagerne, der som kræftramte er sær-
lig sårbare og ofte har ekstra brug for
redskaber, som kan hjælpe dem med at

undgå at blive suget ind i spiraler af ne-
gative tanker og følelser.

Træningen gør deltagerne opmærk-
somme på, at de via bevidst nærvær kan
lære i højere grad at være et vidne til
end et offer for katastrofetanker. Kon-
kret ved at fokusere på åndedræt,
kropsfornemmelse eller lyde.

»De ting er en slags ankre til nuet«,
fastslår Jeppe Nilou.

Gående meditation
Nogle øvelser foregår siddende på en
stol, andre i bevægelse – altså en slags
gående meditation. Desuden undervi-
ses der i simple yoga- og strækøvelser.
Selv om tanker og følelser ofte forstyr-
rer roen, bliver de fleste bedre til hur-
tigt at trække fokus tilbage.

Mekanismen betyder dog ikke, at du
altid skal lave en øvelse, når negative
tanker eller følelser trænger sig på. 

»De skal mødes med en form for ac-
cept, for det dur ikke, hvis øvelserne
bruges som en flugt«, siger Jeppe Nilou.

Et stykke inde i forløbet bliver kursi-
sterne derfor bedt om med vilje at mø-
de en frustrerende situation. 

»Så mærker de efter, hvilke følelser
der er forbundet med situationen.
Pointen er, at de vender situationen, så
de ikke er det jagede menneske, men
nogle gange den, der konfronterer no-
get af det ubehagelige. Når man giver
følelsen plads, vil man ofte opdage nye
vinkler, eller at de godt kan holde den
ud«, siger Jeppe Nilou. 

Der er mindfulnesskurser i Hillerød,
Næstved og Lyngby til efteråret. 
annemette.grundtvig@pol.dk

ANNEMETTE GRUNDTVIG

Ved at konfrontere sine bange
tanker, kan man lettere lære
at styre dem. 

Underviser:
Find et anker i nuet

35-40 procent af alle
kræftpatienter har
alvorlige symptomer
på stress, angst 
og depression. 
Systematisk træning
i mindfulness 
nedsætter sympto-
merne signifikant.
Kilde: Jacob Piet, Bobby Zachariae og Hanne

Würtzen

Fortsættes side 6

– styr angsten
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MEDITATION. Lillian Weedsgaard bruger mindfulness til at dæmpe den angst, hun ofte har haft i forbindelse med sin kræftdiagnose. 



FOKUS. Lillian Weedsgaard har lært sig selv at mærke bedre efter, hvordan det 
føles, når hun kæler for en af husets fire katte. Det har en terapeutisk funktion. Og når
de skal have mad, nytter det ikke at blive i sengen, selv om det er en af de svære dage.
Foto: Martin Lehmann

trerer mig om at trække vejret, kæle for
en kat eller lytte til fuglene, og på et
tidspunkt tænker jeg, at det går jo nok
alligevel«.

Siden et tilbagefald sidste år fik hen-
de til at bede om at blive sagt op fra sit
job som faglig it-supporter, har Lillian
haft mulighed for at bruge mere tid på
sig selv. Men allerede da hun fik diagno-
sen for ni år siden, begyndte hun hver
dag at løbe en tur i naturen, hvilket kan
have cirka samme effekt.

»Hvis jeg tænker, at jeg er lige ved at
dø, løber jeg min sædvanlige tur, og når
jeg konstaterer, at jeg løber på den sam-
me tid, som jeg plejer, falder der ro på,
for så kan det jo ikke være helt galt«.

Efter løbeturen sætter hun sig tit og
laver en af de meditationsøvelser, hun
har lært. Begge dele giver noget energi
at komme videre på og styrker følelsen
af selv at kunne gøre noget.

»Så er det mig og ikke canceren, der
bestemmer. Inde i mig selv siger jeg no-
get i retning af, at jeg ved godt, du er
der. Jeg ved også, at jeg ikke slipper af
med dig, men jeg gider ikke snakke
med dig lige nu, så gå!«.

En vifte af øvelser
Konkret mødtes kursisterne to timer
torsdag eftermiddag i otte uger og lær-
te øvelser, som de blev opfordret til at

øve sig i cirka tre kvarter hver dag. De
fik en cd med instruktioner, så de kun-
ne blive guidet gennem dem hjemme.
Lillian har overspillet dem til sin smart-
phone.

»Meget praktisk. Har jeg brug for at
blive beroliget, hvis jeg f.eks. sidder og
venter på et hospital, snupper jeg lige
en kort øvelse. Når man har den her
angst, er det vigtigt at få styr på sin vejr-
trækning, og det kan man i hvert fald få
via mindfulness«.

Nyd dit måltid
To af Lillians foretrukne øvelser handler
henholdsvis om nærvær, når man slår
øjnene op om morgenen og ved aftens-
maden. Den første giver en helt anden
rolig start på dagen, end når man farer
ud af sengen. Den anden handler om at
sanse og nyde sit måltid.

»Vi havde en øvelse med en rosin:
Hvordan føles den? Hvor rynket er den?
Hvor sødt/syrligt smager den? Hvor ge-
leagtig er konsistensen? Det har lært
mig at lægge mærke til, hvad jeg putter
i munden i stedet for bare at køre det
ned, som man ellers let kommer til«.

Træningen har generelt gjort hende
mere bevidst om at være til stede i nuet,
så hun f.eks. lægger mere mærke til duf-
te og fuglesang, når hun løber sine ture.
Eller hvordan det føles, når hun kæler
for en af husets fire katte, som også har
en terapeutisk funktion, for når de skal

have mad, nytter det ikke at blive i sen-
gen, selv om det er en af de svære dage.

Stop negative spiraler
Lillian beskriver sig selv som en åben ty-
pe, der har let ved at tale om sin kræft-
sygdom og de svære følelser, der hører
med. Men sådan har langtfra alle det, så
hun håber, hun ved at fortælle om sine
erfaringer kan indgyde andre mod til
at prøve mindfulness, så de i hvert fald
kan opdage, om det er noget der kan
fungere for dem.

»Det lyder enkelt, men jeg synes, det
er svært. Især at give sig den tid, der skal
til. Jeg er ikke god nok endnu, men jeg
kan mærke, at jeg har fået mere øvelse.
At jeg har fået tilbagefald øger nok min
motivation, for når det går fint, tænker
man ikke så meget over tingene«.

Mindfulness har også lært Lillian, at
hun skal huske at være god ved sig selv,
være bevidst om, hvad hun rent faktisk
har lyst til, og måske allervigtigst: at
hun selv kan gøre noget for at standse
de hæslige negative spiraler.

»Kører tankerne løs, skal man minde
sig selv om, at de er der, men at det ikke
er dem, der bestemmer. Det hjælper alt-
så at sætte sig på en stol, trække vejret,
mærke efter, hvor man er, spørge sig
selv, hvad man har gang i, og hvad man
har brug for og lyst til nu og her«, fast-
slår Lillian Weedsgaard.
annemette.grundtvig@pol.dk

Fortsat fra side 5
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Sådan virker
mindfulness

Mindfulness er en særlig måde at
være opmærksom på.

Med mindfulness træner man evnen
til bevidst nærvær uden at dømme
og evaluere sig selv, sine tanker, 
følelser eller kropslige fornemmel-
ser.

Målet er bl.a. at lære at være til 
stede helt og fuldt i nuet frem for 
at bekymre sig om problemer 
relateret til fortiden eller fremtiden.

Mindfulness virker antagelig ved 
forbedret kontrol over opmærksom-
heden og større accept, selv når
livet er svært.

Effekten er færre negative tanker 
og bekymringer og dermed mindre
angst og depression.

Kilde: Jacob Piet, Psykologisk 

Institut, Aarhus Universitet. 

Hvis jeg 
tænker, 
at jeg er lige
ved at dø, 
løber jeg min
sædvanlige
tur, og når jeg
konstaterer, 
at jeg løber på
den samme
tid, som jeg
plejer, falder
der ro på 
Lillian 
Weedsgaard,
kræftpatient
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M ed hjem eller spise her? Det er
værd at overveje, for begge dele
kan lade sig gøre i den belgiske

delikatessebutik Thirion på Christians-
havn. 

Her sælger Eric Thirion udvalgt char-
cuteri, ost, chokolade og øl fra sit hjem-
land Belgien. Plus franske vine fra Bour-
gogne – et felt, han kender fra 10 år i vin-
branchen her i landet. Det var, inden
han i december 2011 åbnede sin special-

butik med siddepladser til 12 gæster.
»I Belgien er der mange delikatesse-

butikker, hvor man også kan bestille en
charcuteritallerken med en øl eller et
glas vin til. Det har undret mig, at der ik-
ke findes den slags steder i Danmark,
og derfor valgte jeg at åbne et selv«, for-
tæller Eric Thirion, som stammer fra Li-
ège-egnen, som han udpeger på Belgi-
enskortet en væg nær disken.

Her kan man også indkredse flere af
varerne i butikken: skinke, pølse og pa-
té fra en leverandør i den belgiske del af
Ardennerne, som holder de oprindeli-
ge tilberedningsmetoder i hævd. Trap-
pist-øl fra klostre og ost fra Orval, som
klosterfremstilles efter den oprindelige
Port Salut-opskift.

»Jeg kan kun få 25 kg af den hver må-
ned, så den kan godt blive udsolgt«, si-
ger Eric Thirion som er meget selektiv,
når han vælger varer.

Dansk og fransk tale blander sig om-
kring de små borde i butikken. 

Her kan gæsterne bestille en taller-
ken med skinke, pølse, paté, ost, flute,
oliven og cornichoner for 85 kroner.
Med hjem er prisen 65 kroner.

Ølkortet omfatter bl.a. klosterbryg-
husene Rochefort, Orval og Westmalle.
Der er også øl med smagstoner af frugt.
Hvem handler i butikken?
»Jeg har en del kunder fra lokalområdet
plus belgiere, som bor i byen eller kom-

mer forbi og får øje på det belgiske flag
udenfor. Her kommer også en del turi-
ster, som har besøgt Frelserkirken lige
ovre på den anden side af gaden«. 
Hvad sælger I mest af?
»Vores Pipe-pølse med nødder er meget
populær. Den kan f.eks. skæres i skiver
og spises til øl i stedet for chips. Øl, paté
og skinke sælger også godt«.
Hvad er jeres dyreste vare?
»Det er vores franske vine. En Gevrey-
Chambertin 1er Cru Capita 2008 fra Do-
maine Trapet står i 645 kroner«.
Og den billigste?
»Vi sælger charcuterivarer og ost efter
vægt, så du kan jo bare købe ganske lidt.
Ellers må det være Galler-chokoladeba-
rerne, som koster 20 kroner stykket og
fås i forskellige smagsvarianter«.
helle.sindal@pol.dk

Thirion 
Prinsessegade 50, kld. tv., København K 
WWW thirion.dk

HELLE SINDAL

Belgiske Eric Thirion savnede
en god charcuteriforretning
med øl og vin, hvor man kan
købe varer med hjem eller ny-
de dem på stedet. Nu har han 
åbnet en på Christianshavn.

Belgisk på tallerkenen og i glasset

HER ELLER DER. Belgiske Eric
Thirion sælger både ud af huset og til
indtagelse på stedet. Menuen omfatter
skinke, pølse, paté og ost, og blandt
drikkevarerne er rødvin og belgiske
klosterøl. Foto: Peter Hove Olesen

OPRINDELIG.
Baudruche-pølsen
i naturtarm er
ligesom sine arts-
fæller i disken hos
Thirion fremstillet
efter en oprindelig
opskrift og koster
25 kroner per 
100 gram. 

1 Fossiljagt i Ejerslev Molergrav. Få et
minikursus i fossiljagt, og find ud

af, hvad du skal kigge efter. Medbring
lommekniv og lup. 21. juli kl. 13-15. Pris:
voksne 50 kroner, børn u. 18 år gratis. 
WWW dueholmkloster.dk

2 Familietur langs stranden. Der
skal ledes efter forstenede søpind-

svin og muslinger i Rødvig, når Stevns
Naturcenter inviterer til fossiljagt. 24.-
26. juli og 31. juli kl. 13-15. Pris: voksne 30
kroner, børn u. 18 år 10 kroner. 
WWW aabne-samlinger.dk

3 Bornholms sære sten og forun-
derlige fossiler. Bliv klogere på

strandens mange sære sten, og gå på
jagt efter fossiler ved Arnager Havn.
Hvor kommer de fra, og hvad kan de
fortælle om fortiden? 24. juli, 31. juli og
7. august kl. 15-16.30. Pris: 40 kroner.
WWW naturbornholm.dk

4 Grav i Sønderjyllands maritime
fortid. Find skovlen frem, og find

dit eget fossil i Gram Lergrav. Til 31.
aug., ma.-fr. kl. 10-17. Pris: 20 kroner,
børn u. 6 år gratis adgang.

WWW Museum-sonderjylland.dk

5 Ekspedition til fortiden. Hør og se,
hvordan Møns Klint blev til, og

find dit eget 70 millioner år gamle fos-
sil. Til 12. aug., alle dage kl. 11-12, 13-14 og
15-16. Pris (entre til Geocenteret): voks-
ne 115 kroner, børn (3-11 år) 75 kroner,
børn u. 3 år gratis adgang. 
WWW moensklint.dk

Find flere fossiljagter på
WWW kultunaut.dk
WWW visitdenmark.dk

Sommerferieaktiviteter: 5 ture med jagt på fortidslevn

FORTIDSLEVN. Det kræver gode øjne at tage på fossiljagt.
Fossilerne ligger typisk sammen med sten og skaller – eller
indlejret i kalksten og -klitter. Foto: Tobias Selnæs Markussen

Serie
På indkøbsrejse 
i København
Polske pølser, belgisk ost og norsk
sodavand. Fisk fra Grønland, italienske
købmandsvarer og thailandske saucer
med smæk i smagen. Der er rige
muligheder for at købe ind og smage
på verden rundt omkring i København. 
Hen over sommeren holder
interviewserien ’Mit Forbrug’ pause, 
og i stedet besøger Lørdagsliv 
en række udenlandske 
supermarkeder og specialbutikker.
Denne lørdag går turen til Belgien.
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test af Grillpølser 

S oundtracket til en sommer – eller
hvad vi skal kalde det nuværende
vejrlig – er lyden af pølser, der lig-

ger og sprutter på grillen. Grillpølser er
i sagens natur en sæsonvare, men når
sommeren melder sin ankomst, køber
vi til gengæld rigtig mange af dem. 

»Som tommelfingerregel kan man si-
ge, at når vi griller, spiser danskerne
den mængde kød, vi plejer – plus en
pakke pølser«, siger analysechef hos
FDB, Lars Aarup. 

Inden du stikker pølsefingrene ned i
køledisken, kan det godt betale sig at

tænke sig om, for der er kæmpe forskel
på grillpølser, uden at pris og kvalitet
nødvendigvis følges ad. Således ligger
den suveræne vinder af Lørdagslivs test
side om side med en af de ringeste i Ir-
mas kølediske. Prisen er stort set iden-
tisk. 

Helt generelt er Lørdagslivs to dom-
mere, Morten Westh fra Det Danske
Grilllandshold og den økologiske pøl-
semand Claus Christensen, ikke impo-
nerede over niveauet. 

»Der er et par rigtig gode pølser
iblandt, men der var ikke nogen af dem,
der fik mig til at slå flikflak af begej-
string. Og hvis jeg skulle vælge mellem
de dyreste pølser og en billig bøf, ville

THOMAS BRUNSTRØMEt par gode eksemplarer af den typiske 
sæsonvare redder ikke helhedsindtrykket: 
De færreste grillpølser imponerer med god, 
krydret smag. Til gengæld er den bedste
langtfra den dyreste.

GRILLPØLSER
SMAGER MEST
AF SALT

Ægte sønderjyske ringriddere 
Højer Pølser 
Pris: 36,50 kr. for 400 g i Irma 
Kilopris: 91,25 kr. 

Claus Christensen, professions-
bachelor i ernæring og sundhed:
Klart den flotteste pølse i testen.
Den har en god struktur og smager
krydret og rigtig godt. Bliver end-
nu bedre suppleret med sennep og
ketchup, i modsætning til dårlige-
re pølser, hvor man bruger sennep
og ketchup til at maskere smagen.

Morten Westh, danmarksmester i
grill: Klart den, jeg ville vælge alene
på udseendet. Den dufter af medi-
ster, og smagen er rigtig god og ik-
ke for saltet. Den har en snert af al-
lehånde, jeg kunne faktisk godt
finde på at grille den til jul. 

Grillpølse 
Cleaver’s Meat Market 
Pris: 65 kr. for 530 g i Cleavers, 
Torvehallerne, København 
Kilopris: 122,50 kr.

Claus Christensen: Den tager mod
farve bedre end de andre, og jeg
tror også, den er rigtig god på en
pande. Smagen er ikke pumpet af
salt, men der mangler et eller an-
det. Jeg ville gerne have haft mere
krydderi. Efter udseendet havde
jeg forventet mere.

Morten Westh: Den kan ligge rigtig
længe på grillen uden at revne og
har flot skind. Smagen har et strøg
af chili eller cayennepeber, der gi-
ver god varme, men den er ikke
helt så god, som den ser ud. 

Slagter Lund Pandepølser 
Slagter Lund, Torvehallerne, 
København 
Pris: 60 kr. for 330 g hos
Slagter Lund 
Kilopris: 181 kr.

Claus Christensen: Den ser inter-
essant ud og har en flot rødlig far-
ve i forhold til de andre. Den sma-
ger af meget, og i modsætning til
mange af de andre af andet end
salt. Men hvis det er den dyreste i
testen, så bliver jeg skuffet (det er
den, red.)

Morten Westh: Den dufter godt – af
kød. Konsistensen er god, den er
fast og har et flot sprødt skind.
Smagen har karakter, og man får
lyst til en bid mere. 

Frankfurter 
Gøl 
Pris: 29,95 for 540 g
i SuperBrugsen 
Kilopris: 55,50 kr.

Claus Christensen: Udseendet er
pænt, den virker grov. Teksturen er
fin, der er noget at bide i, men sma-
gen er kedelig og mest bare salt.

Morten Westh: Fin konsistens, den
er ikke super finthakket. Smagen
er til gengæld anonym og for salt.
Og med et pift af kunstig røgsmag.
Der er ikke som sådan noget galt
med den, men den mangler karak-
ter.

TEST
VINDER
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jeg nok foretrække en bøf«, siger Mor-
ten Westh. 

Claus Christensen er enig:
»Jeg er faktisk lidt skuffet. De dårlig-

ste pølser var virkelig ikke ret gode, og
jeg må næsten undre mig over, om der
ikke sidder nogle ude på fabrikkerne og
smager pølserne, inden de sender dem
på markedet. Og tænker: ’Kan vi være
det her bekendt?’«, siger indehaveren
af Den Økologiske Pølsevogn og fort-
sætter:

»Jeg kan også godt blive lidt skræmt
af at høre, at man kan købe pølser til en
kilopris på 25 kr. Der er produktions-
omkostninger, producenten skal tjene
penge, og forhandleren skal også tjene
penge, så der kan godt nok ikke være
ret meget tilbage til råvarer«.

Saltbomber
Hjerteforeningen testede for nylig salt-
indholdet i en række forskellige pølser
og kunne afsløre, at man ikke skal
klemme mange grillpølser ned, før det
anbefalede daglige saltindtag er over-
skredet. For eksempel indeholder Gøls
Frankfurter, som er med i denne test,
2,8 gram salt per 100 gram. Fødevare-
styrelsen anbefaler et dagligt saltind-
tag på 5-6 gram. 

Pølseproducenternes gavmilde brug
af saltbøssen går også igen i Morten
Westh og Claus Christensens generelle
kritik af de testede grillpølser. 

»En god pølse smager af en masse for-
skellige krydderier, men flere af dem, vi
har testet, smager kun af salt. Og så kan
man jo godt mistænke, at saltsmagen
dækker over, at de faktisk ikke smager
af ret meget – eller at de ikke smager ret
godt«, siger Claus Christensen. 
lordagsliv@pol.dk

Research: Rasmus Hørmand-Pallesen

SÆSONVARE. Når danskerne griller,
er der som regel også en gang grillpølser
på menuen. Arkivfoto: Lars Hansen

Sådan griller
du pølser 
perfekt

Grillpølser er ikke det sværeste at
grille, men alligevel er der et par
ting, man kan tænke over. Dan-
marksmester i grill, Morten Westh,
giver følgende råd:

1 Der er ingen grund til at prikke
pølserne med en nål – medmin-

dre det er rå pølser, altså pølser, der
ikke er kogt. Så kan der godt være en
idé i det.

2 Giv pølserne enten fuld gas, så
de får et par striber, og læg dem

ud i siden. Eller giv dem lav varme
hele tiden, således at du undgår en
forkullet pølse, der er kold indeni.
Folk har det med at smide pølser på
grillen og tro, at de er færdige 30 se-
kunder senere, men en pølse tager
den tid, en pølse tager.

3 Der er forskel på, hvordan pøl-
ser tager farve. Derfor kan man

ikke nødvendigvis bruge farven som
udtryk for, om en pølse er færdig. En
pølse er klar til at spise, når den er
begyndt at udvide sig, virker spænd-
stig og skindet er begyndt at svede. 

Langelænder Kæmpegriller 
Simmerbølle 
Pris: 45,50 kr. for 500 g i Irma 
Kilopris: 91 kr. 

Claus Christensen: Det er klart den
tykkeste pølse i testen, og det kan
være fint, men konsistensen er
gummiagtig og ... mistænkelig.
Det er ikke den mest salte pølse,
men den er ret salt. Og faktisk ikke
særlig god. Hvis det er en discount-
pølse, er den tilfredsstillende, men
så heller ikke mere. 

Morten Westh: Udseendet er okay
uden at være prangende. Konsi-
stensen er som leverpostej – me-
get, meget finthakket. Smagen er
for salt. 

Slagter Frankfurter 
Slagter Lampe 
Pris: 27,95 kr. for 530 g i Rema 1000 
Kilopris: 60,75 kr.

Claus Christensen: Udenpå er den
meget klassisk og pæn, men in-
deni er den alt for lyserød, hvilket
tyder på meget tilsat nitrit. Sma-
gen er ikke ret god. Den er bedst
som en skovl til ketchup og ikke
mere.

Morten Westh: Den ser fin ud, men
konsistensen er lidt plastikagtig.
Den smager af kunstig røgaroma
og af pølsepakke. Jeg har faktisk
lyst til at skylle munden.

Den gode pølse Frankfurter 
Aninmex Foods 
Pris: 9 kr. for 360 g i Netto 
Kilopris: 25 kr.

Claus Christensen: Den ser faktisk
ikke ret appetitlig ud, når den er
skåret igennem. Det ligner, at den
er fyldt med salt og nitrit. Den sma-
ger af Jaka Bov. Forfærdeligt. 

Morten Westh: Den sprak enormt
hurtigt på grillen, hvilket tyder på,
at den er fyldt med vand. Konsi-
stensen er ikke så rar, og smagen er
som tungen ud ad vinduet. Den vil-
le jeg være meget ked af at servere
til en grillfest. Det er kun dijonsen-
nep – og nok af det – der kan redde
den.

Sådan
gjorde vi
Lørdagsliv købte syv forskellige
grillpølser og bad to dommere om
at blindsmage dem:
Morten Westh, danmarksmester 
i grill 2009 og medlem af Det
Danske Grilllandshold. 
Claus Christensen, professions-
bachelor i ernæring og sundhed 
og indehaver af Den Økologiske 
Pølsevogn ved Rundetårn, der i 2011
vandt IBYEN-prisen for bedste 
spisested foran steder som MASH,
Famo og Fiskebaren.
Grillpølserne blev grillet over kul 
og derefter bedømt på udseende,
duft, konsistens, smag og efter-
smag. Hver dommer har givet 
pølserne 
en samlet karakter mellem 
1 (dårligst) og 6 (bedst). 
Bedømmelserne er oprundede 
gennemsnit af dommernes 
karakterer. Har flere pølser fået
samme karakter, er de oplistet efter
kilopris med den billigste først. 



H vad tænker du, når du hører or-
det ’Bonderøven’? Gid jeg levede
så enkelt og i pagt med naturen?

Eller: Skønt tv, men godt, jeg ikke skal
bo i det? 

Sandsynligvis tænker du ikke: Aner
ikke, hvem det er. For ’Bonderøven’ er
populær. Op mod 800.000 seere følger
hver uge med, når den selvforsynende
bonde Frank Erichsen karter, harver,
slagter og snedkererer. 

»Vi er lige nu i det scenarie, vi kalder
‘tæring efter næring’, hvor folk ønsker
at gå ned i levefod og op i livskvalitet.
Det symboliserer ’Bonderøven’«, siger
fremtidsforsker Anne Skaare Nielsen.

Du er, hvad du køber
Længslen efter det ægte er ikke kun
godt tv. Den er også til stede i vores egen
livsstil. Aldrig har det ‘autentiske’ i be-
tydningen ‘oprindelige’, ‘håndlavede’

og ‘enkle’ været så efterspurgt som nu.
Det er for eksempel hot at spise ‘stenal-
dermad’, det vil sige efterabe vores me-
get gamle forfædres kost og smovse i
kød, fisk, æg, frugt, grønt, nødder og –
selvfølgelig – bær. 

I København findes nu en restaurant,
Palæo, der udelukkende tager udgangs-
punkt i stenaldermad eller ‘primal ga-
stronomi’, som der reklameres med. På
grødbaren Grød på Nørrebro vender
frokostsultne københavnere pizza og
sandwich ryggen til fordel for en or-
dentlig omgang havregrød, eventuelt
som takeaway. Og går vi ikke ud, så gør
vi det selv: Vi maler vores eget speltmel,
når vi bager, sylter bær og strikker trø-
jer som aldrig før. Det er der flere årsa-
ger til.

»I forbrugersamfundet definerer vi
os ud fra, hvad vi forbruger, ikke hvad vi
producerer. Så når det, vi forbruger, er
ægte, er vi også ægte«, siger Søren Aske-
gaard, professor i forbrugeradfærd, In-
stitut for Marketing og Management
ved Syddansk Universitet. 

Forskellige grader af ægthed
I starten af forbrugersamfundet var vi
ikke så kyndige. 

Vi tog til Mallorca med Spies, hvor vi
drak ‘ægte’ spansk rødvin og tog til ‘æg-
te’ spansk grisefest. Men efterhånden er
vi blevet bevidste om, at der er forskelli-
ge grader af ægthed i det, producenter-
ne tilbyder os, og det gør os mere kriti-
ske og distancerede.

Jagten på det ægte handler dog ikke
kun om identitet, men også om sund-
hed og etik.

»Der er en gryende bevidsthed om
bagsiderne ved forbrugersamfundet,
både for os selv – vi frygter, at vi bliver
syge, tykke eller afhængige af industri-
ens produkter – og for de underbetalte
mennesker i tredje verden, der produ-
cerer vores billige T-shirts«, siger Søren
Askegaard.

Det er her, Bonderøven, stenalderma-
den og drømmen om det helt enkle liv
får vind i sejlene.

»Mennesket har altid set på fortiden
med mildere øjne – de gode gamle dage
er et godt gammeldags udtryk. Men no-
stalgien næres ekstra af bevidstheden
om sammenhængene mellem produ-
centerne og os som forbrugere. Det får
os til at søge efter produkter, vi kender
oprindelsen af«, siger Søren Askegaard
og fortsætter:

»Når jeg ved, at min rabarberkompot
er lavet på rabarber, som min bekendte
Hans Ole har dyrket på sin mark, kan
jeg forholde mig til det«. 

Dyrker Hans Ole oven i købet uden
sprøjtemidler og måske endda uden
hjælp fra maskiner, bliver det ekstra
godt. Så er alt som før, industrien aflø-
ste håndværkeren, anonymiserede pro-
dukterne og fremmedgjorte os forbru-
gere. For netop hvad fødevarekvalitet
angår, modstiller en del forbrugere iføl-
ge Søren Askegaard håndværks- og in-
dustriprodukter.

Autenticitetsjagt

ULLA HINGE THOMSEN

Trenden føres an af en forholdsvis lil-
le, kritisk gruppe. Selv om mange er be-
vidst om produkternes oprindelse,
vægtes andre ting højere.

»Der er masser af forbrugere, som hi-
ver standardvarer ned fra hylderne. De
ved godt, at burhøns måske har det
skidt, men hvis de kan spare en 20’er,
hver gang de køber billige æg, er det
vigtigere«, siger Søren Askegaard.

Alligevel kommunikerer producen-
terne også til masserne med budskaber
om ægthed. Som når Arla i en kampag-
ne bruger en bondemand, der læser op
for sin ko.

»De forsøger at fastholde loyalitet hos
den brede forbrugermasse, som også er
påvirket af længslen efter autenticitet«.

Dømt til at mislykkes
Paradokset er, at selve jagten på det au-
tentiske gør, at det ikke lader sig fange.

»Det ægte er noget, der ikke har en
model – det er sin egen original. Så hvis
noget kalder sig ægte, er det i reglen
modelleret over forestillingen om det
ægte – og altså en efterligning. Det ægte
lader sig ikke reproducere«.

Dertil kommer, at de gode gamle da-
ge i realiteten var tider, hvor menne-
sker levede et fysisk hårdt liv med man-
ge sygdomme og lav komfort.

»Hvis vi alle skulle tilbage og leve af
stenaldermad og på andre måde søge
‘autenticiteten’, ville levealderen for-

Når det,
vi forbruger, 
er ægte, så er
vi også ægte
Søren 
Askegaard, 
professor
i forbruger-
adfærd

Fortsættes side 12

Forbrugere vil have 

Stenaldermad, naturfitness
og hjemmestrik hitter hos
trendsetterne, og masserne
følger med. Men jagten 
på det ægte er dømt til 
at mislykkes, siger ekspert. 
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N år noget ikke er autentisk, er det
unaturligt, mener Ronnie Mar-
kussen. 

Hvad gør du?
»Jeg bygger derfor møbler til mit eget
hjem. Jeg var blevet træt af at købe billi-
ge møbler, som jeg smed ud efter nogle
år, så i stedet har jeg bygget et spise-
bord, et skrivebord, et sofabord og en
lille skænk af gamle gulvbrædder, der
stod som affald på gaden. Nu er jeg ved
at samle træ ind til biologisk luftrens-
ningsanlæg, som skal rense indeluften
i min lejlighed for skadelige partikler.
Vi opholder os en stor del af livet inden-
for, så det er ekstremt vigtigt at have et
godt indeklima«.
Hvorfor gør du det?
»Der er en stor fokus på materialisme i
den vestlige verden og en smide ud-kul-
tur, som jeg synes er så forkert. Det hele
handler om at få nyt, og mange opar-
bejder en stor gæld, som de bruger re-

sten af deres liv på at betale af på. Jeg ser
mere rejser, oplevelser, venskaber og
kærlighed som de sande værdier. Des-
uden gør jeg det på grund af klimafor-
andringerne, som blandt andet er
skabt af et globalt overforbrug og en
forkert tilgang til ressourcer. Jeg er me-
get inspireret af cradle to cradle-koncep-
tet, som går ud på, at affald er lig med
føde. For eksempel var det træ, jeg brug-
te til mine møbler, affald for én person,
men det var materialer – eller føde – for
mig«.
Hvad giver det dig?
»En stor tilfredshed. Når folk ser mine
møbler, får de forståelse for, hvordan
man nemt kan lave sine egne møbler
ved at bruge sin kreativitet. Jeg går jo
meget op i miljøet, og selv om mine
møbler ikke kan redde verden, tror jeg
på, at det simple princip kan overføres
til mange andre dele af vores liv«.
Tænker du over, at det er mere autenti-
ske møbler?
»Ja! Når noget ikke er autentisk, er det
unaturligt, og det unaturlige har skabt
mange af verdens problemer. Så jeg sø-
ger det naturlige. Jeg dyrker grøntsager
i min nyttehave, jeg har planer om på
sigt at bygge mit eget hus og blive selv-
forsynende, og jeg vil have mit eget fir-
ma, hvor jeg hjælper folk med at gøre
det samme. Det handler om at gøre no-
get godt for verden, og det prøver jeg
på«. 
lordagsliv@pol.dk

ULLA HINGE THOMSEN 
OG PER FOLKVER (FOTO)

Ronnie Markussen, 27 år, 
læser til bygningskonstruktør,
skriver speciale om bære-
dygtig udvikling i den danske
byggebranche. Bygger møbler
ud af genbrugstræ. 

Selvbyg: »Smide ud-
kulturen er så forkert«

S ven Heiner, 65 år, ingeniør, for-
mand i foreningen Aktiv Natur
Velvære. Dyrker løb og styrketræ-

ning i et naturfitnesscenter, som han
selv har været med til at få op og stå.
Hvad er naturfitness?
»Det er en måde at dyrke motion og væ-
re i naturen på samtidig. Her er redska-
ber til at få rørt alle muskelgrupper:
træstammer, du kan bruge til maveø-
velser eller armbøjninger, træbarrer til
at slå kolbøtter på og vejede sten til at
lægge vægt på. Kort sagt alt det, du får i
et almindeligt fitnesscenter, men ude i
naturen og lavet af rene, rå materialer«.
Hvorfor gør du det?
»Jeg har altid motioneret og altid i na-
turen – løbet, cyklet og roet kajak. Da jeg
gerne ville variere min løbetræning, be-
gyndte jeg at bruge en stub til at lave
armbøjninger på og en stamme til ma-
verulninger, og så fik jeg ideen til at ska-
be noget mere stationært, som andre

også kunne få glæde af«.
Hvad giver det dig?
»Det giver mig en følelse af at være i et
med elementerne, i samklang med na-
turen. Jeg kan tage en puster og medite-
re på en sten – det er ren manna for sjæ-
len. Jeg har tidligere prøvet at være
medlem af et fitnesscenter og sidde in-
denfor og høvle i noget kunstigt neon-
lys – nej tak! Når jeg har siddet hele da-
gen foran computeren og været opta-
get af arbejdet, er det skønt at komme
udenfor, hvor man virkelig kan ånde
igennem, og hvor man mærker, at man
er en del af naturen selv. I vores fore-
ning kan man for eksempel også ro i ka-
jak, og der får man også den der for-
nemmelse af at drive sig frem ved egen
kraft. Der er ingen motorer, ingen
hjælp, kun din egen rå, fysiske kraft«.
Hvad gør denne motionsform mere na-
turlig end andre former?
»Alle redskaberne er lavet af naturmate-
rialer – træ og sten. Der er ingen im-
prægnering og ingen aluminium. Des-
uden er motionsformen for alle, uanset
økonomi og alder, det er et vigtigt prin-
cip. Folk skal ikke føle sig bundet, for
det er ikke det, det handler om. Du kan
godt få et træningsskema, men det gi-
der kun de færreste. Det handler mere
om at være sammen og have det sjovt«. 
lordagsliv@pol.dk

ULLA HINGE THOMSEN 
OG JACOB EHRBAHN (FOTO)

Det er gratis, og der er intet
neonlys eller aluminium, 
når 65-årige Sven Heiner
dyrker motion i naturen. 

Ude: »Naturen er det
bedste fitnesscenter«

...
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N adia Louise Kristensen er inde-
haver af firmaet Slyngeskolen.
Hun flytter nu på landet og vil

være delvist selvforsynende. 
Hvad er din plan?
»Jeg flytter om et par dage fra et bofæl-
lesskab i Albertslund til et hus på Fyn
med 1.500 kvadratmeter jord. Her er
planen, at vi skal være selvforsynende
med grøntsager og æg, i hvert fald fra
forår til efterår. Måske skal vi også være
selvforsynende med kyllinge- og kanin-
kød. Jeg er så småt begyndt at købe
planter og læse en masse om biodyna-
misk dyrkning, for det handler også om
at forbedre jorden og give den tilbage i
bedre stand«.
Hvorfor er det vigtigt for dig?
»Det giver meget mening for mig, at jeg
selv skal dyrke den mad, jeg spiser. Selv
hvis du køber økologiske grøntsager i
et supermarked, har de jo ligget der i
dagevis, og jo længere de ligger, desto
mindre næring er der i maden. Kost be-
tyder i det hele taget meget for mig – jeg
kan simpelthen mærke på min egen
krop, hvor utrolig meget mere energi
det giver mig at spise sundt«.
Hvorfor blive selvforsynende?
»Det vil give sundhed og kvalitet! Både
næringsværdien og smagen er så vildt
meget bedre. Og så giver det mig noget,
som jeg har svært ved at forklare intel-
lektuelt. At så noget, se det vokse op og
så gå ud og høste det med mine børn
for at spise det føles bare rigtigt. Jeg
kommer tættere på naturen og det, vi
egentlig er skabt til«.
Tænker du over, at du kommer til at le-
ve mere autentisk, når du bliver selv-
forsynende?
»Jeg synes generelt, at jeg hele tiden
kommer til at leve mere autentisk, for-
di jeg kommer tættere på min egen ker-
ne og meningen med mit liv. Jeg nær-
mer mig noget mere simpelt og oprin-
deligt. For fem-seks år siden fyldte min
mand og jeg vores hjem med designer-
møbler, og nu sælger vi ud af dem. Det
handler selvfølgelig om økonomi, men
også om, at de bare ikke betyderså me-
get for mig længere. Jeg vil hellere købe
ti tomatplanter fra Camilla Plum«.
lordagsliv@pol.dk

ULLA HINGE THOMSEN 
OG NIELS LUND PEDERSEN (FOTO)

Nadia Louise Kristensen, 33,
er flyttet på landet for at leve
mere autentisk.

Egen avl:
»Jeg vil
dyrke min
egen mad«

...

mentlig falde drastisk. Industrisamfun-
det har forkælet os, så vi i dag kan klare
alt med at købe en ting eller en service-
ydelse«, siger Søren Askegaard, der un-
derstreger, at jagten på det autentiske
ikke dermed er en dårlig ting.

»Jeg sætter selv stor pris på godt
håndværk, og min kone har en butik
her på Fyn, som sælger regionale pro-
dukter, så jeg ville da ønske, at længslen
var endnu større«, ler professoren. 

Kun for de velbjærgede?
Søren Askegaards canadiske kollega, fi-
losof og forfatteren til bogen ’The Aut-
henticity Hoax – How We Get Lost Fin-
ding Ourselves’, Andrew Potter, er mere

kritisk. Han mener, det bliver en måde
at se ned på dem på, som ikke er i stand
til at vælge den ’rigtige, autentiske’ livs-
stil. 

»Det autentiske er blot endnu en sta-
tusmarkør for de velbjærgede klasser.
Jagten på det autentiske er næsten
umulig at skelne fra jagten på det eks-
klusive. Det mest klassiske eksempel er
udviklingen fra økologisk til lokalt pro-
duceret til håndlavede fødevarer, hvor
tilgængeligheden bliver sværere og
sværere«, siger Andrew Potter.

Det kræver nemlig overskud at vende
det moderne samfund ryggen og dyrke
det simple. Og selve det overskud er
skabt af den industrialisering, som de
overskudsagtige nu vender ryggen. 

»I bedste fald minder jagten på au-

tenticitet os om værdierne i en mindre,
lokal og mere fællesskabsagtig måde at
organisere os på, men ofte er den ikke
meget andet end en dum, nostalgisk
længsel efter en fortid, vi husker for-
kert«, siger Andrew Potter. 

Søren Askegaard medgiver, at der i
nogen sammenhænge er tale om nye
statussymboler, men understreger
dog, at det slet ikke er det billede, han
kan kender fra sin kones kundekreds.

»Det er snarere er de madglades mø-
dested«, siger han. 

Andrew Potters blog:
WWW authenticityhoax.squarespac.com

Foreningen Aktiv Natur Velvære:
WWW aktivnatur.dk

Fortsat fra side 10
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»WHERE YOU come from? Aaah, I love
Dänemark. I give special price for you«.

De fleste turister har nok prøvet at
falde i turistfælden, men med lidt om-
tanke kan man undgå at blive snydt.
Det mener Forbrug.dk, der anbefaler
danske forbrugere at trække vejret
dybt, før de takker ja til at købe en vare.

Man kan sagtens gøre en god handel
i udlandet, men hvis man hopper på
det første og det bedste tilbud fra en
aggressiv sælger, kan det koste dyrt, ly-
der advarslen fra Forbrug.dk, der er en
portal for forbrugerinformation fra
det offentlige. 

Et af rådene er blandt andet at under-
søge, om man reelt sparer noget ved at
købe den pågældende vare, for eksem-
pel et kamera. Hvad koster varen i Dan-
mark? Virker sælgeren troværdig? Er
det overhovedet et godt tilbud? Og har
du behov for at købe varen netop nu?

Undersøg også dine rettigheder på

forhånd. Der kan for eksempel gælde
en anden fortrydelsesret eller reklama-
tionsret end i Danmark, og sørg for at
få kvittering og bon som dokumentati-
on for dit køb, skriver Forbrug.dk.

Man risikerer flere ting, når man stø-
der ind i en aggressiv sælger: Sælgeren
overtaler én til at købe en vare, som er
meget dyrere end den vare, man havde
tænkt sig at købe. Det er reelt set ikke
det bedste tilbud – varen kan fås billige-
re i Danmark. Og man risikerer, at der
bliver trukket flere penge fra kontoen
end aftalt med sælgeren.

Forbrug.dk anbefaler, at man spør-
ger til sin reklamationsret, så man ved,
hvordan man skal forholde sig, hvis va-
ren går i stykker. Overvej, at det kan bli-
ve dyrt, hvis varen skal sendes til repa-
ration i udlandet. Vær isæropmærk-
som på, at der gælder særlige regler for
varer købt uden for EU, råder For-
brug.dk. 

Special price for you, sir

Fo
to

: K
im

 N
ie

ls
en

pristjek

27. juli starter de olympi-
ske lege og dermed et ma-
raton af sport på de danske
tv-stationer. Er det gamle

tv ved at være slidt ned, er det måske
tidspunktet til at anskaffe et nyt. For-
brugerrådets blad, Tænk, har for nylig
testet fladskærme og kårede bl.a. Sam-
sung UE40ES7005 som ’Bedst i test’.
Dommerne i testen lagde vægt på, at
tv’et havde et rigtig godt billede, fine
multimediefunktioner og optagefunk-
tion. Prisen på tv’et er stort set det sam-
me i de pristjekkede butikker.

9.880 KRONER*
Proshop.com
*inkl. forsendelse

9.880 KRONER*
Bilka.dk
*inkl. forsendelse

9.880 KRONER*
Computercity.dk
*inkl. forsendelse

9.888 KRONER*
Elgiganten.dk
*inkl. forsendelse

10.254 KRONER*
Fona.dk
*inkl. forsendelse

3D. Fladskærmen fra Samsung
kan vise 3D, så OL bliver endnu
mere live. PR-foto

Bliv OL-klar 
med testvindende
fladskærm 
RASMUS HØRMAND-PALLESEN

23 
pct. har inden for
de seneste to år
overvejet at 
skifte bank 
Kilde: Nordea/Jyllands-Posten

Knap hver femte af hovedstadens
indbyggere, 18 procent, drikker
mælk til frokosten, mens det gæl-
der blot 8 procent af borgerne i
Region Nordjylland og 12 procent i
Region Midtjylland. 

Det viser en ny undersøgelse fra
Landbrug & Fødevarer:

»Noget tyder på, at jo længere
væk du kommer fra køerne, jo mere
mælk drikker du«, siger chefkonsu-
lent Klaus Jørgensen.

Ifølge Mejeriforeningen er børne-
nes skolemælk et storbyfænomen.

»Jo længere østpå og jo større by-
en er, jo større er tilslutningen til
skolemælksordningen«, siger stra-
tegi- og forretningsudviklingschef
Jan Hermansen. 
mona.samir@pol.dk

Københavnerne
elsker mælk

Foto: Miriam Dalsgaard

39 
pct. føler sig
overmætte efter
aftensmaden
mindst en gang
om ugen og synes,
de har spist for
meget
Kilde: FDB Analyse/Samvirke

62
pct. af det 
samlede salg 
af kaffemaskiner 
var i 2011 klassiske 
filterkaffemaskiner. 
I 2008 var andelen
94 pct. 
Kilde: Søndagsavisen/taenk.dk

Kilde: TrafikstyrelsenJH 12374

15 %
Så meget kan brændstofforbruget nedsættes med, hvis man afmonterer bilens Så meget kan brændstofforbruget nedsættes med, hvis man afmonterer bilens 
tagboks, når den ikke er i brug. Fjernes tagbagagebæreren spares et par procent. tagboks, når den ikke er i brug. Fjernes tagbagagebæreren spares et par procent. 

de grønne tal

forbrug kort
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MILJØRIGTIGE RÅD
Begræns dit CO2-udslip, undgå
madspild, og aflever dit affald i
de korrekte containere på gen-
brugsstationen. Sådan lyder
nogle af formaningerne til dem,
som gerne vil passe på kloden.
Er det uoverskueligt, er der
hjælp at hente i app-format.

1 Spar på energien
CO2-Guide kan hjælpe dig

med at skrue ned for energifor-
bruget og få en mere klimavenlig
adfærd. Ud over nyheder, quizzer
og gode råd om klima, energi og
miljø kan man beregne sit energi-
forbrug og få tips om tiltag, som
både sparer penge og skåner mil-
jøet. Visse funktioner kræver, at
man er logget ind som bruger. 
CO2-Guide er gratis i App Store

og Google Play.

2 Rester på menuen
Danskerne smider tonsvis af

mad ud. For Resten giver lette tips
til, hvordan man kan forvandle re-
ster til ny mad. På et hjul kan man
vælge forskellige kategorier, f.eks.
kød, fisk, frugt eller mejeriproduk-
ter. Champignon kan genopstå
som grønsagsfrikadeller og havre-
grød kan indgå i en squashkage.
For Resten er gratis i App Store

og Google Play.

3 Styr på affaldet
Mit Affald viser vej til de

nærmeste genbrugsstationer og
oplyser om åbningstiderne. Appen
har også en affalds-abc. I den kan
man slå op og se, hvordan man
slipper af med alt fra acetone og
afløbsrens til æggebakker og øl-
dåser. Desuden er der kontaktin-
formationer til kommunale afde-
linger for affald og genbrug.
Mit Affald er gratis i App Store 

og Google Play.

APP

HELLE SINDAL

DE FØRSTE iPad-design blev lavet i
begyndelsen af dette årtusinde. Pro-
totyperne blev i første omgang op-
læg til iPhone, og først senere gik
Apple sig for at gå videre med tablet-
ideen. Det er kommet frem, efter at
dokumenter fra Apples patentsag
mod Samsung er dukket op. 

Samsung havde i december 2011
indkaldt Apples chefdesigner, sir Jo-
nathan Ives, som vidne i et af de utal-
lige retsopgør, der kører mellem Ap-
ple og Samsung omkring patenter
og design. Ives fremlagde dengang
de første prototypedesign til iPad.

Dele af disse retsdokumenter er
nu offentligt tilgængelige, og det
amerikanske website Network-
World.com har fundet en række bil-
leder af den tidligste iPad-udgave.
Der er tale om en såkaldt mockup,
altså et design, der ikke indeholder
elektronik, men kilder fra techweb-
sitet Anandtech beretter, at elektro-
nikken også var på plads dengang. 
lordagsliv@pol.dk

Se og læs om de første iPads på 
tjek.dk.

Den første iPad
kom ikke på gaden

Ugens gadget

Parrot Zik 
Pris: Ca. 3.000 kroner 
Farve: Sort/sølv
Modeltype: Hovedbåren
Højttalerstørrelse: 40 mm
Bluetooth 2.1: Ja
NFC: Ja
Kan bruges til telefoni: Ja

MAN BEHØVER ikke ligne en hiphop-
per, fordi man gerne vil have god lyd-
kvalitet med sig og et par hovedtelefon-
er, der ikke falder af ørerne. Takket være
franske Parrot kan man nu iklæde sig
lyd i topkvalitet og design i ditto, leve-
ret af designguruen Philippe Starck. 

Hovedtelefonerne er trådløse, da en
lille sender, som man kobler til lydkil-
den, transmitterer lyden til hovedtele-
fonerne uden kabel. Mange smartpho-
nes har faktisk allerede teknologi, der
gør den lille sender overflødig. Zik, som
modellen hedder, kører nemlig med
både Bluetooth 2.1, som f.eks. under-
støttes af iPhone, og den nye trådløse
standard NFC. Zik er altså både kompa-
tibel med den mest udbredte teknologi
lige nu, men også med fremtidens. Kan

endda bruges til at tale i, hvis telefonen
ringer, mens du lytter til musik på den. 

Starck-design og en ambitiøs lydkva-
litet gør, at Parrot Zik ikke ligefrem er
billig. Man skal slippe omkring 3.000
kroner for dem, når moms og told kom-
mer oveni. Vi venter stadig på nyt om
den danske lancering, men den bør væ-
re nært forestående, for resten af ver-
den får den i august.

Starck-design og vellyd på hovedet

TOPLÆKKER.
De trådløse 
hovedtelefoner 
er ikke billige, 
men udseendet 
er i orden. PR-foto

digital ordbog
Morten Bay

Windows 8 Pro 
Opfølgeren til pc-styresystemet Windows 7
hedder Windows 8 Pro. Til forskel fra tidligere
udgaver af Windows kan dette bruges uden
brug af keyboard og mus, men blot via en be-
røringsfølsom skærm og brugerfladen Metro. 

Gps-enhed/Gps-navigator 
Enhed udelukkende skabt til navigationsfor-
mål. Populært i begyndelsen af årtusindet,
men erstattes nu i høj grad af smartphones el-
ler indbyggede navigationsenheder til bilen.
Friluftsfolk benytter dem dog stadig i stor stil.

Gps 
Global Positioning System – satellitsystem, der
blev udviklet af det amerikanske militær, men
i dag bruges civilt til at navigere med via digi-
tale kort.

Smartskole

IPHONE ER DEN mest populære smart-
phone i Danmark, og g-mail er en af de
mest brugte e-mail-tjenester. Alligevel
er det ikke helt ligetil at få de to til at
spille sammen. Hvis du f.eks. bruger
Googles egen g-mail-app, kan du ikke se
alle dine mail, når du ikke har mobil-
dækning. Og bruger du de g-mail-ind-
stillinger, der er indbygget i iPhones
mail-app, går du glip af en masse funk-
tioner. Her er den bedste måde at sætte
g-mail op på i en iPhone.

Sådan gør du: 
1. Hvis du ikke har sat en g-mail-konto
op før, kan du springe til punkt 3. Hvis
du allerede har sat din g-mail-konto op
i din iPhone via dennes indbyggede
indstillinger, skal den først deaktiveres.
Husk at sørge for, at de e-mail, du gerne
vil gemme, ligger på webudgaven af g-
mail, før du gør noget som helst. 
2. Gå ind under ’Indstillinger’ og vælg
’E-post, kontakter, kalendere’. Tryk på
din nuværende g-mail-konto. I vinduet,
der kommer op, kan du vælge ’Slet kon-
to’ for at slette din gamle opsætning.
3. Gå tilbage til ’E-post, kontakter, kalen-
dere’. Tryk nu på ’Tilføj konto’ …
4. Du kan nu vælge mellem forskellige
e-mail-metoder. Du skal ikke trykke på
g-mail, selv om dette virker mest logisk.
Tryk i stedet på ’Microsoft Exchange’.

5. I feltet ’E-post’ skriver du din g-mail-
adresse. Feltet ’Domain’ skal du blot ig-
norere.
6. I feltet ’Brugernavn’ skriver du din g-
mail-adresse igen. I feltet ’Adgangsko-
de’ skriver du adgangskoden, du nor-
malt bruger til at logge på g-mail med.
7. I ’Beskrivelse’ kan du give g-mail-kon-
toen et navn. 
8. Tryk på ’Næste’. Nu dukker der et nyt
felt op med navnet ’Server’. Her indta-
ster du følgende: m.google.com. Tryk
på ’Næste’ igen.
9. Du får nu mulighed for at vælge, hvil-

ke g-mail-funktioner du vil synkronise-
re med din iPhone. Det kan være en god
idé ud over e-mail at synkronisere kon-
takter og kalender, så ligger de i g-mail,
hvis du mister din telefon. Tryk på ’Arki-
ver’ – og du er færdig.

Det, du foretager dig på din iPhone,
reflekteres nu på din g-mail på nettet,
så hvis du sletter en mail på telefonen,
sker det samme på nettet. Du får mel-
dinger, når der kommer ny mail til dig,
og du har i det hele taget alle de fordele
på g-mail, du normalt får med mail-ap-
pen.

Brug g-mail på din iPhone

digitalt kort

Journalist Morten
Bay har skrevet
om teknologi 
i danske medier 
i mere end 12 år.
Han skriver digi-
tale nyheder for
Politikens forbru-
gersite tjek.dk.
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Serie:
Fra fedt til jern
Lørdagsliv har igennem mere end ot-
te måneder og i syv artikler fulgt Kla-
rafine Lildholdt og Nikolaj Damkjær,
der begge har fået muligheden for at
gennemføre Challenge Copenhagen
jernmanden. 
Gennem hårde træningsprogrammer
har de bekæmpet overvægt og er
kommet i form. Toast og sodavand er
skiftet ud med grøntsager og skyr,
fridage på sofaen med cykelture på
træningshold. 
Bag projektet står forretningsmand
Thomas Schwartz, der selv ændrede
sit liv ved at træne til en ironman. 
Serien følger dem helt frem til mål-
stregen 12. august. 

Studenterhuen er trykket ned
over Nikolaj Damkjærs hoved,
og Challenge Copenhagen-
jernmanden er tæt på. Efter
otte måneders kraftanstren-
gelse tror han på, han kan 
klare kæmpeudfordringen,
ser muligheder i fremtiden 
og kæmper for at slippe af
med ’tyk dreng’-mentaliteten. 

G ruset på stierne i Fælledparken i
København sprøjter op bag Ni-
kolaj Damkjærs løbesko, og

stramme løbebukser afslører et sæt
muskuløse lår og lægmuskler. Hans
lange, slanke ben trækker godt fra, og
han overhaler flere andre løbere på ve-
jen. Det er en af de få lune sommerdage,
og solen bader Fælledparken i lys. Man-
ge har smidt sig på græsset med mad-
kurven. Mens de nyder ferien på fleece-
tæppet, tilbagelægger den 22-årige
nyudklækkede student den ene tur
rundt på parkens stier efter den anden.
For Nikolaj Damkjær giver ferien ham
mulighed for at have fuldt fokus på træ-
ningen op til den jernmand, han skal
gennemføre 12. august.

»95 procent af min opmærksomhed
går med Challenge Copenhagen lige
nu, og sådan tror jeg, det bliver resten
af tiden. Jeg er sindssygt nervøs, men
min motivation er på sit højeste, og det
er fantastisk, at jeg kun skal træne lige
nu, for så er det nemt at blive ved og
ved«, siger han. 

I de seneste måneder har Nikolaj
Damkjær haft hovedet fuldt af regne-
stykker og fine formuleringer, fordi
han har afsluttet gymnasiet. Efter sid-

ste eksamen valgte den 22-årige iron-
man-aspirant med sin mentor, Anders
Rørbæks, velsignelse at tage med på
klassens lastbiltur og fylde maven med
mad og øl, så han kunne sætte et fest-
ligt punktum for de fem år, det har ta-
get ham at kunne trykke studenter-
huen ned over sit karseklippede hår.
For Nikolaj Damkjær er studentereksa-
men det andet af tre store målsætnin-
ger, han har nået i år.

For otte måneder siden fyldte han
med sine 122 kilo en hel del i landska-
bet, tilbragte talrige timer foran com-
puteren, meget sjældent mere end fem
minutter på cyklen, og kørte ubekym-
ret toast ind. Men så meldte Nikolaj
Damkjær sig til at træne op til at gen-
nemføre en ironman, begyndte at tælle
kalorier og har nu tabt sig næsten 40 ki-
lo. Vægttabet var den første af hans sto-
re målsætninger, Nikolaj Damkjær kun-
ne sætte flueben ved. Nu er det hans ud-
stråling og ikke en overvægtig krop, der
fylder i rummet, når han træder ind. 

Sidste skub på social træningslejr
Nikolaj Damkjærs løbetur startede i fit-
ness dk på Nygårdsvej i København. Her
myldrer folk i cykelshorts og spinnings-
ko med triatloncykler hængende over
skulderen ind ad døren. I stedet for at
falde udmattet sammen i en sofa i loun-
geområdet efter den 90 km lange cykel-
tur, de netop er kommet hjem fra, knev-
rer de ivrigt om modvind og cykelruter,
imens de skynder sig at skifte til løbe-
sko. Før cykelturen har de trænet svøm-
ning i havet. Alligevel er de hurtigt ude
ad døren for at løbe i små grupper. Ni-
kolaj Damkjær løber af sted med træ-
ningskammeraten Line. 

»Det er super fedt at være i gang med
træningen igen og have tid til at træne
med andre. Det gør det nemmere at ta-
ge de lange træningspas, når man kan
følges med nogle på sit niveau, og triat-
lonholdet er et godt sted at møde men-
nesker, man ellers aldrig havde talt
med. Her er vi lige og har et fælles mål«,
siger Nikolaj Damkjær.

Den tredje og sidste af den 22-årige
triatlets store målsætninger er at gen-
nemføre en ironman. For at kunne skri-
ve jernmand på cv’et skal han svømme
3,8 km i havet, trampe pedalerne rundt
på en 180 km cykelrute og løbe et mara-

ton. Nikolaj Damkjær har de sidste otte
måneder trænet 11-15 timer om ugen og
føler sig efterhånden klar, men er allige-
vel taget på en uges intensiv trænings-
lejr for at pudse teknikken og formen
af. Seks dage i træk har han sammen
med 40 andre svømmet, cyklet og løbet
intervaller, stafetter og langdistance fra
tidlig morgen til sen eftermiddag. Han
har lyttet til foredrag om at finde sin
optimale løbestil og fastsætte det kor-
rekte energiindtag og øvet skiftene fra
våddragt til cykling og cykling til løb et
utal af gange. 

’Tyk dreng’-tankerne er i live
Når Nikolaj Damkjær spæner forbi i
Fælledparken, er en lille delle af løs hud
under løbetrøjen det eneste, der slad-
rer om hans tidligere overvægt. Triatle-
ten selv er dog enormt irriteret over det
sidste spor af den tykke mave, han har
smidt over de seneste otte måneder.
Det sætter sig på selvtilliden. 

»Når jeg kommer gående på stran-
den, så tænker jeg instinktivt, at dem,
der ser mig, tror, at jeg er sådan en fyr,
der spiller for meget computer. De kan
ikke se, at jeg kan cykle 180 km og træ-
ner vildt meget, fordi jeg stadig er kvab-
set. Det irriterer mig ad helvede til. Jeg
vil ligne en, der er i lige så god form,
som jeg er«, siger Nikolaj Damkjær, der
mener, han lider af det, han selv kalder
en ’tyk dreng’-mentalitet, fordi han har
tabt sig hurtigt, at selvopfattelsen ikke
er fulgt helt med.

Han tog især på, imens han gik på ef-
terskole. Det år murede han sig inde på
værelset. Alligevel ville han ikke ændre
sin fortid, hvis han havde muligheden. 

»Hvis jeg kunne tale med den Nikolaj,
jeg var dengang, ville jeg sige til ham, at
det hele bliver bedre. Jeg ville ikke sige,
at han skal skynde sig ud at løbe og tabe
sig, for han er ikke klar. Det, at min selv-
tillid var lav og folk prikkede til mig,
har gjort, at jeg kan bide tænderne sam-
men og kæmpe videre, når det bliver
hårdt«, siger Nikolaj Damkjær.

Netop den indstilling kan få ham
over målstregen 12. august, mener han. 

»Jeg har ikke tænkt mig at give op. Så
skal jeg brække benet. Men jeg vil ikke
engang overveje tanken. Der er én vej,
og det er at blive ved, også selvom jeg ik-
ke kan mere. Jeg er ligeglad med min
tid, jeg skal bare gennemføre og få suc-
cesoplevelsen«, siger Nikolaj Damkjær,
der allerede har oplevet, hvordan de se-
neste måneders succeser har ændret
hans livssyn.

»Jeg er kommet over så mange græn-
ser, at jeg har lært, der er meget færre
ting, der begrænser mig, end jeg troe-
de. Det giver ekstremt stor selvtillid og
vilje til at prøve nye ting. Jeg ser allerede
langt flere muligheder i fremtiden«, si-
ger Nikolaj Damkjær. Han er i fuld gang
med at finde det nye mål, der skal drive
ham, når han om få uger, forhåbentlig,
krydser målstregen til Challenge Co-
penhagen med armene over hovedet
efter sit livs kraftanstrengelse. 
emma.oehlenschlager@pol.dk

Træningslejr

EMMA OEHLENSCHLÄGER

Klassens tykke dreng
er kommet i topform

...
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Jeg er kom-
met over så
mange græn-
ser, at jeg har
lært, der er 
meget færre
ting, der 
begrænser
mig, end jeg
troede
Nikolaj 
Damkjær

SKARP. Nikolaj Damkjær har tabt sig
40 kilo og fået øget selvtilliden enormt,
siden han begyndte træningen for otte
måneder siden. Foto: Tobias Selnæs
Rasmussen

40 PLUS. Nikolaj for otte måneder 
siden. Vægt: 122 kilo. Foto: Lærke Posselt

Det nærmer sig
Træningsprogram
Mandag: Svømning og løb
Tirsdag: Svømning og styrketræning
Onsdag: Løb
Torsdag: Cykling og løb
Fredag: Svømning og løb
Lørdag: Cykling
Søndag: Fri
I alt omkring 13 timer om ugen



timer og tilbringe mere tid med famili-
en. De mange træningstimer er udmat-
tende og ensomme, så Klarafine Lild-
holdt ser frem til at komme tilbage til
København, hvor hun kan træne med
de andre triatleter på fitness.dk’s tri-
hold. 

Lørdagsliv følger Klarafine igen 12.
august, hvor hun skal kæmpe sig igen-
nem den ultimative udfordring. 
emma.oehlenschlager@pol.dk

K larafine Lildholdt har ondt i ben
og hofter, fordi hun lige er kom-
met tilbage fra en 26 km lang lø-

betur i Bornholms bakkede landskab.
Store dele af ferien er tilbragt med rø-
ven i cykelsadlen eller fødderne i løbe-
sko. Efter hun gennemførte en halv
jernmand i Aarhus i juni, er hun ikke
længere nervøs for den fulde distance
til Challenge Copenhagen. 

Til gengæld glæder hun sig til at kun-
ne skrue ned for de ugentlige trænings-

EMMA OEHLENSCHLÄGER

Nu kan det snart være nok
med de uendelige trænings-
timer, mener Klarafine
Lildholdt, der føler sig klar 
til den ironman, der venter 
om mindre end en måned. 

Intenst: Brugte ferien på at træne Bornholm tyndt

TOPFORM. Klarafine Lildholdts krop er
efterhånden vant til at ømme sig efter
benhård træning. Hun er gået fra at veje
108 kilo til at veje 80 kilo i løbet af de otte
måneders træning, men nu er hun også
klar til den store udfordring, mener hun
selv. Foto: Magnus Holm

...
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Fysisk 
efteruddannelse

@ Brevkasse om hvordan vi holder
raske mennesker raske.

Bente Klarlund Pedersen er overlæ-
ge på Rigshospitalet, professor ved
Københavns Universitet og leder af

Danmarks Grundforskningsfonds
Center for Inflammation og Meta-
bolisme, der forsker i, hvordan 
fysisk aktivitet gavner sundheden. 
Spørg om sundhed:
bente.klarlund@pol.dk

...

EFTERLØNNEN er ved at forsvinde. Derfor er man også
nødt til at afskaffe nedslidningen. Indtil for nylig talte alle
om nedslidning på arbejdsmarkedet, som om det var en
biologisk nødvendighed. Man kom på arbejdsmarkedet,
og så blev man nedslidt. Det var bare et spørgsmål om,
hvor hurtigt eller langsomt det gik, før man faldt ud af ar-
bejdsmarkedet. Bemærk retorikken, man falder ud af ar-
bejdsmarkedet. Man ser det for sig: Den nedslidte medar-
bejder synker til sidst sammen og falder ud af arbejdsmar-
kedet, overladt til den efterløn, som færre og færre vil væ-
re omfattet af. 

Men i denne uge lød der heldigvis andre toner, i hvert
fald fra sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thom-
sen i København. Hun har foreslået, at pleje- og rengø-
ringspersonale på plejehjemmene i Københavns Kommu-
ne i fremtiden skal dyrke motion i arbejdstiden tre gange
20 minutter hver uge. Projektet er en god ide. Men det er
helt centralt, at projektet evalueres, så vi er sikre på, at tre

gange 20 minutter er tilstrækkelig
træning til, at man kan se en effekt,
både på kort og på langt sigt. Jeg er
spændt på resultatet. Men jeg vil fo-
reslå borgmesteren at bruge udtryk-
ket ’fysisk efteruddannelse’ i stedet
for motion eller gymnastik. Motion i
arbejdstiden lugter som et frynsego-
de i stil med frugtkurve og kaffepau-
ser. Fysisk efteruddannelse signale-
rer, at det i nogle jobsituationer er
nødvendigt at sikre god styrke og
kondition, for at jobbet i sig selv ikke
skal føre til nedslidning. 

VI HAR FÅET regler, der forebygger
arbejdsulykker og eksponering til
farlige stoffer i arbejdssituationen.
Men nedslidning som følge af et fy-
sisk krævende job eller fysisk inakti-
vitet på jobbet repræsenterer fortsat
et af nutidens arbejdsmiljøproble-
mer. Vi overlader det ikke til den en-
kelte at medbringe høreværn, hvis
der er et støjproblem. Og brug af

hjelm er påbudt på arbejdspladser, hvor der er risiko for
nedfald. På samme måde er det heller ikke i orden at lade
det være op til den enkelte at forebygge nedslidning på ar-
bejdspladsen. Og det er i orden, at arbejdsgiveren kan gø-
re fysisk efteruddannelse til et krav. 

Vi bruger mange ressourcer på faglig efteruddannelse.
Det er relevant for mange mennesker, hvis de fortsat skal
kunne varetage deres job. I visse jobkategorier er fysisk ef-
teruddannelse mindst lige så vigtigt. 

DET ER ET stridsspørgsmål, hvordan den fysiske træning
af plejehjemspersonalet skal tilrettelægges i arbejdstiden,
uden at det går ud over beboerne. Selv om man afsætter
tid til træningen, er der ingen simpel matematik, der kan
forudsige, at man derved forringer plejen af de ældre. Et
personale, der er nedslidt, har brug for flere pauser og ar-
bejder i et langsommere tempo. Når kroppen har det bed-
re, kan den yde mere. Man kan mene, at det er arbejds-
pladsen uvedkommende, om man motionerer. Men det
er nu engang arbejdspladsens opgave at sikre, at medar-
bejderne ikke slides ned på jobbet. 
bente.klarlund@pol.dk

I nogle job er fysisk styrke helt nødvendigt.
Derfor kan træning i arbejdstiden være rele-
vant for ikke at slide medarbejderne ned. 

Jeg vil foreslå
borgmesteren
at bruge 
udtrykket
’fysisk efter-
uddannelse’ 
i stedet for
motion eller
gymnastik

har røget, drikker beskedent og kun
bruger medicin mod forstørret prosta-
ta. 

Der er stor forskel på fysikken hos
mig og min mor på 93, der, som hun
selv siger, går rundt og svimler. Men
man kan jo altid finde syge 90-årige og
så udvide til velfungerende 60-årige.

Man sætter jo heller ikke spædbørn
og 30-årige i samme gruppe: ’Mange
30-årige er afhængige af ble’.

BENTE KLARLUND PEDERSEN:
Tak for dit stærke indlæg. Du
har naturligvis helt ret i, at der

er en stor spredning på fysisk formåen
i alle aldersgrupper. Mange 30-årige vil-
le sikkert være lykkelige for at have din
fysik. Når det er sagt, kommer man ik-
ke uden om, at den statistiske risiko for
fald øges med alderen. Det er baggrun-
den for, at Sundhedsstyrelsens generel-
le – og det er netop generelle – anbefa-
linger til de +65-årige inkluderer anbe-
falinger om øvelser for at vedligeholde
eller øge balanceevnen, mens lige net-
op denne anbefaling ikke er med i de
generelle anbefalinger for de 18-64-åri-
ge.

Når vi skærer befolkningen over en
kam, falder den gennemsnitlige fysiske
formåen med alderen. Vi ved imidler-
tid ikke, om der findes et biologisk ur,
der kan forklare, at den fysiske form fal-
der, jo ældre vi bliver. Meget tyder på, at
livsstil er en uhyre væsentlig faktor, og
at man i vidt omfang kan undgå det fy-
siske forfald. Man kan især undgå re-
duktion i den fysiske udholdenhed,
hvorimod alder reelt ser ud til at være
en begrænsning for hurtighed. 

?
FINN GAMÉL CHRISTENSEN, 63 ÅR,
KAJAKROER, LANGRENDSLØBER,
CYKLIST M.M.:

I artiklen ’Kraftfulde gangarter skåner
benene’ kommer du til at aldersdiskri-
minere, uforvarende, tror jeg.

Du skriver: »For ældre og andre med
balanceproblemer kan stavene betyde
... «. Her skriver du, at ældre – uden und-
tagelse – har balanceproblemer. Jeg bli-
ver 64 til august og hører således til
gruppen af prospects til ældrebyrden.

Jeg mener ikke, jeg har balancepro-
blemer, og det er min erfaring, at det er
der mange endnu ældre, der heller ik-
ke har.

I 2004 mødte jeg således et par 75-åri-
ge svenskere på vandrerhjemmet i Nar-
sarsuaq, der havde være til kajakstæv-
ne i Qarqortoq. Det er man næppe, hvis
man har balanceproblemer.

Nu, jeg er i gang, vil jeg godt brokke
mig lidt over betegnelsen +60. Jeg læ-
ste for nogle måneder siden, at alle
+60-årige ofte falder, og at faldene bur-
de undersøges. Det undrede mig, men
et par uger senere fik jeg en delvis for-
klaring i en artikel om, at fald hos +65-
årige ofte skyldes misbrug eller syg-
dom.

Jeg falder ofte, som regel til oriente-
ringsløb eller på skiture.

Jeg er ikke væltet i kajak, siden jeg gik
til instruktion for 12 år siden.

Jeg cykler som regel mindst 20 km
om dagen og er ikke væltet de sidste 20
år.

Skulle jeg være så uheldig at måtte
på skadestuen, kan jeg se frem til, at en
kvinde med grædestemme vil prøve at
få mig til at erkende mit misbrug. Det
vil være ret irriterende, da jeg aldrig

Vi siger, at sprinteren går på pension
før maratonløberen. De langsomme
røde muskelfibre, som er væsentlige
for udholdenhed ændrer sig mindre
med alderen end de hurtige hvide mu-
skelfibre, der er af betydning for mu-
skelstyrke og evne til hurtigt at korrige-
re balancen.

Hos langt de fleste mennesker bliver
muskelmassen mindre med alderen.
Det skyldes, dels at de enkelte muskelfi-
bres areal reduceres, dels at antallet af
fibre bliver færre og færre gennem hele
livet. Under opvæksten kompenserer
man mere end rigeligt for tabet af fibre
ved en kraftig tilvækst i fibrenes læng-
de og tværsnit. 

Hvorvidt reduktionen i antallet af fi-
bre er en helt kontinuerlig proces i vok-
senalderen med et lige stort tab af fibre
per år, vides ikke. Det er muligt, at både
fiberantal og -areal først falder lidt me-
re markant, når man har passeret 50-
60-års-alderen. Det står i hvert fald
klart, at reduktionen i muskelmasse ik-
ke er så stor de første 30-40 år af vokse-
nalderen for derefter at accelerere, så-
ledes at muskelmassen i 80-90-års-
alderen i gennemsnit er cirka halvde-
len af det, den var, da individet var
ungt. Det gælder både musklerne i ar-
mene og i benene. 

Tabet af både fiberantal og -areal vari-
erer imidlertid meget fra individ til in-
divid. Den store variation i vores fysiske
formåen kan tilskrives både genetik,
tilstødende sygdom og livsstil. Så du
har helt ret i din pointe. Det er muligt
at bevare kraft og saft og styrke i høj al-
der. Det er nok derfor, det ikke længere
hedder ældrebyrden, men ældrestyr-
ken. 

Ældre med fin balanceevne
Arkivfoto: Anders Birch

Spørg om sundhed

Bente Klarlund 
Pedersen
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?
THOMAS HAUPT: 
I dit seneste indlæg ’Livsnydel-
se’ omtaler du, at sammenhæn-

gen mellem alkohol og tidlig død føl-
ger en J-formet kurve, og at mennesket
evolutionært set er udstyret med leve-
renzymer, der nedbryder alkohol. Jeg
ville personligt have nuanceret emnet
yderligere ved at omtale følgende:

1) Mens kurven ganske rigtigt er J-
formet, skyldes den højere dødelighed
blandt afholdsmændene formentlig ik-
ke blot, at alkohol i moderate mæng-
der er sundt. Gruppen består af en gan-
ske stor andel tidligere alkoholmisbru-
gere eller patienter, som tager stærk
medicin (f.eks. antipsykotika), der går
dårligt sammen med alkohol – begge
grupper har høj dødelighed.

2) Vores alkoholnedbrydende leve-
renzymer har ganske rigtigt en evolu-
tionær basis, men vi har næppe druk-
ket vin længe nok til, at det er forklarin-
gen. Sagen er nok snarere, at vores for-
fædre spiste en del gammel mad, som
kunne være gæret og indeholde alko-
hol.

BENTE KLARLUND PEDERSEN:
Jeg vil gerne bidrage med flere
nuancer vedrørende den J-for-

mede kurve og de specifikke alkohol-
nedbrydende enzymer.

Når man ser på store befolkningsun-
dersøgelser, finder man, at et stort al-
koholindtag øger risikoen for sygdom
og tidlig død. Den laveste totale døde-
lighed finder man ved et let til mode-
rat indtag af alkohol. 

Man har diskuteret, hvorfor perso-
ner, der slet ikke drikker, har en let
overdødelighed i forhold til dem, der
drikker let til moderat. En forklaring er
den, du kommer med, nemlig at grup-
pen, der ikke drikker, inkluderer tidli-
gere alkoholmisbrugere eller personer,
der er syge og får stærk medicin. Det
kan også være, at gruppen af personer,
der helt har kvittet alkohol, har gjort
det, fordi de følte sig syge. 

En anden forklaring er, at der knytter
sig en særlig livssituation, for eksem-
pel social isolation, til det at være helt
afholdende, ikke mindst i et land som
Danmark, hvor forholdsvis mange
drikker alkohol fra tid til anden. Social
isolation kan for eksempel betyde, at
man ikke kommer i rettidig behand-
ling ved tidlige symptomer på sygdom
og derfor har en overdødelighed. 

Man finder imidlertid den samme J-
kurve i undersøgelser fra andre lande,
hvor halvdelen af de undersøgte ikke
drikker, og hvor man derfor ikke kan
bruge forklaringen med, at de, der ikke
drikker, nok er syge eller socialt isolere-
de. 

De fleste alkoholforskere mener i
dag, at der vitterlig er en reel årsags-

sammenhæng mellem indtagelse af
lette til moderate mængder alkohol og
nedsat dødelighed, som bunder i, at et
let alkoholforbrug nedsætter risikoen
for åreforkalkning. Udmeldingen om,
at et mindre alkoholforbrug forebyg-
ger hjerte-kar-sygdomme, bakkes op af
omfattende dyreeksperimentelle stu-
dier.

Vedrørende alkoholenzymsystemer-
ne er mennesker udstyret med enzy-
met alkoholdehydrogenase, der om-
sætter den alkohol, der indtages med
føden, til acetaldehyd. Næste trin i al-
koholnedbrydningen i kroppen finder
sted via aldehyddehydrogenase. Du
har ret i, at disse enzymer ikke kan ta-
ges til indtægt for, at mennesket har til-
passet sig vindrikning gennem evolu-
tionen, men det understøtter teorien
om, at alkoholindtagelse er tilpasset
menneskers biologi.

Før landbrugsrevolutionen var gære-
de frugter, det vil sige hengemte frug-
ter, hvor frugtsukker var omdannet til
alkohol, en væsentlig kilde til menne-
skers ernæring. Hyppig indtagelse af

alkohol i form af sukkerholdige plan-
ter, der kan undergå gæring som for
eksempel frugter, har muligvis fundet
sted gennem millioner af år fra banan-
fluen og gennem evolutionen frem til
mennesket. 

Forskere har studeret et regnskovs-
dyr, en træspidsmus (Ptilocercus lowii),
der ligner en mus med en hale med
fjer. Træspidsmusen, der hører hjem-
me i regnskoven i det vestlige Malaysia,
lever af gærede nektarfrugter, som in-
deholder en alkoholprocent svarende
til øl. Træspidsmusen ligner de moder-
ne abers forfædre, som levede for mere
end 50 millioner år siden. Gennem mil-
lioner af år har disse små regnskovsdyr
tilsyneladende udviklet tolerans over
for alkohol, idet de ikke udviser nogen
form for beruselse eller alkoholrelate-
rede sygdomme.

Træspidsmusens alkoholtolerance
understøtter ideen om, at mennesket
ud fra et evolutionært synspunkt i et
vist omfang har tilpasset sin biologi til
at håndtere indtagelse af små mæng-
der alkohol. 

Lev længe med lidt alkohol

Foto: Lærke Posselt

...
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EB, 73 ÅR: 
Jeg er kvinde, 73 år. Det seneste
halve år er jeg begyndt at miste

meget hår og kan mærke og se, at det
er blevet væsentlig tyndere. 

For 4½ år siden holdt jeg op med at
ryge og fik en vægtforøgelse. Jeg har
været storryger i mange år og blev ved
med at tage på i en lang periode. For 1½
år siden var det så slemt, at jeg kunne
tage mig sammen til en livsstilsæn-
dring: fornuftig kost (proteiner og
grøntsager – næsten ingen kulhydrater
og minimum fedt) og en hel del mo-
tion (morgengymnastik ½ time efter-
fulgt af ½ time på min kondicykel +
hyppige spadsereture med min
mand). 

I dag har jeg helt normal vægt og er
blevet meget mere stærk og smidig.
Jeg har kunnet lægge medicin mod for
højt kolesteroltal og forhøjet blodtryk
væk. Det er jeg jo lykkelig for, men jeg
taber altså håret. 

Kan det være, fordi jeg sveder meget
under motionen? Eller er det vilkårene
ved at være i min alder?

BENTE KLARLUND PEDERSEN:
Det er dejligt at høre, at du har
haft succes med livsstilsæn-

dring. Tillykke med det. Jeg kan med
sikkerhed sige, at dit hårtab ikke skyl-
des, at du sveder i forbindelse med mo-
tion. Og det har ingen forbindelse til
kostomlægning eller rygeophør. 

Klager over hårtab hos kvinder er ret
hyppigt. Helt op mod 50 pct. af alle
kvinder klager inden 50-års alderen
over, at deres behåring på hovedet tyn-
der ud. Hos cirka 10 pct. er hårtabet ret
udtalt.

Der er mange årsager til hårtab, som
hos de fleste er forbigående. Kvinder
kan tabe håret som følge af svær fysisk
sygdom eller psykisk stress. Det ses ef-
ter graviditet, ophør med p-piller, stof-
skiftesygdom, jernmangel og hudsyg-
domme i hårbunden. Det kan være bi-
virkning ved medicin eller skyldes stor
mængde af det mandlige kønshor-
mon. Arveligt betinget hårtab begyn-
der allerede i 20-30-års alderen, og der
sker en gradvis udtynding af behårin-
gen fortil og centralt i hårbunden. 

Stærkt øget hårtab gennem længere
tid kan være tegn på stofskiftesygdom
eller hudsygdom, og man bør i så fald
gå til læge.

I nogle tilfælde kan man se effekt af
lokalbehandling i hovedbunden med
minoxidil, som virker ved at øge blod-
forsyningen til hårsækkene. Det er cir-
ka 8 ud af 10 personer, der oplever, at
hårtabet standses efter et par måneder.
Kosttilskud har derimod ingen virk-
ning. 

Hårtab hos
kvinder 

?
GEORG, AALBORG: 
Jeg er 62 og vil så gerne fortælle
alle i min aldersgruppe, hvor-

dan man for meget små penge kan op-
nå en fantastisk form på kort tid. Da jeg
blev fyret fra mit job, da krisen satte
ind i efteråret 2008, fulgte jeg dit råd
og har siden gået to timer daglig, men

et par fotos, som mine sønner tog af
mig i foråret i Sri Lanka, viste klart, at
min overkrop tilhørte en gammel, ar-
bejdsløs mand. Det ville jeg ikke finde
mig i, så jeg købte en såkaldt expander
(Elastikon – 50 kg trækkraft – jeg bru-
ger dog kun 2 fjedre = 20 kg), og med 1
times daglig træning har jeg på kun tre

måneder generobret den muskelmas-
se, jeg havde som 40-årig. Jeg ligner
Tarzans far!

Det koster 300 kroner at blive med-
lem af Fitness.dk + 250 kroner om må-
neden. En expander koster under 200
kroner.

BENTE KLARLUND PEDERSEN: 
Tak for solskinshistorien om,
hvordan man kan dyrke body-

building derhjemme for små penge og
opnå en figur som Tarzans far på bare
tre måneder. 

Figur som Tarzans far for små penge
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Opel Insignia Cosmo aut.
Motor: 2,0 liter/ 160 hk

Pris: 488.000 kroner

BMW 320d aut.
Motor: 2,0 liter/ 184 hk

Pris: 564.000 kroner

Audi A5 Sportback multitronic
Motor: 2,0 liter/ 177 hk

Pris: 638.000 kroner
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biltest 

H ar De nogensinde prøvet at tjek-
ke ind på et hipt designerhotel
og føle Dem handlingslammet

midt i al herligheden? For hvordan er
det nu lige, man tænder lyset og sluk-
ker airconditionanlægget? Og hvordan
får man varmt vand ud af bruseren i ste-
det for koldt? 

Samme fornemmelse indfinder sig,
første gang vi tager plads i den udstyrs-
mæssige topmodel af Citroëns luksus-
linje DS5. Dørene låser op af sig selv, når
man rører håndtagene, og nøglen be-
høver heller ikke komme ud af tasken
eller lommen for at tænde motorknap-
pen. Det vrimler med betjeningsknap-
per, og flere af dem er atypisk placeret
på en konsol i loftet. 

Overblikket kommer dog hurtigt, for
knapperne i loftet hører til funktioner
på de kanter: lys i kabinen og betjening
af solgardinerne under det tredelte
glastag. Alt sammen noget, der er med
til at give kabineindretningen et touch
af fly – på businessklasse, vel at mærke.

Samme klasse har de læderklædte
sæder i denne udstyrsmæssige topver-
sion – ikke mindst førersædet med et
hav af indstillingsmuligheder og me-
moryfunktion, så man kan lagre for-
skellige indstillinger. Dertil kommer
muligheden for at få en let og behage-
lig lændemassage under kørslen! Der
er også stil over de ornamenterede alu-
miniumsdetaljer på rat, instrument-
bræt og døre. Bare ikke i solskin, for så
skinner metallet, så det skærer i øjnene.

Til gengæld behøver man ikke lade
blikket flakse mellem trafikken og fart-
måleren, hvis man bruger det såkaldte
head-up display, som er standard på hø-
jeste udstyrsversion – en lille, gennem-
sigtig plade nederst i forruden, der an-
giver den aktuelle fart. Det er helt på sin
plads at blive mindet om den, for testbi-
len har rigeligt med kræfter og kører
støjsvagt og ja, nærmest flyvende – også
ved høje hastigheder. 

Reglementeret tempo føles således
som det rene ingenting, uanset om
man vælger den dynamiske eller mere

afslappede kørestil. Det sker ved hjælp
af en lille knap, som gør det muligt at
stramme eller løsne undervognen en
anelse.

Spoiler spærrer for udsyn
Automatgear og motor arbejder fint
sammen, og de hurtige gearskift fore-
går nærmest ubemærket, medmindre
man følger med på omdrejningstælle-
ren. Men nøjsom kan man ikke kalde
testbilen: Vi nåede 13-14 km på dieselli-
teren ved blandet kørsel. 

Vil man spare på brændstoffet, kom-
mer DS5 senere på sommeren med en
hybridmotor, der kører på diesel og el
og har fire forskellige kørefunktioner,
herunder firehjulstræk. Den kan køre
på el alene op til 60-70 km/t., mens el-
motoren kobles fra ved hastigheder
over 120 km/t. Men den koster så også
fra tæt på 600.000 kroner og opefter.

Rattet er rundt øverst og skåret lige

over nederst. Det føles lille og let i hæn-
derne, næsten for let til det solide køre-
tøj, man skal styre. 

Udsynet bliver forstyrret flere steder.
Først og fremmest bagud, hvor en spoi-
ler er placeret hen over bagruden. Den
kan gemme adskillige bagvedkørende,
som man ikke kan se i bakspejlet. Bag-
stolperne er også generende brede, når
der skal bakkes ind eller ud – bakkame-
raet er derfor en god hjælp.

Mere kompakt
DS5 er Citroëns tredje udspil i DS-seri-
en, som skal konkurrere med bilmær-
ker som BMW og Audi. DS5 er baseret på
platformen fra MPV’en C4 Picasso, så
den er mere kompakt og 25 cm kortere
end sedan-udgaven af Citroën C5. 

Bagagerummet er rummeligt uden
at ødsle med pladsen. Vi fik dog fragtet
et mindre møbel takket være mulighe-
den for at lægge bagsæderne ned og få

et lastrum med næsten plan bund. Af-
lange ting, f.eks. ski, kan blot stikkes
gennem en lille klap, der kan åbnes i
ryglænet på det midterste bagsæde. 

Passagerer foran og bag i bilen ud-
trykker tilfredshed med pladsforholde-
ne og muligheden for at lukke mere el-
ler mindre dagslys ind fra oven.

For at give mere benplads i passager-
siden er handskerummet ganske lille.
Til gengæld er der gode opbevarings-
muligheder i den lagdelte boks i midt-
erkonsollen. Her finder man også stik
til alskens medbragt elektronik.

Det kan godt være, at DS5 virker over-
vældende, lige når man tjekker ind. Til
gengæld har den rigtig mange velfun-
gerende og underholdende træk, som
vi sætter stor pris på, da vi efter en uge
tjekker ud igen. Ganske som på hippe
designerhoteller, når man først får styr
på det hele.
helle.sindal@pol.dk

Biltest

HELLE SINDAL
OG FINN FRANDSEN (FOTO)

Der er kælet for store linjer 
og små detaljer i Citroëns nye
livsstilsbil DS5. Det meste fun-
gerer og overbeviser, men vis-
se træk generer under kørsel. 

Gennemdesignet på godt og ondt

LYST TIL LYS? Glastaget over kabinen er tredelt, så fører,
passager og bagsædepassagerer kan dosere dagslyset efter
individuelle ønsker. Solgardinet betjenes på knapper i loftet.

KOMPAKT GUDINDE. DS udtales som deessee og
betyder gudinde på fransk. Den nye DS5 er ligesom si-
ne moderne slægtninge DS3 og DS4 noget mere kom-
pakt end fortidens langstrakte DS-design fra Citroën. 

TIL TIDEN.
Instrumentering
og skiver er en
kombination af
moderne, lysen-
de målere og et
gammeldags ur
med visere. 



Få mindst

35.000 kr.

Ny Aygo 3-dørs fra 

79.990 kr.

1 TÆNK Penge, feb. 2012. 2 Indbytningsprisen på 35.000 kr. opnås ved køb af en helt ny Aygo T3 5d og gælder så længe lager haves og ved levering inden 30.09.12. Den brugte bil skal være indregistreret på hvide plader og kunne køre. Der kan maksimalt indgå én brugt bil i handlen. 
Indbytningsprisen opnås ved en kombination af indbytningsprisen på den gamle bil og rabat på den nye Aygo. Og gælder ikke for 3d-varianten. Kan ikke kombineres med andre tilbud. Der tages forbehold for trykfejl. Aygo 3d fås fra 79.990 kr. Aygo T3 5d fås fra 135.990 kr. Ekskl. metallak 
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toyota.dk

  for din gamle bil, uanset mærke og stand 2

ved køb af ny Aygo T3 5-dørs

...
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S kal den store bil byttes til en ny
minibil, er det måske lige nu, der
skal handles. For de heldige kan

bytteforholdet være op til 30.000 kro-
ner bedre end for et år siden.

Sælg dyrt, og køb billigt. Det lyder
måske for godt til at være sandt, men
det er det ikke, viser to analyser, som Bil-
Basen og Spar Nord har lavet. 

»Især hvis man vil downsize fra en stor
til en lille bil, er det optimalt at handle
lige nu. Der er mulighederne store for
at få en god byttepris«, siger journalist
Jan Lang, BilBasen.

Regnestykket kræver på den ene side,
at den nuværende bil er i Passat- eller
Ford Mondeo-størrelse, for priserne på
brugte familiebiler er steget kraftigt.
De to selskaber har analyseret sig frem
til, at en 3-4 år gammel bil i Mondeo-
klassen i gennemsnit handles til
183.000 kroner, hvor prisen for et år si-
den lå på 164.000 kroner, altså en for-
skel på 19.000 kroner. 

»Prisstigningerne hænger sammen
med de nye afgiftsregler fra foråret,
som gør familiebilerne dyrere. Det har
øget efterspørgslen efter de brugte fa-
miliebiler. Men samtidig er udbuddet
af brugte biler faldet med over 10 pro-
cent siden sidste år. Det presser prisen
op«, fortæller Martin Lundholm fra
Spar Nord i en pressemeddelelse.

Den anden del af denne byttehandel
er mere overraskende. Selv om efter-
spørgslen efter de helt små og lidt stør-
re minibiler hele tiden stiger, er priser-
ne på dem faldet.

BilBasen og Spar Nord har beregnet,
at prisen på de 10 mest solgte minibiler
generelt er faldet med 8,9 procent i ud-

salgspris i løbet af det seneste år. Skal fa-
milien have lidt mere plads, er der sta-
dig mulighed for en god handel, for
prisfaldet har forplantet sig til lidt stør-
re biler som Ford Fiesta og Peugeot 207.

Det er den hårde konkurrence, der
presser priserne på de små biler, for sal-
get boomer. I årets første fem måneder
købte danskerne næsten 40.000 nye
minibiler. Det er en fremgang på 12,5
procent i forhold til sidste år, mens det
samlede bilsalg er faldet. Så meget fri-
ster det, at bilerne ikke kun er billige i
indkøb, men også er det i drift, forsik-
ring og ejerafgift.

»Danskerne er i sparehumør, og i den
sammenhæng er minibilerne en gave
fra himlen«, siger cheføkonom i Spar
Nord, Jens Nyholm. 
lars-bo.larsen@pol.dk

Byttehandel

LARS-BO LARSEN

Prisen på brugte familiebiler
er vokset det seneste år, mens
nye minibiler er blevet billige-
re, viser analyse.

Sælg den brugte bil
dyrt – køb en ny billigt

Under 100.000
De 14 billigste biler
Udvalget af de små og billige biler 
er blevet større. Hvor der for et år 
siden var 11 modeller til salg under
100.000 kroner, er antallet i dag
vokset til 14. 
Følgende biler sælges aktuelt 
i Danmark til udsalgspriser under
100.000 kroner (ekskl. levering): 

Citroën C1: 78.990 kroner

Seat Mii: 79.900 kroner

Toyota Aygo: 79.990 kroner

Peugeot 107: 79.990 kroner

Fiat Panda: 79.993 kroner

Hyundai i10: 79.995 kroner

Chevrolet Spark: 83.900 kroner

Suzuki Alto: 84.890 kroner

Skoda Citigo: 84.900 kroner

Ford Ka: 85.990 kroner

Kia Picanto: 87.899 kroner

VW Up!: 89.991 kroner

Renault Twingo: 92.900 kroner

Smart Fortwo: 94.900 kroner

Kilde: BilBasen og Spar Nord

I TOP. Citroën C1
ligger øverst på
listen over de 
14 billigste 
modeller lige nu. 
Foto: Citroën



NATURKUNST. Først blev hækken klippet uden at følge konforme regler. Siden er fantasien brugt ved klipning af andre af havens vækster. Privatfoto

?
MOGENS JENSEN: 
På opfordring i din Politiken-
side sender jeg nogle billeder af

min hæk.
Da jeg og min kone blev de heldige

ejere af et ganske almindeligt parcel-
hus for mange år siden, forsøgte jeg at
klippe min hæk som naboerne: lige og
i en bestemt højde.

Men jeg var ikke god til det med det
lige, så den blev lidt skæv hele tiden.
Efter en tur til Barcelona, hvor jeg så
Gaudís ’naturkunst’, og inspireret af
min kones former slap jeg alle de kon-
forme regler og klippede denne hæk,
som den ser ud i dag. 

Da jeg alligevel var i gang, blev egen
til en paddehat, bøgen til et klatretræ
og enebærren til noget, man kunne gå
under i stedet for omkring.

SØREN RYGE PETERSEN:
Vi siger tak for det fine klip. De
findes jo rundt omkring, også

fra længe før vi blev inspireret af eng-
lænderne. 

Skæve klip

@ Brevkasse om have, natur og dyr.

Søren Ryge Petersen har skrevet
om have og livet derude i Politiken
siden 1984. Han har også lavet blandt
andet haveprogrammer for DR siden
1978. Han er forfatter til adskillige 

bøger om haver, natur og dyr.

Politiken, Lørdagsliv
Rådhuspladsen 37, 1785 København V.
Mærket: Haven 
Spørg om det derude:
soren.ryge@pol.dk

...

Søren Ryge
Petersen
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Spørg om det derude

?
JENNY OG SUSANNE MCINTYRE,
KØBENHAVN Ø: 
Jeg og min datter har været så

heldige at erhverve en lille kolonihave
på Amager, og nu kan vi næsten ikke
vente til ’det rette tidspunkt’ i forhold
til vores planer om, hvad der skal spire
og gro derude. Vi vil i gang – nu!

Derfor har vi brug for hjælp fra en
klog mand.

Hele molevitten er på 150m2, inde-
holdende staude/rosenbed, græsplæ-
ne, flisebelægning, en lille knaldhytte
og en hulens masse perlegrus.

Stauder, fjernelse af perlegrus og til-
såning med græs har vi meget godt
styr på. Derfor gælder vores spørgsmål
anlæggelse af krydderurtebede – med
plads til en række radiser og lignende.

Vi kender ikke jordforholdene (må-
ske forurenet) og vil gerne udskifte jor-
den i de plantekasser, der i forvejen be-
finder sig på grunden – og hvori den
tidligere ejer blot har dyrket en række
løg, og noget, der lugter som selleri.

Den ene står direkte på jorden, den
anden hævet op på en jernbanesvelle.

Hvilken jord anbefaler du, vi anskaf-
fer og lægger i disse kasser, når vi gerne
vil have ’rene varer’?

Kasserne er kun cirka 30 cm høje/dy-
be – er det egentlig ’nok’?

Hvis du efter mine oplysninger anbe-
faler, at vi bygger nye kasser og starter
helt forfra, så er det bare spørgsmålet
om jorden, vi vil være glade for at få be-
svaret.

Hvis du desuden kunne anbefale et

dejligt lille æbletræ, til så lille en
grund, vil vi være rigtig glade.

SØREN RYGE PETERSEN: 
Egentlig synes jeg, at I skal kig-
ge jer lidt omkring blandt de

mange nye naboer, der må være i kolo-
nihaven. Der er helt sikkert kloge
mænd (og kvinder) iblandt, som gerne
vil være behjælpelige med gode råd, og
det er både nemmere, hurtigere og
bedre end at skrive til en brevkasse. 

For jord til plantekasser er et vidt be-
greb. Plantecentre og byggemarkeder
har dusinvis af jordtyper med alle mu-
lige fine navne, og jeg synes egentlig
bare, at I skal vælge det billigste, for der
skal bruges en del. Planteskolejord

hedder det vist. Altså ikke noget smart
med rosenjord, krydderurtejord eller
andet specielt. Og slet ikke ren spag-
num, der er beregnet til rododendron. 

Men hvorfor tror I, at jorden er for-
urenet? Er det almindelig paranoia, el-
ler har I fået det at vide. Spørg de andre.
Og vær sikker på, at krydderurterne
vokser nøjagtig lige så godt direkte i
jorden i almindelig højde som i diverse
plantekasser, som mest er for syns
skyld. Måske ender det med, at I bare
fjerner kasserne og planter i den eksi-
sterende jord. Helt gratis. 

Æbletræet. Køb et på svag grund-
stamme, som ikke bliver ret stort. Og
køb en sort, I godt kan lide. En Guld-
borg eller en Ananas eller en Aroma.
Held og lykke. 

Nye kolonihaveejere vil i gang



N ogle planter er længe undervejs.
Det skulle f.eks. vare cirka 40 år,
før jeg fik øje på mælkeklokken

og besluttede, at den skal vi have. Det
var i England – i de store parker på Hid-
cote og Kiftsgate, at vi så den i de lange
’borders’, stauderabatterne, med et
klassisk udvalg af som regel kraftige
stauder, der er altid bundet omhygge-
ligt op. 

Mælkeklokken var en af dem, selv
om vi først fandt ud af navnet, da vi
kom hjem til bøgerne. Campanula lac-
tiflora er det sande navn, og dertil et
sortsnavn, rigtig engelsk, ’Loddon An-
ne’. Da vi i forvejen var ved at renovere
et af vore staudebede, var det oplagt at
introducere hende, og jeg købte en hel
kasse med 12 styk hos en staudegartner.
De blev fordelt i bedet med et par me-
ter mellem hver plante. 

Året efter voksede de – og voksede og
voksede. De blev to meter høje, hvorpå
der kom regnvejr, og de lagde sig ned
til alle sider. De blomstrede på det ny-
deligste, men fyldte næste hele bedet
og var ved at kvæle alle naboerne. 

Derfor blev de flyttet. De fik et bed

helt for sig selv – et rundt bed på 3 me-
ter i diameter. Her står de netop nu
som en svagt lyserød sky og opfylder til
fulde det, vi så i England og gerne vil ef-
terligne. En kraftig, nem og smuk stau-
de. Jeg har ikke bundet den op, kun

støttet med lidt grene. Synes nemlig, at
det ser bedst ud, når de sådan får lov til
at falde ud til siderne og ind i hinan-
den. 

Det danske navn er lidt mærkeligt.
Cathrine mener, at farven godt kan

minde lidt om mælk, hvilket jeg ikke
kan se. Men så klippede jeg en stængel
over, og hokuspokus, der kom hvid
mælkesaft ud. Derfor. Eller skummet-
mælk med jordbær. 
soren.ryge@pol.dk

En lyserød sky

SØREN RYGE PETERSEN (TEKST OG FOTO)

Efter engelsk inspiration 
har Søren Ryge Petersen 
nu fået et stor rundt bed 
med mælkeklokker. 

Den nemme og smukke mælkeklokke

FARVESKALA.
Mælkeklokkerne
er svagt lyserøde,
selv om de måske
ser lidt blålige ud.

KÆRLIGHEDSAKT. Plettet gråsnegl
parrer sig frit hængende i en slimtråd 
og tæt snoet sammen. Privatfoto

?
ANDERS KLINGENBERG, 
GLEMMINGEBRO: 
På en af vore husmure hang

disse to omslyngede snegle i en cirka
30 centimeter lang og tyk tråd af slim,
og der er nok ingen tvivl om, hvad de to
laver. Jeg kender ikke umiddelbart
sneglenes race(r), hvis man da kan tale
om sådant, når det gælder snegle. Men
uanset er jeg aldrig tidligere stødt på
fænomenet med at hænge, som de to
gør. 

Er det en normal foreteelse blandt
disse snegle? Jeg lod de to være i fred
med deres forehavende, selv om jeg nu
nok kan frygte for min rabarber og an-
dre gode planter, når resultatet af disse
snegles indsats foreligger. 

SØREN RYGE PETERSEN: 
Tak for brev og billede. En fin
iagttagelse, som jeg aldrig selv

har gjort. Men jeg har heldigvis mine
gode bøger, og her står der udførligt
om fænomenet (Natur og Museum, nr.
2, juni 2010). 

Det er plettet gråsnegl, som også kal-
des leopardsnegl eller stor kælder-
snegl. Den hører til de store, kan blive
10-20 cm lang og lever typisk i nærhe-
den af menneskers boliger, i haver og
parker. Bliver dog aldrig særlig talrig
og er derfor slet ikke problematisk som
dræbersneglen. 

Nok så interessant er dens meget
avancerede parringsadfærd, som I har
set og fotograferet. Af en eller anden

grund, som der ingen forklaring er på,
har netop denne snegl valgt at parre
sig frit hængende i luften. De kravler
op i et træ eller noget andet højt, laver
en slimtråd og snor sig derefter i spiral-
form omkring hinanden, mens de
hænger i tråden. Meget spøjst – person-
ligt vil jeg gætte på, at de på denne må-
de er i fred for de dyr, der kan finde på
at æde en slimet gråsnegl under par-
ring. 

Det mest mærkelige har de tilfælles
med andre lungesnegle. De er herma-
froditter, altså tvekønnede. Hvert indi-
vid er både han og hun og har både æg
og sæd. De skal alligevel parre sig, for
det bliver kun til noget, hvis de bytter
sæd med en anden snegl. Når gråsneg-
le parrer sig, krænges kønsorganerne
ud og hænger som en underlig ge-
vækst under dem. De indeholder pak-
ker med sæd, som udveksles, en til dig
og en til mig. Når det er overstået, og
pakkerne er åbnet, kravler de ned og
lægger æg et par uger senere, for sneg-
le har altid god tid. 

Og spørg mig ikke om mere. Jeg for-
står det nemlig ikke. Altså meningen
med denne tvekønnethed. Jeg har bare
læst det. Andre lungesnegle formerer
sig på samme mærkelige måde. De fle-
ste har nok set vinbjergsneglene, når
de mødes og rejser sig tæt mod hinan-
den. Hvad man ikke umiddelbart kan
se, er, at de ved den lejlighed skyder en
såkaldt kærlighedspil ind i hinanden.
Den bruges til at overføre den lille pak-
ke med sæd, og det gør vist ikke ondt. 

Snegle spottet under parring

...
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KURT JENSEN:
På vores dejlige sommersted –
Kårup Skov ved Fårevejle – har

vi et hav af skovmyrer, og de er velkom-
ne. 

Forleden så jeg på en af deres stier, at
de vandrede med æg den ene vej og
uden den modsatte. Det var en van-
dring på nok 20 meter, og det undrede
mig. 

Flyttede de, eller er der en anden na-
turlig forklaring? Det er første gang i
de 25 år, vi har haft stedet, at jeg har ob-
serveret det, men det er måske sket
hvert år – hvis det overhovedet var æg,
de transporterede.

SØREN RYGE PETERSEN: 
Umiddelbart har jeg kun én
forklaring. Myrerne er på en el-

ler anden måde blevet forstyrret i deres
bo. Eller der er blevet for vådt eller for
varmt.

Under alle omstændigheder har det
udløst evakuering til et nyt og sikkert
sted, og det er næsten rørende, at de
omhyggeligt tager de dyrebare æg
med. 

Af sted til den nye adresse med et æg
og tilbage igen efter flere, selv om my-
redronningen jo bare kan lægge nogle
nye. 

Myrer 
skiftede
adresse



...

Køb på politiken.dk/plus eller i Plusbutikken, Vestergade 22, København K

Politiken.
Plus.
motion. 

NIKE
KORTE LØBETIGHTS TIL HAM
Pluspris 295 kr.
Alm. pris 350 kr. 

NIKE
KORTE LØBETIGHTS TIL HAM
Pluspris 169 kr.
Alm. pris 200 kr. 

NIKE
SWEATPANTS 3/4 TIL HENDE
Pluspris 339 kr.
Alm. pris 400 kr. 

NIKE
KORTE LØBETIGHTS TIL HAM
Pluspris 255 kr.
Alm. pris 300 kr. 

NIKE
LØBEJAKKE
Pluspris 765 kr.
Alm. pris 900 kr. 

NIKE
LØBE T-SHIRT TIL HENDE
Pluspris 255 kr.
Alm. pris 300 kr. 

NIKE
LØBETRØJE TIL HENDE
Pluspris 383 kr.
Alm. pris 450 kr. 

NIKE
LØBE T-SHIRT TIL HAM
Pluspris 255 kr.
Alm. pris 300 kr. 

NIKE
TRØJE TIL HENDE 
Pluspris 510 kr.
Alm. pris 600 kr. 

NIKE
TRÆNINGSBUKS TIL HENDE
Pluspris 339 kr.
Alm. pris 400 kr. 

NIKE
LØBE-/STABILITETSSTRØMPER
Pluspris pr. par 125 kr.
Alm. pris pr. par 150 kr.

NIKE
ANTI BLISTER LØBESTRØMPER
Pluspris pr. par 59 kr.
Alm. pris pr. par 70 kr.

NIKE
SPORTSV BH
Pluspris pr. stk. 255 kr.
Alm. pris pr. stk. 300 kr.

NIKE 
LØBEKJOLE
Pluspris 465 kr. 
Alm. pris 550 kr.

NIKE 
LØBEKASKET 
Pluspris pr. stk. 125 kr. 
Alm. pris pr. stk. 150 kr.

NIKE 
LØBETRØJE TIL HAM
Pluspris 383 kr. 
Alm. pris 450 kr.

NIKE
SWEATSHIRT TIL HENDE
Pluspris 383 kr.
Alm. pris 450 kr. 

NIKE
LØBETRØJE TIL HENDE
Pluspris 340 kr.
Alm. pris 400 kr. 

NIKE 
LØBEJAKKE TIL HENDE 
Pluspris 850 kr. 
Alm. pris 1000 kr.

NIKE 
LØBE T-SHIRT
Pluspris 295 kr.
Alm. pris 350 kr. 

NIKE
JAKKE TIL HAM 
Pluspris 510 kr.
Alm. pris 600 kr.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.


