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Skolens fraværsordning kan efter blot få 
sygedage på et forløb koste en studerende 
et halvt års tvungen pause, før forløbet 
kan fuldføres. Hvis en studerende ikke 
kommer til den mødepligtige undervis-

ning, kan skolen ikke være sikker på, at 
vedkommende har lært pensum. I værste 
fald må underviseren derfor dumpe ’syn-
deren’. En ærlig sag, hvis det blot var så 
enkelt. Men reelt fungerer mødepligten 

som et lotteri, hvor risikoen for at trække 
en nitte afhænger af, hvilken underviser, 
der står og drejer tromlen med lodder. 
Der er nemlig ingen faste regler for, hvor 
meget fravær studerende må have på de 
enkelte forløb – i stedet er det suverænt 
op til underviseren at bedømme, om en 
studerende skal dumpe, have en erstat-
ningsopgave eller blot glide ubemærket 
igennem til næste forløb. Men ét er sikkert 
– er en studerende først dumpet, må han 

vente indtil næste semester med at fuld-
føre forløbet.

I dette tilfældighedernes lotteri trak 
René Gummer fra 3. semester en nitte. 
“Dumpet“ lød beskeden, efter at han i 
starten af et nyhedsforløb blev akut ind-
lagt fem dage med sukkersyge.

Læs hvorfor René Gummer kan blive tvunget til at 

opgive drømmen om at blive journalist på side 9

F raværs - lo t ter i   

Troværdig
Alle journalister vil være det. Han er det. Illustreret Bunker har mødt manden, vi alle sammen stoler på, til en snak om troværdig-

hed, TV-avisen og Sky Radio.                             Mød Steen Bostrup på midtersiderne

Fremtidens journalister 

skal forene Europa

En fælles europæisk offentlighed – EU 

har brug for den, og det er journalisternes 

opgave at skabe den. Sådan lød budskabet 

fra korrespondenter og EU-journalister til  

120 europæiske journaliststuderende, der i 

påsken var samlet til konference i Holland. 
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illustreret bunker uddeles til studerende 

og ansatte på djh samt til praktikanter og 

redaktioner på praktikpladserne og på sdu 

og ruc

citater, billeder og andet materiale fra bladet 

må kun bringes med udførlig kildeangivelse

udgivelse     15. april 2004

forsidefoto:  mads nissen

Short Story:  Et koncept, hvor vi lader fotografer fortælle en kort historie i billede og tekst. Alle 

interesserede opfordres til at indsende det gode billede samt en kort historie. Skriv til nissen@mail.djh.dk 

eller balslev@mail.djh.dk

ET LIV MED
Tekst og foto: Martin Bubandt Jensen

Århus Kommune Hospital – 14 årige Peter ligger i hospitalssengen, han har muskelsvind. For at kunne holde 
sig oprejst, fi k han for tre uger siden indopereret to jernstænger i ryggen. 

Sygdommen gør, at kun hans hoved og hænder er bevægelige.    

Arret efter den vigtige operation vil med tiden forsvinde, men Peters sygdom, er en sygdom der ikke for-
svinder.

Jamen, vi er jo alt for mange

”Du kan desværre ikke være med, for vi er altså nok på banen, så der 
er helst ikke plads til fl ere!” Drengen fra min klasse løb tilbage på 
plænen, mens jeg kiggede lidt betuttet ned i jorden. Godt nok var jeg 
som barn ikke særlig god til fodbold, men jeg ville jo gerne.

”Det skal du ikke tage dig af, du kan gøre, hvad du vil,” sagde min 
mor altid til mig. 

Min mor tog fejl – og her kommer jeg til sagen.
For måske skulle journalistuddannelserne i Odense, Roskilde og 

Århus tage ved lære af fodbolddrengene fra min skoletid. De havde 
jo fat i en pointe. Alle kan ikke være med, bare fordi de har lyst. Der 
er simpelthen ikke plads nok på banen.

Vi må se i øjnene, at der bliver uddannet for mange journalister her 
i landet, og at kvaliteten af journalisterne ikke altid er høj nok.

Den forholdsvis simple løsning på problemet er selvfølgelig at 
optage færre studerende og i stedet styrke kompetencerne hos dem, 
der bliver uddannet.

Når der til ’panikdagen’ mangler op mod 25 praktikpladser, er det 
langt fra slemt, i forhold til hvor mange arbejdspladser, der mangler 
til de nyuddannede journalister. Hver tredje journalist er arbejdsløs 
efter et år på arbejdsmarkedet. Og alt tyder på, at det tal bliver ved 
med at vokse i takt med, at der hvert halve år bliver udklækket fl ere 
og fl ere håbefulde journalister. Så er der ikke nogen, der bør slå det 
håb ihjel, før den grusomme arbejdsløshed gør det?

Man kunne selvfølgelig lukke RUC – de er alligevel ikke andet end 
et mislykket eksperiment. Man kunne også bare bombe dødirriter-
ende SDU, der spiller så smarte med deres masseproducerede Åbent 
Hus-spørgsmål.

Men nej, realistisk set er den største synder vores egen elskede 
betonklods i Århus.

Til trods for at der er åbnet to nye journalistuddannelser de seneste 
år, har DJH valgt at fastholde antallet af optagne.

Men indtil sagens natur går op for Minke og hans bande, må vi 
studerende, der er fjollede nok til at overhøre alle advarsler og holde 
fast i håbet om engang at blive rigtige journalister, jo gøre, hvad vi 
selv kan for at realisere drømmen.

Vi må tænke alternativt, så det har vi her på redaktionen forsøgt, 
når vi nu giver nogle bud på, hvordan vi hver især kan forbedre vores 
chancer for engang at få et arbejde.

-  Dyrk en niche. Politiken hyrer dig nok næppe.
-  Vis artiklerne om arbejdsløshed og stress her i avisen til alle dine 
studiekammerater. Og følg op med et opmuntrende, ”havde du ikke 
også en drøm om at blive biokemiker?” Eller sats om ikke andet på, 
at artiklerne øger stressen yderligere og forårsager fl ere følgesygdom-
me, der sikrer, at journalisterne dør endnu yngre. På den måde bliver 
der plads til fl ere nyuddannede.
-  Hvis du får praktikplads i udlandet, så sørg for at blive så populær, 
at du får tilbudt fast arbejde og immigrer!
-  Støt skolens nuværende fraværspolitik, hvor det er op til den en-
kelte underviser at smide elever ud, hvis de for eksempel skulle blive 
syge.

Ja, bare for at nævne nogle eksempler.

Kort: sagt frem med albuerne venner!

Illustreret Bunker takker for de mange bidrag. 

Se i øvrigt Panikavisen onsdag den 21. april.

Næste idéudviklingsmøde:

Torsdag den 22. april i Røret
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Det farlige fag 

Nyt blod til samfundsfag
Så er Jens Henrik Haarhs efterfølger fundet. Efter nogle måneder med 
vikaren Flemming Svith hedder auditoriets førstemand nu Roger 
Buch. Han er Ph.d. og cand.scient.pol og kommer fra en stilling som 
lektor ved Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet, hvor 
han har været ansat de seneste ti år.

Oplev Roger Buch i levende live på DJH fra 1. juli i år. 
/dahl

Flere vil være journalister
Det sidste par års tilbagegang i ansøgertallet er vendt. Antallet der vil 
til optagelsesprøve i år er således 888 mod sidste års 847.
Antallet af førsteprioriteter er også steget. I år ville 697 allerhelst på 
DJH, mens der kun var 594 sidste år. 1. prioriteterne skal dog altid ta-
ges med et gran salt. Mange har ringet til skolen for at spørge, om det 
var ok, at de satte DJH som lavere prioritet, fordi det ikke ser godt ud 
til en eventuel samtale hos SDU at foretrække smilets by.

Fotojournalisterne er til gengæld en smule mindre populære end 
sidste år –143 i år og 153 sidste år. Til gengæld er førsteprioriteterne 
også steget her: 126 i år mod 109 sidste år. 

/dahl

Flere unge kvinder på DJH
Så er der snart optagelsesprøve igen, og det ser godt ud for ligestil-
lingen. 889 har søgt op til journalistprøven og ud af dem er 453 kvin-
der. Den kvikke læser kan regne ud, at det betyder, at 436 mænd også 
forsøger.

Dermed er der skrevet historie, for der har aldrig før været et over-
tal af kvinder til prøven.

Gennemsnitsalderen er faldet fra 25,3 til 23,4 år, mens den hyppigste 
alder er 22 år.

Som noget nyt er de søgende blevet bedt om at overveje jobmulig-
hederne efter endt uddannelse. Det har 85% gjort, og ud af dem mente 
42%, at de bedste journalister altid vil kunne få job, hvorimod 18% 
svarede, at de betragtede studiet som en personlig udvikling, og ikke 
var sikre på, at de ville arbejde med det bagefter.

/sejr-nørgaard

Myter om skrumpelever, 

nikotinhoste og psykiske 

problemer plager de dan-

ske redaktioner. En ny un-

dersøgelse vil bore i danske 

journalisters arbejdsmiljø.

Af Asger Juhl

Journalister stresser mere end an-
dre og indlægges hyppigere med 
skrumpelever og lungekræft. 
Sådan lyder en af myterne om 
danske journalister. Én blandt 
mange historier om journalister, 
der ikke er 100 procent belæg for. 
Tidligere har undersøgelser på-
vist mange fl ere tilfælde af livs-
stilsygdomme som for eksempel 
lungekræft blandt journalister 
og stor dødelighed blandt især 
kvindelige journalister.

Foreningen Grafi sk Bar har 
med 25.000 kroner søsat en un-
dersøgelse, der skal afdække 
journalisters arbejdsmiljø. Un-
dersøgelsen er endnu kun på 
ammestadiet, men hvis arbejds-
miljøfondet bevilger penge 
nok, iværksætter Grafi sk 
Bar i 
samråd 

med Dansk Journalistforbund 
undersøgelsen. Den skal forsøge 
at skabe klarhed over arbejdsfor-
holdene på de danske medier. 

Blandt andet fordi hidtidige 
undersøgelser ikke har beskrevet 
situationen klart og entydigt.

Det psykiske pres på journa-
lister skal undersøges, fordi det 
er presserende. Det mener Ebba 
Henker, der til daglig arbejder 
med arbejdsmiljø for Dansk 
Journalistforbund. 

”Det er et hårdt arbejde med 
skiftende arbejdstider, mange 
deadlines og en travl hverdag. 
Det kan skabe stress og livsstils-
sygdomme såsom lungekræft og 
skrumpelever.”
Mediekonvergens er måske også 
med til at stresse journalister 
mere. Det er blandt andet sådan 
et “måske”, Grafi sk Bar vil un-
dersøge.

Undersøgelser modsiger 
hinanden

For år tilbage er der lavet 
undersøgelser, der beskriver 
forskellige dele af journalisters 

arbejdsmiljø. 
I 2002 

kunne fagbla-

det JOURNALISTEN fortælle, 
at journalister ikke dør tidligere 
end andre. En myte var afkræf-
tet. 

Bladet havde tallene fra en 
undersøgelse lavet af DICAR. 

Samme undersøgelse viste 
imidlertidig, at kvindelige jour-
nalister havde problemer med 
helbredet og psyken. Den kon-
kluderede, at blandt kvindelige 
reportere får 55% fl ere lunge-
kræft end befolkningen generelt. 
Desuden var selvmordsraten 
blandt kvinderne 48% højere end 
gennemsnittet.

En anden lidt ældre under-
søgelse er imidlertid i direkte 
modstrid med DICARs. Dansk 
Statistik viste i 1995, at der var 
en stor overdødelighed blandt 
journalister. På dagblade og 
ugeblade var dødsraten blandt 
mandlige journalister 35% højere 
end for befolkningen generelt, og 
for kvinder var den 85% højere.

De to undersøgelser er direkte 
modstridende, hvad angår døde-
ligheden blandt journalister. 

Ebba Henker fra Dansk 
Journalistforbund pointerer, at 
undersøgelserne er udmærkede, 
men at det er nødvendigt med 
en ny og mere tilbundsgående 
undersøgelse. 

juhl@mail.djh.dk

Revy for enhver

Nu er det lige oppe over – revyens manuskript ligger efter lange dage 
og mange glas rødvin snart færdigt på skrift. Nu kommer så det prak-
tiske, og det kan alle være med til.
Der skal bruges en håndfuld skuespillere og en lille fl ok syngemen-
nesker!

Hvis det er noget for dig eller din nabo, så send en mail til Sisse 
på nedenstående email. Revyen letter lørdag den 15. maj, og ja, det er 
dagen efter dagen. Der skal øves og fi lmes lørdagene op imod klimaks. 
Det bliver sjovt, hårdt og ganske forrygende intenst. Så skriv, råb eller 
syng til sissel@mail.djh.dk

/sejr-nørregaard
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Magten fl yder fra de na-

tionale parlamenter til EU. 

Journaliststuderende fra 

hele Europa var i påsken 

samlet i Holland for at 

diskutere, hvordan folket 

og den demokratiske debat 

følger med 

Af Otto Jon Lerche-Jørgensen

Skal franskmænd og italienere 
diskutere fi skekvoter og irakkrig 
med tyskere og polakker? 

Spørgsmålet - om europæ-
ere har brug for at diskutere de 
samme emner på tværs af græn-
ser - fylder i hovederne på 
mange europæiske journalister. 
Og det var overskriften på en 
konference i den hollandske 
by, Tilburg, hvor studerende og 

Europa-lærte branchefolk skitse-
rede fremtidens samspil mellem 
EU og journalistik.

“Lige nu fokuserer medierne 
overvejende på det nationale, 
men der fi ndes og skal fi ndes 
emner af fælles europæisk inte-
resse. EU har brug for en euro-
pæisk offentlighed, for at den 
kan legitimere sin magt,” sagde 
Eddy D. Hawkins, tidligere kor-
respondent for Finacial Times, til 
de studerende.

Europæisk offentlighed

Irakkrigen er ifølge Hawkins et 
godt eksempel på, at en euro-
pæisk offentlighed er mulig. På 
tværs af nationale grænser, sprog 
og kultur satte El País, le Monde, 
Politiken og stort set alle andre 
aviser i Europa i foråret 2003 det 
samme spørgsmål på forsiden: 
Skal Europa støtte USA i krigen 
mod Irak? 

Med Irak-eksemplet leve-

rede Hawkins et af konferencens 
mange velplacerede indspark, og 
samtidig løftede han tilhørenes 
hoveder fra de nationale sove-
puder og gjorde opmærksom 
på, hvorfor EU har brug for en 
offentlig opinion.

”Især i forbindelse med den 
nye forfatning, er der brug for 
en legitimering. Hvis der fi ndes 
en forfatning, bør der også være 
en tilhørende offentlighed,” 
sagde Hawkins, der i sin tid på 
Financial Times bidrog til, at 
fælles europæiske emner blev 
taget op og diskuteret på tværs 
af grænser.

Offentlighed er 
interessefællesskab

EU´s institutioner fremstår han-
dicappet sammenlignet med de 
nationale parlamenter. De na-
tionale parlamenter trækker på 
befolkningens fælles historiske, 
sproglige og kulturelle arv. 

Eksempelvis når danskere de-
batterer fi nanslov, kender de 
politikerne og ved, hvad de står 
for. Desuden er danskerne tradi-
tionelt enige om en række emner, 
for eksempel om at prioritetere 
uddannelse og sundhed højt.

Lovgiverne i Bruxelles kan 
ikke tilbyde europæiske borgere 
det samme interne fællesskab, 
og en offentlighed vil derfor i 
højere grad bygge på et politisk 
og teknisk fællesskab frem for 
et kulturelt og følelsesmæssigt. 
Men det er ikke noget problem, 
mener Eppo Jansen, tidligere 
leder af Europaparlamentets 
Informationskontor i Holland og 
korrespondent i Spanien. “Det 
handler ikke om at skabe et euro-
pæisk etnos, men om at menin-
ger konvergerer,” siger han.

Knogler og fornuft

Drama og følelser dominerer da-
gens aviser, og det udelukker de 

europæiske emner som kedelige, 
mener Jansen, der kender pro-
blemet fra sig selv.

”Jeg kan mærke i mine knog-
ler, at jeg ikke er europæer, og 
jeg ved, at folks hjerter er i de 
nationale parlamenter. Følelsen 
i knoglerne spiller den største 
rolle for læsere og journalister, 
en større rolle end fornuften, 
men jeg håber, at fornuften på 
et tidspunkt vil vinde over knog-
lerne,” siger Jansen

  
lerche@mail.djh.dk

Af Asger Juhl

Fra Ural til Irland. Fra Nord-
kap til Italiens støvlespids. The 
European ville favne hele konti-

nentet, og alle europæere skulle 
læse den. Men avisen viste sig at 
være vingeskudt, og efter otte år 
i de europæiske kiosker faldt den 

til jorden.
”Redaktionen var anglofi l, og 

Fremtidens journalister skal forene Europa

Ingen gider læse 

på europæisk

Forum of European Journalism Students

FEJS betyder Forum for European Journalism Students. 

FEJSʼ medlemmer er journaliststuderende fra hele Europa.

FEJS vil fremme samarbejdet mellem europæiske journalistuddannel-

ser og studerende udi journalistik. 

FEJS tilbyder udvekslingsprojekter og arbejdserfaring til studerende.

FEJS arrangerer seminarer og møder om relevante emner.

FEJS arrangerer hvert år en stor konference for cirka 160 studerende 

fra hele kontinentet. ”Europæisk Integration og Journalistik” var emnet 

i år.

Hjemmeside: www.fejs.org

Dansk Kontaktperson: juhl@mail.djh.dk

Avisen ʼThe Europeanʼ åndede i otte år. Den ville skrive til alle europæere om hele Europa, 

men nu er den historie. 

Avisen døde, fordi redaktionen var anglofi l og troede, at Europa drejede om England

120 studerende fra hele Europa brugte påsken på at diskutere EU og journalistik. Oplægsholdere fra europæiske medier, korrespondenter og et besøg i Europaparlamentet lagde faglig grobund for diskussioner og erfaringsudvekslinger.                                           Foto: Sofi e Janerka

  Fortsættes næste side
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KaJ siger tak for en god generalforsamling

Formand: Kenni Leth 

7. semester

Næstformand (skolegruppe):

Didde Elnif 

2. semester

Næstformand (praktikantgruppe):

Jeppe Dong Abrahamsen 

5. semester

Rasmus Sølberg 

Diplomudd.

Martin Hjort 

4. semester

Sara Schlüter 

5. semester

Johs Lynge 

1.semester

Thomas Berndt 

6. semester

Ditte Valente Sørensen

2. semester - foto

Rikke Halberg 

5. semester

Anita Brask Rasmussen 

4. semester

Birgitte Lausten 

4. semester

Eva Kristina Madsen 

7. semester

Kasserer: Martin Flink

7. semester

- med masser af debat og fed fest bagefter. Der blev også valgt en ny bestyrelse:

derfor overlevede The European 
ikke. Journalisterne dansede om 
den engelske debat og ikke om 
den europæiske. Redaktørerne 
læste ikke engang aviser fra 
Frankrig, Rusland eller Tysk-
land.”

Sådan fastslår den engelske 
journalist, Rory Watson, avisens 
dødsårsag. I en årrække arbej-
dede han på avisen. 

Det europæiske medie

The European blev undfanget 
i 1990 - året efter Berlinmurens 
fald. Mange europæere var på 
den tid optaget af Europas frem-
tid, og det gødede jorden for et 
fælles medie.

”Især kulturstoffet var et hit”, 
husker den gamle journalist. 

”I perioden oplevede vi, at 
europæerne var meget interes-
serede i de samme kulturelle ar-
rangementer og strømninger.”

Avisen var skrevet på engelsk 
og udkom en gang om ugen. Da 
den nåede sit maksimum, var 
oplaget 140.000 eksemplarer om 
ugen. Til sammenligning er op-
laget for Danmarks største avis 
Jyllands Posten 177.000 om da-
gen. Det sidste eksemplar af The 
European blev solgt i 1998.

Den nordtyske husmor

En midaldrende husmor fra 
Hamborg. Sådan defi nerede 
The European sin målgruppe. 
”Problemet med målgruppen 
var, at den ikke var interesseret 
i  affærer med en engelsk vinkel, 
skrevet i et blad på engelsk”, me-
ner Rory Watson og tilføjer, at de 
sproglige barrierer i Europa var 
fatale for avisen. Den var skrevet 
på engelsk, og det udelukkede 
en stor del af Europas læsere.

”Pengene rakte ikke til at 
oversætte den til andre sprog,” 
forklarer han videre. Desuden 
var det svært at fi nde fi rmaer, 
der ville reklamere i avisen, fordi 
læserne boede for spredt.

Visionen lever

Ikke en eneste europæisk avis 
er realiseret siden. Nyhedsblade 
som The European Voice og 
The EU Reporter går på tværs 
af Europas grænser, men dæk-
ker kun stof fra den Europæiske 
Union – ikke fra Østeuropa. 
Dog er fl ere europæiske online-
aviser spiret frem på internet-
tet, efter The European rul-
lede om på ryggen. En af disse 
er www.cafebabel.com, der fører 
drømmen om et fælles europæ-
isk medie videre.

juhl@mail.djh.dk

Letland er på vej ind i EU, men 

Martin Kapran, 23, deltager alle-

rede nu i debatten om fremtiden 

for fællesskabets reportere.

Foto: Otto Jon Lerche-Jørgensen
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Antal

År1995         1996        1997         1998         1999         2000         2001         2002        2003      

Optagne

Nyuddannede

Af Anders Fjeldberg

94 procent flere journaliststu-
derende og 56 procent flere 
nyuddannede journalister pr. år. 
Så stor er stigningen fra 1997 til 
2003, ifølge tal samlet ind direkte 
fra de tre journalistuddannelser.

Medieanalysen, en rapport 
udarbejdet af Videnskabsmini-
steriet om mediearbejdsmarke-
det fra oktober 2003, tegnede til 
gengæld et billede af, at der ikke 
var sket nogen nævneværdig 
stigning i hverken antal optagne 
eller nyuddannede journalister. 
Forskellen skyldes især, at Me-
dieanalysen ikke medtog SDU i 
statistikken.

Politikere: Nej til regulering

Politikere fra Danmarks to stør-
ste partier, Venstre og Socialde-
mokraterne, er trods de nye tal 
ikke tilbøjelige til at blande sig i 
journalistuddannelsernes optag.

Præsenteret for tallene finder 
Jan Petersen (A), der er ordfører 
for Folketingets Arbejdsmar-
kedsudvalg, at de er proble-
matiske. Men Jan Petersen er 
principielt imod en adgangsbe-
grænsning.

"Den arbejdsmarkedspoliti-
ske opgave er, at journalister skal 
blive efterspurgt på et bredere 
arbejdsmarked, så flere virksom-
heder får øjnene op for, at der er 
brug for de formidlingsmæssige 
færdigheder, journalister har. 

Det kan godt være, at optaget 
er for stort i forhold til, hvad 
der er brug for, men vi ved ikke, 
hvordan efterspørgslen ser ud 
om fem år, og derfor vil jeg helst 
ikke have uddannet færre jour-
nalister; så hellere udbrede det, 
journalisterne kan, så flere får 
nytte af det," siger Jan Petersen.

Jens Vibjerg er MF for Venstre 
og formand for Folketingets 

Arbejdsmarkedsudvalg siden 
2001.

Han mener ikke, at der frem-
over vil komme en stigning i 
aftaget af journalister på de store 
dagblade. I stedet gælder det 
først og fremmest om at give en 
grundig vejledning til hver 

enkelt studerende i forbindelse 
med studiestart, der så selv vur-
derer sin fremtid. 

"Jeg er ikke umiddelbart ind-
stillet på at regulere, fordi det 
ikke er til at sige, hvor mange 
der er fremadrettet brug for, og 
fordi uddannelsen kan bruges så 
mange andre steder," siger Jens 
Vibjerg.

Udviklingen i antal optagne og nyuddannede journalister fra DJH, SDU og RUC fra 1995-2003
Tal indsamlet direkte fra Danmarks tre journalistuddannelser i 2004 afslører, at antallet af optagne journalister er vokset til næsten en 
fordobling fra 1997. Desuden er væksten i antallet af nyuddannede journalister først ved at vokse sig stærk.

Journalister oversvømmer markedet
Antallet af nye journaliststuderende pr. år er næsten fordoblet på bare seks år. Folketingspoli-
tikere ønsker ikke at stoppe overproduktionen, selvom arbejdsløsheden er steget kraftigt

Flad Medieanalyse

Medieanalysens statistik bygger på tal fra blandt andet Danmarks Statistik. 
Men når det gælder data om antal optagne og antal uddannede, så er SDU 
udeladt i Medieanalysens grafik.

Derfor er Medieanalysens kurve over antal optagne til journalistuddannel-
serne nærmest flad.

Når det gælder Medieanalysens grafik over antal uddannede, så stopper 
kurven i 2001, så også her er Medieanalysens grafik ganske flad. RUCs 
første kuld journalister kom ud netop i 2001, men de var kun to personer på 
holdet. 

Ledighed på 22,6 procent

Medieanalysens formål var at 
analysere mediearbejdsmarke-
det for at give et overblik over 
udbud og efterspørgsel af ar-
bejdskraft frem til 2010. Den blev 
bestilt på foranledning af Dansk 
Journalistforbund (DJ), der ikke 
selv råder over tallene for optag-
ne og uddannede journalister. DJ 
registrerer nemlig udelukkende, 
hvor mange journalistuddan-

nede, der bliver optaget som nye 
medlemmer af forbundet.

Til gengæld råder DJ over tal-
lene for ledige medlemmer op til 
30 år. Den var på 22,6 procent i 
november 2003.

Ledigheden generelt for DJs 
medlemmer er også steget kraf-
tigt de senere år. I november 
2003 lå den på 10,6 procent (1104 
medlemmer) i fuldtidsledighed, 
og i november 1999 på præcis 
det halve: 5,3 procent (462 med-
lemmer).
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Høj arbejdsløshed blandt nyuddannede

Knap en tredjedel journa-

listuddannede er meldt 

ledige efter et år. Mens 

tallet for DJHʼere omtrent 

er det samme som sidste år, 

har det for SDUʼere taget et 

ryk i den gale retning

Af Maria Frahm

Det er lige slemt, om du så går 
på DJH eller SDU. Journalist-
studerendes udsigter til arbejds-
markedet ser ikke lovende ud. 
Et år efter at have modtaget 
eksamensbeviset står hen mod 
en tredjedel uden arbejde. Det 
viser de nyeste tal fra Danmarks 
Journalistforbund.

Helt nøjagtigt er 31 procent af 
DJH’s dimittender meldt ledige 
på Arbejdsformidlingen efter 
et år.

Tallene er opgjort i januar og 
gælder derfor de journalister, der 
blev færdiguddannet året før, i 
januar 2003.

Tallene fra SDU ser endnu 
mindre optimistiske ud. Blandt 
Odenses dimittender er hele 
33 procent nemlig meldt ledige 
efter første år på arbejdsmarke-
det. 

SDU har overhalet DJH

Sidste år var skellet mellem de to 
uddannelser større. Dengang var 
33 procent fra DJH og 24 procent 
fra SDU ledige efter et år. For 
SDU har udviklingen altså taget 
et væsentligt ryk i den forkerte 
retning. 

Det er institutleder Jørn 
Henrik Petersen fra SDU langt 
fra begejstret over. Han mener, 
at ændringen hænger sammen 
med, at årgangen fra 2002 var 
den allerførste overhovedet fra 
SDU. En 1. årgang har, ifølge 
Jørn Henrik Petersen, altid en 
helt speciel gennemslagskraft.  

”Den første årgang, der kom 
ud, var noget helt exceptionelt. 
Den havde et særligt gåpåmod 
og et tæt netværk blandt de 
studerende. Det tror jeg aldrig, 
at vi kommer til at opleve igen,” 
fortæller institutlederen. 

Vær åben over 
for mulighederne

Næstformand i DJ, Fred Jakobsen, 
mener ikke, at der er grund til at 
fortvivle over tallene. Derimod 
må de studerende være realisti-
ske omkring deres muligheder 
senere hen.

”Man bliver nødt til at være 
meget aktiv for at komme ud på 
dette arbejdsmarked. Man skal 
være åben overfor at prøve noget 
andet, da det nok ikke bliver 

drømmejobbet, man får i første 
omgang,” lyder næstforman-
dens råd.

DJ har i øvrigt ingen sammen-
lignelige tal for arbejdsløshed 
blandt RUC’ere.

frahm@mail.djh.dk

Fuldtidsledigheden

De angive procenttal skal ikke ses 

som et udtryk for fuldtidsledig-

hed, men angiver hvor mange, 

der var tilmeldt Arbejdsformidlin-

gen den dag, undersøgelsen blev 

foretaget. For at fi nde fuldtids-

ledigheden må man skære 25 

procent fra.

Ledighed blandt nyuddannede

Tallene viser, hvor mange der var tilmeldt Arbejdsformidlingen et år efter endt uddannelse:

Færdiguddannet i januar 2002:

(måling foretaget januar 2003)

DJH: 33 %

SDU: 24 %

Omregnet til fuldtidsledighed:

DJH: 24,75 %

SDU: 18 %

Færdiguddannet i januar 2003:

(måling foretaget januar 2004)

DJH: 31 %

SDU: 33 %

Omregnet til fuldtidsledighed:

DJH: 23, 25 %

SDU: 24, 75 %
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Af Linda Liboriussen

Foto: Anders Schjørring

Dårlig økonomi og klager over 
de studerendes engagement 
prægede diskussionerne på dette 
semesters KaJ generalforsam-
ling. Det mindede langt hen ad 
vejen om de emner, der var på 
banen ved sidste generalforsam-
ling. Derudover var debatten om 
12 eller 18 måneders praktiktid 
kommet på dagsordenen.

Formand Kenni Leths beret-
ning handlede da også meget om 
praktiktiden. Han meldte klart 
ud, hvad KaJ vil kæmpe for.

”Praktiktiden er 18 måne-
der, og det skal den vedblive at 
være.” 

Endvidere fastslog han, at 
en af KaJs største prioriteter i 
fremtiden er at skaffe bedre vej-
ledning på praktikstederne. 

Endelig fortalte en stolt for-
mand også om det gode resultat, 
KaJ allerede har sikret prakti-
kanterne - en årlig lønstigning 
på 475 kroner om måneden de 
næste tre år.

Røde tal på bundlinjen

Regnskab med underskud var 
et problem på sidste generalfor-
samling, og siden har KaJ forsøgt 
med besparelser fl ere steder. 
Faglig weekend er blevet afskaf-
fet, og der er også blevet skåret 
ned på fl ere andre områder. 
Men regnskabet er stadig ikke 
positivt. Portostøtten til Illustre-

ret Bunker stod derfor for tur. 
Fra bestyrelsens side blev der 
fremlagt et budgetforslag, hvor 
portostøtten blev afskaffet. Der 
blev forsøgt med et andet bud-
get forslag, men efter fl ertal ved 
afstemning blev det vedtaget, at 
portostøtten til Illustreret Bunker 
blev droppet. Det betyder, at Illu-
streret Bunker nu selv skal fi nde 
pengene til at sende avisen ud til 
praktikanterne. Fra KaJ lød det 
dog til, at de gerne ville være be-
hjælpelige med støtte til en net-
udgave af Illustreret Bunker.

Manglende engagement

Ifølge KaJ er en af grundene til 
den skrantende økonomi, at få 
melder sig ind i KaJ. Derfor lød 
klagen fra KaJ, at de studerende 
simpelthen ikke er engagerede 
nok i deres uddannelse. De frem-
mødte på generalforsamlingen 

fi k da også en lille opsang om at 
give et skub til de medstuderen-
de, så interessen for uddannelsen 
kan blive bedre.

”De studerende er for dårlige 
til at engagere sig i forhold til 
andre uddannelser,” lød det fl ere 
gange fra KaJs bestyrelse.

Fra formanden var der også 
rosende ord til KaJO for et stort 
engagement i Odense.

”Her vil de studerende vise, 
at de er de bedste - det savner vi 
på DJH.”

Formandens mening var, at de 
studerende på DJH ikke deltager 
i noget som helst udover måske 

lige at gå ned i fredagsbaren. Det 
blev dog hurtigt tilbagevist af 
Illustreret Bunkers chefredaktør, 

Ketil Alstrup, som bestemt ikke 
kender til manglende enga-
gement, når det kommer til at 
skrive for Illustreret Bunker. Stu-
denterradioen og 360grader har 
heller ikke manglet engagerede 
studerende.

Det efterlader KaJ, som nok 
må se i øjnene, at de har størst 
problemer med at tiltrække de 
studerende, hvilket fremmødet 
på generalforsamlingen fi nt 
illustrerede. Kun cirka 50 var 
mødt op.

liboriussen@mail.djh.dk

KaJ savner engagement
KaJs generalforsamling bød på dårlig økonomi, og efter 

fl ertal ved afstemning blev portostøtten til IB droppet

Mikkel Damgaard

Kommer lidt sent. Alligevel er 
salen kun halvfuld. Til forskel 
fra mig, der er ret fuld. Et par 
semesterkammerater og et par 
bajere. Cruiser lidt rundt. 

Band. Fedt. Poprock. Gan-
ske som vi plejer. Det hele er 
ganske, som vi plejer. ”Walk 
with me, take my hand, spend 
the night with the stupid 
man…” Ja, gider du ikke.. Op 
i røven og op i baren.

”HVAD?,” råber fjolset.
”Glem det,” mumler jeg, 

”EN ØL!!” For satan. Fumle 
fumle fumle. 

”Ja-ja, jeg skal bare have 
den på 200 over.” Fjolset ryster 
kraftigt på hovedet.

”… Hva? Tager I ikke dan-
kort!?...! 

Ud og danse.
Cool. Vælter rundt oven i 

det meste af skolen. Der vælter 

rundt oven i mig. Og alle de 
andre vælter rundt oven i hin-
anden. Superb. Magnifi que. 
Elegante til det sidste. Eller 
noget.

Som med et brag tændes 
lyset, musikken forsvinder og 
al tale forstummer. 

”Ja, så lukker vi. Tak for i af-
ten og kom godt hjem!” råber 
en bartender.

”DET KAN I SATME IKKE 
MENE??!? Klogen er ik ngang 
fi re?, hvodn ka i luk nu?” Jeg 
begynder at få tårer i øjnene. 

”Jo, vi skal rydde op efter 
jer.” 

”Armn vi er sgu da lige ved 
at score, the show must go on, 
for fanden!!,” prøver jeg ånds-
forladt. “Suuuur røv,” bliver 
min udgangsreplik.

mikkeld@mail.djh.dk

Fire ud af seks mulige bunkere og 
et klask i røven. 

  Af en KaJ-fest-gæsts bekendelser
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Af Christian Bendix

Det var sukkersyge, der 4. fe-
bruar i år sendte René Gummer 
til akut indlæggelse, efter at han 
i fl ere dage havde følt sig svag 
og utilpas. Han var netop startet 
på et skriftligt nyhedsforløb, og 
de fem fraværsdage, som epi-
soden medførte, fi k underviser 
Jacob Bjerg Møllers hammer til 
at falde.

”Jeg er ikke formaliarytter, 
men der er nødt til at være 
nogle regler, som skal være ens 
for alle. Renés fravær var en 
tredjedel af det samlede forløb, 
og det er for meget,” siger Jacob 
Bjerg Møller.

Men der fi ndes ingen præcise 
regler for, hvor stort et lovligt 
fravær, de studerende kan til-
lade sig at have. I stedet er det 
op til underviserne på de en-
kelte forløb at vurdere, hvornår 
grænsen er nået. 

René Gummer dumpede for-
løbet og fi k at vide, at han måtte 
vente et halvt år med at komme 
i praktik. 

Risikerer at måtte stoppe

Den besked har haft store kon-
sekvenser for René Gummer, og 
den kan ende med at betyde, at 
han må sige farvel til DJH.

På grund af en diskusprolaps 
har han været på revalidering, 
siden han startede på skolen. 
Revalidering er en støtte, det 
offentlige yder til folk, der har 
mistet arbejdsevnen, men gerne 
vil tilbage på arbejdsmarkedet. 
Med familie og tre børn ville 
han ikke kunne få økonomien 
til at løbe rundt uden revalide-
ringen, så længe han er under 
uddannelse.

René har indgået en uddan-
nelsesplan med kommunen, der 
sikrer ham denne ydelse gen-
nem den del af uddannelsen, 
som ikke er lønnet – altså to et 
halvt år - men kommunen har 
netop afslået at forlænge reva-
lideringen med seks måneder. 
Det betyder, at René Gummer 
reelt har et halvt år uden nogen 
væsentlig indtægt.

”Hvis jeg går ud og fi nder 
mig et arbejde det næste halve 
år, bryder jeg den uddannel-
sesplan, og kommunen vil 
erklære mig arbejdsdygtig. Det 
vil betyde, at jeg ikke får reva-
lidering, når jeg kommer tilbage 
på andendelen. Så med mindre 
kommunen ombestemmer sig 
og forlænger min revalidering, 

kan det meget let betyde, at 
jeg simpelthen ikke har råd til 
at fortsætte uddannelsen. Og 
hvorfor? Fordi jeg fi k en kronisk 
sygdom og gik glip af fem da-
ges undervisning,” siger René 
Gummer. 

Ingen dispensation

I håb om at få lov til at starte i 
praktik til sommer valgte René 
Gummer at skrive en ansøgning 
om dispensation til studie-
nævnet. Studieordningen siger 
ganske vist, at alle forløb skal 
være bestået, inden den stude-
rende kan starte i praktik. Men 
den siger intet om, hvornår de 
skal være bestået. Derfor søgte 
René Gummer om at få lov til 
at tage nyhedsforløbet om efter 
sommerferien for så at starte 
i praktik umiddelbart efter 
– altså med tre ugers forsinkelse 
i forhold til resten af årgangen. 
Men det kan ikke lade sig gøre, 
forklarer formand for studie-
nævnet, Lars Bjerg:

”Selvom praktiktiden er et 
privatretsligt anlæggende, så er 
den alligevel reguleret af skolen 
og praktikudvalget. Vi kan ikke 
have, at de studerende skal til at 
forhandle med praktikstederne 
eller omvendt. Hvis René Gum-
mer for eksempel dumpede ny-
hedsforløbet efter sommerferien, 

ville skolen være nødt til at gå 
ind og annullere den kontrakt, 
han havde tegnet med praktik-
stedet.”

Dårlig behandling

René Gummer er utilfreds med 
skolens måde at håndtere hele 
episoden på. Han savner en 
forklaring på, hvorfor fem dages 
fravær skal have så store konse-
kvenser.

”Jeg har haft brug for, at no-
gen ville sætte sig ned og fortælle 
mig, hvordan min situation var, 
og hvad der var at gøre. Det har 
jeg ikke oplevet. I stedet begrun-
der de en irrationel handling ved 
blot at pege på studieordningen. 
Men underlige regler bliver da 
ikke mere ’rigtige’, fordi de står 
i studieordningen,” siger René 
Gummer.

Han efterspørger, at studie-
nævnet tager stilling til den 
konkrete studerende. Har man 
vist motivation eller dovnet sig 
gennem forløbene?

”Jeg har i den grad vist moti-
vation og vilje i forhold til studi-
et. Jeg har pendlet frem og tilba-
ge mellem København og Århus 
og fået 11 i min førsteårsopgave. 
Og så får jeg at vide, at jeg skal gå 
et halvt år om uden nogen som 
helst logisk forklaring.”

Lars Bjerg kan godt se proble-

matikken i, at fem dages fravær 
kan have så store konsekvenser, 
men sådan er det bare, forklarer 
han:

”René har slået sig på et styk-
ke virkelighed. Det er synd, men 
det er sket masser af gange før. Vi 
kan jo ikke sidde i studienævnet 
og tage moralsk stilling til, om 
han er et godt menneske eller ej,” 
mener Lars Bjerg.

Forskel på folk

Hammeren falder på forskel-
lige tidspunkter, når det gælder 
lovligt fravær – altså fravær på 
grund af sygdom eller efter afta-
le med læreren. Der fi ndes ingen 
præcise regler på området.

På førstedelens mange korte 
forløb siger det sig selv, at der 
ikke skal mange sygedage til, før 
underviserne må overveje, om 
det tabte kan indhentes.

René Gummer kunne ikke nå 
at hente udbyttet af det tabte, 
vurderer Jacob Bjerg Møller: 

”René var fraværende i star-

ten af forløbet. Dér hvor man 
lærer det teoretiske grundlag, og 
det kan man ikke så godt gå glip 
af,” siger Jakob Bjerg Møller.

Havde René Gummers suk-
kersyge ladet vente en uge på 
sig, havde tingene måske set 
anderledes ud. I så fald var han 
’bare’ gået glip af fem dage med 
gruppearbejde.

”Hvis man har fravær under 
gruppeforløbet, kan man mulig-
vis indhente det ved at arbejde 
dobbelt så hårdt de dage, man 
er der,” forklarer Jacob Bjerg 
Møller.

At det netop var på nyheds-
forløbet, René Gummer var 
fraværende, gjorde ikke sagen 
bedre.

”Det her forløb drejer sig om 
at få en redaktion op at køre, 
som skal producere en avis. Og 
man kan jo altså ikke lave en avis 
alene. Derfor var det heller ikke 
muligt, at give René en erstat-
ningsopgave,” siger Jacob Bjerg 
Møller.

Ny førstedel på vej

Den barske virkelighed er altså, 
at der er tidspunkter, der er 
værre at blive syg på end an-
dre, men at studerende på DJH 
generelt skal holde deres gode 
helbred ved lige, hvis de vil 
undgå at skulle gå semestre om. 
Den virkelighed er lærergruppen 
ifølge Lars Bjerg for tiden i gang 
med at lave om på. Der skal laves 
en ny førstedel med færre af de 
korte, sårbare forløb, så færre 
studerende falder fra på grund 
af fravær. Lærergruppen håber at 
kunne begynde den ny førstedel 
februar 2005.

René Gummer har nu anket 
sin sag til Undervisningsministe-
riet i håb om få omstødt studie-
nævnets beslutning.

”Der er ingen rationel forkla-
ring på, at jeg skal sidde og glo i 
et halvt år på grund af fem dages 
fravær. Der er ingen, der får no-
get ud af det. Men så har vi da 
overholdt reglerne…”

bendix@mail.djh.dk

Fem dyre fraværsdage
Semesteret dumpet og muligvis farvel til skolen. Det er konsekvenserne for René Gummer

 fra 3. semester, der lå på sygehuset i fem dage. Lærergruppen overvejer at ændre systemet

René Gummer fra 3. semester har pendlet fra København til skolen og tilbage hver dag for at forfølge sin drøm om at blive journalist. Nu kan fem dages akut indlæg-   

gelse  på sygehus betyde, at han må opgive drømmen.   Foto: Steven Achiam

René Gummer har slået sig på et stykke virkelighed, lyder beskeden fra stu-

dieleder, Lars Bjerg. Det tør siges. Fem dages akut indlæggelse på sygehuset 

- og virkeligheden kvitterer med et halvt års tvungen pause. Av! 

Jacob Bjerg Møller henviser til de ”faste regler på området, der er nødt til at 

være ens for alle”. Det er jo lige præcis det, de ikke er. Det er fuldstændig 

op til underviseren at afgøre den studerendes skæbne. Og det kan vi ikke 

være tjent med. I hvert fald ikke så længe, der ikke er en ankemulighed, 

hvor skolen går ind og vurderer den enkelte sag.

For det kan simpelthen ikke passe, at fem dage med Jacob Bjerg Møller er 

uerstattelige. Vi har mødepligt i stedet for eksaminer. Til en hver eksamen 

har man sygeeksamen i tilfælde af sygdom. En lignende mulighed skal være 

til stede ved eksamensfri forløb.

IB mener
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Ris til DJH

• Sammenhæng mellem håndværksfag og akademiske fag.  

 Der skal være mere  tværfagligt arbejde, og eksamener   

 skal genovervejes.

• Mangel på undervisning i PR og marketing, men rapporten  

 mener ikke det skal indgå som selvstændigt fag

• DJHs bygninger og studiemiljø

• Optagelsesprøven (men den arbejder skolen allerede på)

 Ros til DJH

• Har gennemgået en positiv udvikling efter, de to andre   

 studier er oprettet, blandt andet ved opprioritering af   

 vidensfag

• Fordi DJH er en professionsbacheloruddannelse er der   

 tættere kontakt til branchen

• Høj grad af internationalisering 

Ris til SDU

• Deres bachelor- og kandidatuddannelse hænger   

 ikke sammen

• Fagene skal i lighed med DJH tænkes mere tværfagligt,   

 og eksamener skal genovervejes

• Skal genoverveje tidsforbrug og ressourcer på 

 fl ermedialitet

• Fare for at de akademiske aspekter og standarder 

 bliver udvandet

Ros til SDU

• Lokaler og fysiske rammer generelt er    

 optimale.

• Ros for optagelsesprøven som vurderes at    

 få de bedst egnede ind på studiet

Ris til RUC

• RUC mangler sammenhæng i deres udDannelse, da det for  

 eksempel ikke er muligt at kombinere journalistikken med  

 kommunikation.

• Optagelsesprøven. Der er frit optag.

• Fare for at de akademiske aspekter og standarder 

 bliver udvandet 

Ros til RUC

• Har mulighed for at skabe en stærk uddannelse ved at   

 lave en samlet tre-årig overbygning med kommunikation  

 og journalistik eller i det mindste give muligheden for, at   

 de to fag kan kombineres

ALLE

• De studerendes færdigheder i kommasætning, almen   

 grammatisk viden og almen stavning. Rapporten foreslår  

 supplerende kurser

Af Thea Frydland

Hold fast i håndværket, lyder 
rådet til DJH fra udkastet til 
evalueringsrapporten om de tre 
journalistuddannelser.

Håndværket giver et for-
spring frem for de andre to jour-
nalistuddannelser, da kontakten 
til branchen er tættere. Det er 
derfor hele tiden muligt at følge 
med i, hvad der foregår på tæt-
tere hold end de andre to steder. 
Samtidig er det et varetegn for 
skolen, at den er præget af sy-
net på journalistikken som et 
håndværksfag. Det vil tiltrække 
personer, der ikke bryder sig om 
den mere akademiske undervis-
ningsform på SDU og RUC. 

Ifølge den foreløbige eva-
luering har det været gunstigt 
for DJH at få lidt konkurrence. 
Fokus på håndværksfagene 
er helt klart blevet styrket de 
seneste år, mens RUC og SDU 
kritiseres for ikke helt at have 

fundet deres egen profi l. Deres 
profi l kunne for eksempel være 
at satse mere på det akademiske 
islæt i uddannelserne. Derfor 
er uddannelserne i dag for ens, 
uden dog at give kompetence 
til de samme videregående ud-
dannelser, hvilket primært er 
en kritik af RUC og SDU for at 
have lagt sig for tæt op af DJHs 
journalistuddannelse.

Internationalisering på DJH

Der er kontakt til udenlandske 
uddannelsesinstitutioner, og 
mulighed for, at udenlandske 
journaliststuderende kan læse 
på DJH. Det giver et interna-
tionalt islæt på skolen. Samtidig 
giver det underviserne mulig-
hed for at følge med i, hvordan 
det står til med undervisningen 
i udlandet. Det ses som et stort 
plus i evalueringsrapporten, 
at DJH netop gør meget ud af 
at fi nde samarbejdspartnere i 
udlandet og derved udvide ho-

risonten ud over 
Danmarks græn-
ser.   

Kontakten til 
udenlandske jour-
nalistuddannelser 
fi ndes ikke på de 
to  andre uddan-
nelser.

RUC kan blive bedre

Selvom uddannelserne ifølge 
rapporten ligner hinanden på 
mange områder, er der en væ-
sentlig forskel på opbygningen 
af uddannelsen på RUC og 
opbygningen på de to andre 
studier. Oven i det obligatoriske 
grundforløb, skal de studerende 
ud over journalistikken også 
have et andet overbygningsfag. 
Kritikken fra rapporten lyder, 
at det ikke er muligt at vælge 
faget kommunikation, hvis man 
har valgt faget journalistik. Be-
grundelsen fra RUC er, at de to 
fag ligner hinanden for meget. 

Ifølge rapporten ville det skabe 
en meget bedre uddannelse og 
konkurrenceevne i forhold til 
SDU og DJH, hvis man kombi-
nerede de to fag på en treårig 
overbygning. Det ville styrke de 
fremtidige journalister fra RUC 
og ruste dem til at tage jobs i 
marketingsafdelingerne. 

Studerende kan ikke 
sætte komma

Evalueringsrapporten har både
ris og ros tilovers for alle tre 
uddannelser. Den peger ikke 
entydigt på, at den ene uddan-
nelse skulle være bedre end den 
anden, men går i detaljer med 

hver enkelt. 
En overordnet kritik, der  

gælder for alle uddannelserne, 
er der dog. Det er - ikke over-
raskende - de studerendes evner 
til at sætte komma, og i det hele 
taget kendskabet til almen gram-
matisk og sproglig viden, den 
er gal med. Det er så grelt, at 
rapporten foreslår at der indfø-
res suppleringskurser på uddan-
nelserne, hvis standarden ikke 
bliver bedre.

frydland@mail.djh.dk

De studerende på DJH er i højere grad håndværkere end deres 

medstuderende på RUC og SDU. Det er en styrke, DJH skal holde 

fast i 

EVA hylder 

håndværk på DJH
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Frederik Hansen afl everede 

sin samfundsfagsopgave 

til tiden. Alligevel blev den 

aldrig registreret. En kvit-

tering, som bevis på hans 

afl evering, kunne have 

været en løsning. Skolen 

afviser idéen

Af Anne Christensen

En fredag i februar måned ven-
ter Frederik Hansen, som resten 
af andet semester, spændt på 
resultatet af sin samfundsfags-
opgave fra første semester. Det 
er nu, dommen skal falde. Er han 
bestået eller dumpet? Men for 
Frederik trækker pinen ud.

Da han i løbet af dagen hører, 
at alle de andre fra hans klasse er 
bestået, tror han, at han er dum-
pet, og vil få en længere forkla-
rende mail senere. Men Frederik 
får intet svar. 

”Jeg havde afl everet min op-

gave til tiden i to eksemplarer 
oppe på kontoret,” siger Frede-
rik. Derfor kontakter han Lise 
Lotte Krogh, som fortæller ham, 
han skal skrive til sin vejleder.

”Det gør jeg så. Om aftenen 
får jeg en mail fra min vejleder, 
som fortæller, at min opgave ikke 
er registreret som afl everet.”

Om mandagen slår Frederik 
vejen forbi Lise Lottes kontor for 
at høre, hvad der skal ske. Han 
går forgæves. Hun er på ferie 
hele ugen. Frederik må bide i det 
sure æble og vente endnu en uge 
på sit svar.

”Godt nok havde jeg et vidne 
på, at jeg afl everede, men anden 
mulighed havde jeg ikke for at 
bevise, at min opgave var lavet,” 
forklarer han.

Opklaring tager tid

Når man afl everer eksamens-
opgaver på første og andet 
semester, afl everer man i to 
eksemplarer. Ét eksemplar til 
sin lærer og ét eksemplar til sin 
vejleder. Derfor skulle Lise Lotte 
Krogh nu tjekke, om Frederiks 

samfundsfagslærer, Flemming 
Svith, havde modtaget opgaven. 
Hun ville undersøge, om hun 
kunne fi nde Frederiks opgave i 
hans kasse. Men det får hun al-
drig gjort, fordi Flemming Svith 
er ude af huset hele ugen.

”Hun er meget fl ink over for 
mig og vil kigge efter opgaven. 
Men hun fi nder ikke rigtig ud af 
noget. Så bliver jeg lidt irriteret. 
Da jeg kommer til tredje uge med 
konstant venten, printer jeg selv 
to nye eksemplarer ud, for nu 
har ventetiden været lang nok. 
Nu skal der ske noget.”

Lise Lotte Krogh giver ham 
lov til at afl evere samme opgave 
igen. 

Fredag den 19. marts får Fre-
derik sit endelige svar. Opgaven 
er nu blevet rettet, og der er afgi-
vet dom. Han er bestået.

Nej tak til kvittering

Havde Frederik fået en kvit-
tering, da han afl everede opga-
ven, kunne forvirringen være 
undgået.

På kontoret hos Lise Lotte 

Krogh er man 
ikke så sikker på, 
at en kvittering er 
løsningen. 

”Der har tid-
ligere været et 
forslag om, at 
hver enkelt elev 
fi k en kvittering, 
de skulle komme 
op med, som vi 
så skrev under 
på. Men det sagde 
vi nej til. Det er for 
stort et arbejde,” 
forklarer hun.

”Det kræver, at vi sidder på 
vores pladser hele tiden. De stu-
derende vil være afhængige af, 
at vi er på kontoret hele dagen, 
så vi kan underskrive kvitterin-
gen. Men vi har ikke kontor- og 
åbningstider. Så det ændres altså 
ikke.”

En anden løsning ville være 
at blive krydset af på en liste, 
når man afl evere opgaven. Det er 
proceduren, når 2. semester stu-
derende afl everer 1. årsopgaver.

Lise Lotte Krogh medgiver, at 

hvis der er et fl ertal af studeren-
de, som ønsker ekstra sikkerhed 
ved afl evering af opgaver, vil det 
blive taget op til overvejelse.

”Men så skal man heller ikke 
blive mopset, hvis man skal 
rende op til os fem gange, før 
vi er på kontoret. Det skal ikke 
være vores ansvar, hvis man lø-
ber forgæves,” fastslår Lise Lotte 
Krogh.

annec@mail.djh.dk

Bevis for afl evering mangler

DJH er for påvirket af 

branchens krav, når den ud-

danner journalister, mener 

evalueringsinstituttet EVA

Af Turi Kjestine Meyhoff 

Hensyn til branchen hæmmer 
DJH.

Sådan lyder dommen over 
Danmarks Journalisthøjskole 
i afsnittet ’Organisation og 
ledelse’ i rapportudkastet fra 
Evalueringsinstituttet EVA, der 
har evalueret de tre journalistud-
dannelser. 

Kritikken tager udgangspunkt 
i bestyrelsens sammensætning, 
der er domineret af repræsentan-
ter fra mediebranchen. 

Det er problematisk, mener 
Evalueringsinstituttet, fordi det 
giver et indtryk af, at hensynet 
til branchen dominerer over de 

uddannelsesmæssige og pæda-
gogiske overvejelser.

Selvmodsigende kritik

Som løsning på problemet an-
befaler EVA i rapportudkastet, 
at bestyrelsens sammensætning 
genovervejes, så der bliver plads 
til repræsentanter fra de uddan-
nelsespolitiske og uddannelses-
pædagogiske områder. 

Det er Torben Krogh, formand 
for DJHs bestyrelse, ikke enig i.

”Hvor vigtigt det er at have 
pædagogiske repræsentanter? 
Det vil jer gerne sætte et stort 
spørgsmål ved. Det er ikke op til 
bestyrelsen at bedrive pædago-
gik, det er jo lærernes opgave,” 
mener han. 

Torben Krogh kan dog godt 

følge tankegangen med, at der 
bliver taget meget hensyn til 
branchen, men mener ikke nød-
vendigvis, det er en dårlig ide:

”Der skal gerne være arbejde 
til nyuddannede journalister, og 
der er der vel en idé i at skæve 
til, hvad branchen efterspørger. 
Jeg mener, det er selvmodsi-
gende, når man andre steder i 
rapporten roser DJH for at være 
den journalistuddannelse, der er 
bedst i føling med branchen. Den 
ros kunne måske hænge sammen 
med netop det, de her kritiserer 
os for,” mener han.

Visionsløs ledelse?

Evalueringsinstituttet anbefaler 
også, at den daglige ledelse, altså 
rektor Kim Minke, skal agere 

mere visionært og proaktivt. Det 
savner, at ledelsen siger mere fra 
over for branchen og forfølger 
uddannelsens interesser.

Kim Minke forstår ikke kritik-
ken.

”Som uddannelsesinstitution 
er vi nået til at agere proaktivt 
og visionært. Derfor er det også 
DJH, der bliver efterlignet, og 
ikke DJH, der efterligner andre,” 
siger han.

Kim Minke efterlyser også, 
at rapporten er mere specifi k i 
sin kritik.

”Det ville have været nyttigt, 
hvis den antydede kritik på det 
punkt i rapportudkastet havde 
været mere konkret. Hvordan 
tager vi for lidt uddannelseshen-
syn og for meget hensyn til bran-
chen?” spørger han.

Bestyrelsesformand Torben 
Krogh kan heller ikke genkende 
kritikken.

”Der var stor enighed og til-
fredshed i bestyrelsen, da Kim  

Minke forlængede sin kontrakt 
frem til 2006. Økonomien er 
vores hovedpine, og der skal 
løbes stærkere og stærkere for 
at skrabe penge sammen, udover 
det vi får i taxameterstøtte fra 
staten. Her er der blevet gjort et 
godt stykke arbejde.” Bestyrel-
sesformanden langer til gengæld 
ud efter EVA:

”Man kan altid sige om 
nogen, at de skal være mere 
proaktive. Nogle gange får jeg 
en fornemmelse af, at de bare 
slynger ord  ud.”

 På Danmarks Evalueringsin-
stitut ønsker man ikke at kom-
mentere rapporten, før den 
offi cielt udkommer torsdag den 
14. april.

meyhoff@mail.djh.dk

Branchen fylder for meget

Skolen og branchen

ʼDe meget vidtgående hensyn til 

branchens ønsker og behov er 

med til at konservere uddannel-

sen og fastholde de studerende 

i branchens billede af, hvad der 

skal til for at blive en dygtig 

journalist.ʼ

   Rapporten om ledelsen

”Den daglige ledelse på DJH bør agere mere proaktivt og visionært  

      i det løbende arbejde med at udvikle og forbedre uddannelsen.  

      Det indebærer blandt andet, at ledelsen forfølger uddannelsens

      interesser, også når de evt. er i modstrid med branchens ønsker

      og behov.”

Rapporten om bestyrelsens sammensætning:

  ” Evalueringsgruppen anbefaler at bestyrelsens sammensætning

     genovervejes, og at bestyrelsen suppleres med profi ler, som i højere 

     grad har erfaring med og indsigt i uddannelsespolitiske og 

     -pædagogiske problemstillinger.”

Bestyrelsens nuværende sammensætning:

• En udefrakommende formand udpeget af undervisningsmi  

 nisteren

• To medlemmer udpeget af Danske Dagblades Forening

• Et medlem udpeget af fagpressens og magasinpressens udgi-  

                 verforeninger i fællesskab

• Et medlem udpeget af Danmarks Radio og TV 2 i fællesskab

• to medlemmer udpeget af Dansk Journalistforbund 

• En repræsentant for højskolens medarbejdere

• En repræsentant for højskolens studerende 

• Observatør for Statsministeriet 

Frederik kunne ikke forstå, hvorfor han ikke fi k  svar på, om han havde 

dumpet eller bestået sin samfundsfagsopgave          Foto: Martin Stampe 



Sabine og jeg fl yver til Danmark.

Sabine og jeg fl yver til Grønland.

Jeg er forelsket. Sabine er 19 år, jeg er 23. Jeg har besluttet mig for at blive i Tiniteqilaaq. Jeg vil oplæres som fanger. Skyde sæler og fange 

fi sk. Lære det østgrønlandske sprog. Jeg er stoppet med at fotografere.

Jeg må ikke se Sabine. Jeg forsøgte at forklare hende, at man ikke vil have, at vi er sammen. Derefter gik jeg over søen til øen Sarpaq. På vej hjem til Tiniteqilaaq passerer vi mange små fjeldsøer. Sabine kender dem alle og mener, det er tid til en dukkert. Vi kaster os nøgne 

i smeltevandet.

I et øjeblik ser vi den røde sol forsvinde i fjorden. Først i midten af januar – om en måned – vil vi igen se solen over fjeldene ved Tiniteqi-

laaq.

Først kysser Sabine min overlæbe, derefter underlæben, som hun bider i og siger ”Nvivakkajingina, ngivannginagajiiluuliina”. Hun 

fastholder mit blik, mens bidet tiltager i styrke.

I den lange smalle Ikaasaardiva-fjord venter Asser og jeg på lavvande, hvorefter vi samler blåmuslingerne i strandkanten. En stor pose 

hver. T Tiniteqilaaq samler man blåmuslinger til sin kæreste. 

»Qortsugaji. Spurven,« kaldes Sabine. Halvanden meter og pjusket hår.



Tekst af Casper Balslev                               

Foto af Jacob Aue Sobol

I starten af år 2000, drog fotografen Jacob 
Aue Sobol til den lille bygd Tiniteqilaaq i 
Østgrønland. Den oprindelige idé var at 
fortælle om kulturspittelsen i det moderne 
Grønlandske bygdesamfund. Men planen 
skulle snart ændre sig.

Ugerne gik. Han tog sine fotografi er og 
kom hjem. Få måneder senere stod han 

atter på Grønland. Denne gang måtte han 
sande, at det lille samfund rummede meget 
mere, end han havde set ved første møde. 
De piskende isstorme, stilheden i det arkti-
ske mørke og forelskelsen i den grønland-
ske pige Sabine. 

Han fl yttede ind hos kæresten Sabines 
familie og besluttede sig for at blive oplært 
som fanger. Et simpelt liv set med dan-
skerens øjne. Et liv langt fra opvæksten i 
Brøndby Strand.

Jacob Aue Sobol blev en fast del af det 
lille samfund. I hans egne øje var han ikke 
længere fotograf, han lagde kameraet fra 
sig og fi k en ny rolle i den lille bygd. Han 
blev en del af familien. Sabines kæreste og 
ham, der kom hjem med fi sk om aftenen.

Alligevel måtte de til sidst sande hinan-
dens og deres kulturelle forskelle og rejse 
fra hinanden.

Det er halvandet år siden, han måtte sige 

farvel til Sabine og folkene i Tiniteqilaaq og 
rejse hjem tilbage til Danmark. Med sig 
hjem havde han sine sort/ hvide fotogra-
fi er. Med billederne har han følsomt og 
indlevende, lavet en erindringsbog om en 
kærligheden til en kvinde og et samfund. 
En kærlighedshistorie.

Alle billedtekster er citater fra Jacob Aus 
Sobols bog »Sabine«, udgivet af Politikens  
forlag.

»Sabine«
Egentligt var han optaget på fotojournalistuddannlesen, men et reportageprojekt i Østgrønland fi k ham til at skifte planer. Fotograf Jacob Aue Sobol tog 

på en rejse og blev forelsket. Fornylig har han udgivet bogen ʼSabine .̓ En personlig og hudløs kærlighedshistorie 

Som vi fl yver dér over fjorde, fjelde og gletchere, og husene langsomt kommer til syne som små, sorte prikker på fjeldsiden, undrer jeg mig over, hvordan mennesker kan leve så isoleret. Men efter kort tid i bygden ved jeg, at Tiniteqilaaqerne befi nder sig i verdens centrum, og at den 

øvrige verdens begivenheder spiller en forbavsende lille rolle i bygdens hverdag. Det er her, livet har gemt sig. 

Næste morgen vågner jeg på mit værelse med et ansigt fyldt med brandvabler. Hans har stillet morgenmad frem til mig. Længe sidder han 

tavs i køkkenet og betragter mig, mens jeg spiser. Da jeg er færdig, siger han: ”Jacob spiser, Jacob lever.”

Jeg kommer hjem fra købmanden med brød og tørmælk. Hvor har du været? Hvem har du talt med? Sabine er vågnet.
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Steen Bostrup skulle have 

været skovfoged. I stedet 

blev han fast inventar på 

skærmen i de danske stuer 

i 34 år med tilnavne som 

Mr. Troværdighed og Mr. 

News. I dag er fjernsynet 

slukket, men han kan sta-

dig opleves på Sky Radio

Af Rikke Marie Dahl 

Illustration: Mads Nissen

Der er noget formelt over Steen 
Bostrup, selv om han sidder 
helt uformelt og afslappet i sin 
lejlighed i Amaliegade i det in-
dre København. Han udstråler 
stadig autoritet, selv om det 
obligatoriske jakkesæt er skiftet 
ud med en mørkeblå pullover 
og blå lærredsbukser. Og de blå 
øjne, der er gemt væk bag bril-
lestellet, lyser stadig af engage-
ment, når han taler. 

Man tror på, hvad han si-
ger. Det har været en af Steen 
Bostrups store styrker i hans 34 
år ved TV-Avisen.

”Troværdighed er en nåde-
gave. Og jeg kan kun sige, at 
hvis jeg har troværdighed, så 
er det et held. Men jeg tror også, 
at hvis jeg bare var begyndt at 
pjanke på skærmen – for jeg kan 
sgu godt lide at pjanke – så var 
der nok nogen, der syntes, det 
var skægt, men det går ud over 
troværdigheden. Så neutral, 
gerne med lidt humor, uden at 
det går over i pjank,” siger Steen 
Bostrup om hemmeligheden bag 
sin troværdighed. 

Han bander. Utroligt. 
Han var så velformuleret på 
skærmen. Og i dag, når han læser 
telegrammer op for Sky, er der 
heller ingen fi nger at sætte. 
Sproget er også en stor del af 
det.

”Sprogmæssigt skal du også 
være nogenlunde neutral - ikke 
hellerupsk og ikke vesterbrosk, 
men noget, der ligger midt 
imellem. Hvis du sætter en ung 
ærkekøbenhavner til at læse op, 
én der ikke kan sige kræft, men 
kun kraft, så er du også utrovær-
dig.”

Stemmen er tredje led til 
troværdighed. 

”Hvis du har sådan en festlig 
stemme. Hvis jeg talte helt her 
oppe.” Han demonstrerer ved at 
sige sætningen i falset.

”Så ville det heller ikke gå. 
Det er en masse tilfældigheder, 
der er faldet sammen og har 
gjort, at det er gået godt for 
mig.” 

Sav og økse

Lang tid inden der blev skrevet 
Mr. Troværdighed i panden på 
Steen Bostrup, mødte han som 
17-årig op til sin første dag i 
lære som skovfoged. Hans far, 
der selv var journalist, mente 
nemlig ikke, at det hårde journa-
listliv med lange arbejdsdage og 
lidt for meget alkohol var noget 
for sønnen. 

”Jeg tror, det var min fars 
egen drøm at leve i naturen, 
blive ét med dyrene og have lidt 
bier i baghaven, og så ville han 
skåne mig for, hvad han syntes 
var et hårdt job.” 

Steen Bostrup griner lidt ved 
tanken om sin korte karriere i de 
nordsjællandske skove.

”Der gik jeg så og fældede 
træer. Det var før motorsavens 
tid. Det var med den store 
træksav, hvor vi sad i hver sin 
ende. Og så en økse, så det var 
sgu hårdt arbejde, men det var 
meget sundt.”

Sundt eller ikke sundt; 
Steen Bostrup ville hellere 
være journalist. Han havde set 
både sin far og onkel arbejde i 
et spændende job og trods ad-
varsler om det hårde liv, drop-
pede han træer og økser og gik 
i lære som journalist på Horsens 
Folkeblad. 

Som udlært gik turen til 
Århus på Demokraten, derefter 
freelancer på musikradioen 
– det, der i dag hedder P3.  

Nerverne uden på 
jakkesættet 

I 1967 begyndte Steen Bostrup 
på TV-Avisen, som dengang var 
helt ny og grøn. Den havde kun 
eksisteret i ét år. 

Den første dag som studie-
vært var præget af nerver.

”Jeg tænkte ’det går jo aldrig’. 
Jeg øvede manuskripterne fl er-
etimer inden. Da jeg selv så ud-

sendelsen bagefter, kunne jeg 
godt se, at der var nerver på,” 
smiler Steen Bostrup.

Førstegangsnerverne har 
holdt ved, helt til han stoppede 
på DR.

”Jeg har altid haft lidt nerver 
på. En lille smule sommerfugle 
i maven, for det er jo frygtind-
gydende at dumme sig foran 
halvanden million seere. Det 
kan man sgu ikke lide. Jeg hå-
ber, det er lykkedes at holde 
sommerfuglene nede i maven, 
så de ikke er fl agret ud af ørerne 
på mig.”

I løbet af sin karriere på 
TV-Avisen har  Steen Bostrup 
oplevet dage, hvor det har været 
svært at få ordene over læberne. 
Dage som da Olof Palme blev 
skudt og 11. september.  

Han har også mestret at 
ryge under udsendelserne og 
præsteret at sige ’tolv blev dræbt 
– seks alvorligt.’     

”Men jeg tror, at fok har elsket 
sådan nogle åbne fortalelser. For 
så kan de jo se, at du ikke bare er 
et stykke fi rkantet glas. De ser, at 
du også kan dumme dig lige-

som alle andre. Men man skal 
selvfølgelig ikke sidde og vrøvle 
hele tiden.”

Grandprix på programmet 

Med 34 år på TV-avisen 
har Steen Bostrup oplevet 
en udvikling i nyhedernes 
fremstillingsfacon.  

”Når jeg ser en af de før-
ste TV-aviser jeg og de andre 
lavede, så dør jeg jo af grin over 
højtideligheden, sproget og 
tempoet. Vi talte jo ligesom folk 
gør på det kongelige.” 

Der er sket meget siden. 
Nyhederne er forkortet, og der 
er meget mere underholdning 
i nyhedsudsendelsen, og det 
er efterhånden så som så med 
de egenproducerede nyheder i 
TV-avisen. Den udvikling, 
mener Steen Bostrup, er trist.

For ham kulminerede det, 
da han var på vagt på dagen 
før Eurovisionens Melodi 
Grandprix i Parken i 2001. 

“TV-avisen den dag handlede 
ikke om andet end den dér san-
ger-konkurrence. Det var sgu en 
af de dage, hvor jeg tænkte ’nu 
kan det godt være, at du skal til 
at holde op´. Der måtte da 

Troværdighed helt op til himlen

”Det er vigtigt for studieværten, at han har troværdighed. Hellere lidt kede-

lig, lidt seriøs end for fjoget. Jeg tror ikke, folk vil se sådan en halvklovn,” 

mener Steen Bostrup.



ILLUSTRERET BUNKER 15

være sket noget andet og mere 
væsentligt ude i verden.

Det er ikke troværdigt at 
lave en nyhedsudsendelse, der 
nærmest er markedsføring af 
DR’s eget produkt.”  

Aldrig i en hængekøje

Det er nu to år siden Steen 
Bostrup stoppede på DR, men 
han er langt fra gået i stå. Han 
er ikke den stillesiddende type. 
Rundt omkring i lejligheden er 
der modelskibe, han køber og 
frisker op med lidt maling. Og 
når han ikke maler på skibe, har 
han gang i alt muligt andet.

Han forbereder kurser, skri-
ver på en biografi  om en ’gal 
dansker’, laver et foderbræt til 
haven eller besøger sine børne-
børn. Fire af slagsen. 

”Og så kan du se, at min 
kones hus er et træhus. Det skal 
males ustandseligt. Og det har 
jeg så påtaget mig mod at få 
lov til ikke at slå græs,” griner 
Steen Bostrup, mens han viser 
sin kones hus, som det udstilles 
i BoBedre.

Han savner ikke Danmarks 
Radio. 

”Det var jeg jo bange for, at 
jeg ville. Men jeg ved også, at 
jeg aldrig ville kunne lægge 
mig op i en hængekøje. Jeg har 
hele tiden haft noget at lave. Nu 
kan jeg bare lave det, når jeg har 
lyst. Og i det omfang jeg har 
lyst. Men derfor er jeg alligevel 
glad for, at jeg får lov til at lugte 
til en redaktion i ny og næ, som 
jeg gør på Sky.”

Ikke solgt ud

Valget af den kommercielle ka-
nal Sky er ikke gået ubemærket 
hen. 

”Mange har sagt til mig: 
’Hvorfor fa’en er du blevet 
kommerciel’ og ’hvad er det, du 
laver’. Og ja. Det er da rigtigt 
nok, at det er en kommerciel 
station, der tjener sine penge 
via ikke alt for fi kse annoncer. 
Men ellers er det jo et utroligt 
enkelt koncept. Nyheder, når de 
er der, og så musik. Hvis nogen 
har forventning til, at Sky skal 
udkonkurrere Danmarks Radio 
på nyheder, så er det menings-
løst,” fastslår Steen Bostrup. 
Han fortsætter:  

”Jeg har ikke solgt ud. Nu 
laver jeg bare en gren af ny-
hedsarbejdet. Jeg har lavet det 
andet i over 30 år. Jeg synes, 
det er et ærligt koncept. Man 
kan selvfølgelig sige, at det 
er overfl adisk. Men analyser 
og baggrund har aldrig været 
meningen med Sky Radio.”

Steen Bostrup arbejder to 
dage om ugen på Sky Radio i 
tre timer ad gangen.

”Det har været dejligt at 
lave radio igen. Det var det, jeg 
startede med dengang Mylius 
var på toppen. Så det har været 
godt at vende tilbage til mit 
gamle medie.”

Ude i byen bliver han stadig 
genkendt. 

”Nogle af dem kan sgu ikke 
forstå, at jeg er holdt op, selv 
om det er to år siden. Og andre 
siger, ’vi savner dig. Kunne du 
ikke begynde igen’. Det er da 
vældig sødt. Det generer mig 
ikke fem fl ade ører, når folk 
henvender sig. Jeg sagde til 
mig selv fra starten; du kan 
ikke både sidde hjemme hos 
folk hver anden aften og så ikke 
ville kendes ved dem på gaden. 
Jeg synes altid, det har været 
hyggeligt. Det hører med.

Jeg har i hvert fald aldrig for-
trudt, at jeg kom til at arbejde i 
branchen.”  

Steen Bostrup

- 65 år.

- Stod et år i lære som skovfoged.

- Blev i 1959 journalistelev på Horsens Folkeblad.

- Herefter på Demokraten i Århus 1962, musikradioen i Danmarks Radio 1964, ansat på Tv-avisen fra 1967 – 2001 

og Sky Radio 2003.

- Forfatter til biografi en ”Mozart Lindberg –jeg tror, jeg stjæler en præst.”

- To voksne børn, fi re børnebørn. Gift for anden gang. Denne gang med indvandrerkonsulent Charlotte Lawaetz.

Steen Bostrup leverer nyhederne klokken 17.30. Han er glad for, at Sky Radio ikke spiller dødsjazz – eller heavy metal, som vi andre kalder det.

- Sky Radio gik i luften som landsdækkende public service kanal den 15. november 2003. Steen Bostrup var studie-

vært på den allerførste nyhedsudsendelse.

- Skyʼs nyheder bliver løbende evalueret af Radio- og tv-nævnet. I første omgang var de ikke fuldt tilfredse med 

originaliteten og bredden af nyhederne. Sidenhen har Sky øget antallet af egne nyheder og sat mere fokus på 

kulturområdet.

- Den hollandske udgave af Sky Radio har kunnet høres på Tele Danmarks kabelnet siden 1988

Sky Radio

dahl@mail.djh.dk
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Opskriften på en god jour-

nalist er trods den geografi -

ske afstand påfaldende ens 

i Århus, Danmark og Toro-

nto, Canada. På Ryerson 

University er ʼLearning by 

doingʼ og praktisk erfaring 

de bærende ingredienser, 

og det lyder da bekendt. 

Alligevel er det ikke helt 

det samme. Specielt fokus 

på etniske mindretal spiller 

en vigtig rolle i undervisnin-

gen.

Tekst og foto af Victor Szulc

Mary Nersessian kan tydeligt 
huske sin første dag på Ryerson 
University.
 ”Vi skulle ud af huset, fi nde 
en idé og interviewe folk. Man 
dumpede, hvis man havde sta-
vet et navn forkert. Det var me-
get grænseoverskridende, og jeg 
tror, der var mange, der fandt ud 
af, at journalistik ikke var noget 
for dem alligevel,” siger hun.

I dag er hun 22 år, ved at af-
slutte studiet og sidder som chef-
redaktør på en af skolens aviser 
’The Ryersonian’. 

Der er langt til det 21. århund-
rede inde i redaktionslokalet. 
Mac’er - fra før der var noget 
der hed G2, G3 eller G4 - er 
arbejdsredskaberne, og da Illu-
streret Bunker kommer på visit, 
er billedredaktøren, Eddie Chau, 
ved at slide sig gennem en util-
givelig langsom QuarkXPress 
opsætning. Fotojournalister er 
der ingen af på Ryerson, så hvad 
der skal bruges af billeder, skal 
hentes hjem af redaktionen selv 
med digitalkamera. 

Seks ugers praktik

De studerende på universitetet 
må nøjes med seks ugers praktik. 
Nogle af praktikstillingerne er 
betalte, andre er ikke.

”Der er krise i branchen, især 
på trykte medier. Så de kontakter 
man kan få under praktikken, 
skal bruges til at fi nde fast ar-

bejde, når man er færdiguddan-
net”.

Ofte arbejder journalister i 
Canada på seks-måneders kon-
trakter. Og den næste seks-må-
neders ansættelse kan sagtens 
ligge og vente i den anden ende 
af det enorme land.

Helstøbte journalister

”På Ryerson har vi et ry for at 
være meget praktiske,” fortæller 
Ann Rauhala, der fungerer som 
praktikkoordinator. 

”Vi blander praksis og teori så 
meget som muligt, og under for-
løbene arbejder vi som en rigtig 
avis med deadlines hver dag. I 
det hele taget stræber vi efter, at 
de studerende får skrevet noget 
hver dag.”

Og noget må skolen gøre 
rigtigt, for Ryersons journalist-
linje er populær. 1700 ansøger 
hvert år om at komme ind på 
journalistuddannelsen. Kun 120 
slipper igennem nåleøjet. Efter 
to år specialiserer halvdelen af 
de studerende sig i radio/TV, 
mens resten er ligeligt fordelt 
imellem skolens avis-linje og 
magasin-linje. Arbejdsdagene er 
lange. Otte timer bruges der hver 
dag på den strengt journalisti-
ske del af undervisningen, men 
derudover skal de studerende 
også bruge tre timer hver uge på 
halvårlige forløb som sociologi 
og økonomi.

”Vi prøver at gøre gode, vel-
informerede borgere ud af vores 
journalister. De har brug for en 
forståelse for, hvordan samfun-
det hænger sammen,” fortæller 
Ann Rauhala. Undervisning i 
etik, politik og canadisk historie 
er ikke til at komme udenom på 
en journalistuddannelse, mener 
hun.

”God journalistik er det ab-
solutte fundament i et oplyst 
demokrati, så vi prøver at sikre 
os, at eleverne kender til grund-
læggende samfundsforhold. Der 
er ikke megen mening i at lære, 
hvordan man skal dække noget 
politisk, hvis ikke man som 
journalist har den grundlæg-
gende forståelse for det politiske 
system.”

De fl este af forløbene er obli-
gatoriske, selvom eleverne også 
har mulighed for at vælge imel-
lem mere langhårede forløb som 
kunst, østeuropæisk historie, og 
ikke mindst eksistentialisme. 

Multietnisk vinkling

Det er efterhånden mange år si-
den at Canada offi cielt erklære-
de, at det var et multietnisk sam-
fund, noget som efterhånden er 
vokset til at være et karakter-
træk for landet, man er stolt af. 
Det har også slået igennem på 
Ryersons journalistuddannelse, 
hvor man for nyligt har oprettet 
et obligatorisk forløb, der skal 

ruste de studerende til multiet-
niske udfordringer. 

”Vi prøver, at få vores stude-
rende til at rette linsen imod an-
det end deres egen eurocentriske 
middelklasseverden”, fortæller 
Ann Rauhala om ’Covering Di-

versity’ forløbet. 
”Det handler om at skubbe 

de studerende ud over deres 
bekvemmelighed og lære dem at 
dække etniske grupper og sam-
fundslag, de ikke kender til.” 

For selvom man måske har 
venner og bekendte med anden 
etnisk baggrund, er det noget 
helt andet at dække det miljø 
journalistisk.

”I Canada giver journalister 
stadigt et noget forvrænget bil-
lede af virkeligheden. Når jeg 
sidder i metroen, er jeg tit den 
eneste blonde person i vognen. 
Vi har mange asiater og sorte i 

Toronto, men det er ikke noget, 
der bliver afspejlet i mediebil-
ledet. Der er mangel på journa-
lister med for eksempel asiatisk 
eller pakistansk baggrund, og 
det er problem i et multietnisk 
samfund”.

Naboen mod syd

Den canadiske skrevne presse 
har set bedre tider, og selv 
Canadas svar på DR, den pris-
belønnede public service kanal 
CBC, er kommet under pres fra 
amerikanske nyhedskanaler som 
CNN og Fox News. Men selvom 
grænsen til USA og det enorme 
amerikanske mediemarked kun 
ligger knap en time fra Toronto, 
er der store kulturforskelle.

”Michael Moore er helt klart 
mere populær herovre end i 
USA”, griner Ann Rauhala.

Men indfl ydelsen kan mærkes 
- på både godt og ondt. 

”På den ene side åbner det 
fl ere muligheder for vores 
studerende. Det er en udbredt 
antagelse, at canadiske journali-
ster er bedre uddannet end ame-
rikanske, og de er efterspurgte 
dernede, så det giver fl ere mulig-
heder. På den anden side er der 
også en potentiel negativ effekt; 
at den udvanding og forfl adi-
gelse journalistik bliver udsat for 
i USA vinder indpas heroppe, på 
samme måde som der vel også er 
fare for, at den gør i Danmark?,” 
slutter hun, alt imens hun ligger 
op til en diskussion, som nok 
kan gå hen og blive relevant i det 
danske mediebillede i de kom-
mende år.

szulc@mail.djh.dk

Chefredaktørens bedrøveligt tomme pengekasse og den forestående panik for det etablerede explorerteam har gjort, at vi i 
dette nummer har udliciteret Bunker Explorer til manden på orlov i Canada, IB-freelancer, og ivrig læserbrevsskribent: Victor 
Szulc. Han har gravet i de multietniske lag på Ryerson University i Canada, hvor vi DJH’ere kan komme på udveksling på 8. 
semester.    

Brugerbetaling

En journalistuddannelse på 

Ryerson koster cirka 30.000 

kroner om året. De 25.000 

betaler de studerende selv.

Dertil kommer bøger og undervis-

ningsmateriale.

Læs mere: www.ryerson.ca

Journalist på kanten af Canada

Billedredaktør for skolebladet ʼThe Ryersonian ,̓ Eddie Chau, må dagligt kæmpe en ulige kamp mod en utilgivelig langsom QuarkXPress opsætning. 
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Gangene på Christians-

borg overvåges konstant 

af et pressekorps på 120 

journalister. Altid på jagt ef-

ter splittelse og konfl ikter; 

kort sagt gode historier

Tekst og foto Simon James Pettitt

”Ja, det er sagen om de falske 
pas. Jeg tror, regeringen træder 
vande. Lige nu er der bare et 
par embedsmænd, som ringer til 
hinanden.”

Henrik Kaufholz, Christians-
borg-journalist for Politiken, ta-
ler med sin redaktør om dagens 
måske kommende artikel.

”Vi giver dem et par timer, 
og ellers begynder jeg selv at 
ringe rundt og høre, om nogen 
er utilfreds.”

Han lægger røret på og 
sætter sig igen ned foran compu-
teren. Omkring ham sidder hans 
kolleger i det lille, lyse kontor og 
arbejder på deres sager. Udenfor 
er Den Permanente Fredsvagt 
ved at sætte deres regnbuefar-
vede fl ag op. En ny dag starter 
på borgen.

Taget med bukserne nede

”Det var ret opfi ndsomt af Eks-
tra Bladet at fi nde den historie, 
og det kom fuldstændig bag på 
regeringen. Da Lene Espersen 
reagerede ved at sige, at det bli-

ver rettet om et halvt år, når vi får 
nye pas, så havde de faktisk taget 
sig selv med bukserne nede, og 
lige nu prøver de at fi nde ud af, 
hvad de skal gøre.”

Sagen om forfalskning af pas, 
som Ekstra Bladet bragte dagen 
før, er blot én måde, hvorpå en 
historie kan ende på Christians-
borg-journalistens bord.

I det hele taget laver jour-
nalisterne en del opsøgende 
arbejde. For eksempel har Henrik 
Kaufholz skrevet en del cases om 
den nye fl ygtningelov.

”Jeg har været ude og fi nde 
folk, som er kommet i klemme 
på grund af loven. Historierne 
skal vise, hvor mange fejl der er i 
den nye lovgivning. Den forhin-
drer sikkert nogle uretfærdige 
familiesammenføringer, men det 
er der ingen konfl ikt i, og derfor 
er vi ikke interesseret i at bringe 
den slags historier.”

Mange af historierne 
kommer desuden fra politikerne 
selv i form af pressemeddelel-
ser, spørgsmål ved møder og 
undersøgelser.

”Lige nu går jeg faktisk og 
venter på en undersøgelse fra 
trafi kministeriet om prisstignin-
gerne på billetter. Den blev lovet 
til midten af marts, men da jeg 
ringede til dem for et par uger 
siden, udskød de den til påske, 
så nu må vi se.”

Efter påske

Telefonen ringer. Henrik Kauf-

holz tager den, lytter, siger ja et 
par gange og lægger på.

”Efter påske” siger han med 
et skælmsk smil.

”Undersøgelser bliver altid 
udskudt. Enten fordi de har 
noget skadeligt at sige, eller af 
samme grund som forsinkede 
stile.  Simpelthen mangel på 
tid. Men den her tror jeg, de vil 
have frem så hurtigt som mu-
ligt, da den sikkert understøtter 
regeringens valg. Det kan være 
derfor, det tager lidt længere tid. 
De skal måske lige have tallene 
til at passe til deres påstande, 
men det ved man jo aldrig. Det er 
dog sjældent, at en regering laver 
en undersøgelse, der modbeviser 
dem selv.”

Egentligt er det reglen, at alle 
medier får undersøgelser og 
pressemeddelelser på samme 
tid. Men i praksis holder det ikke 
altid.

”Jeg har trukket lidt i trådene 
til den her, og jeg tror, det er fi fty-
fi fty, om jeg får den før de andre. 
Altså politikere er også menne-
sker, og lige som alle andre er der 
nogen de kan lide, og andre de 
ikke kan lide. Desuden ved de, at 
vi har gjort meget ud af billetpri-
serne, så selvom vi ikke er enige, 
ved de, at de vil få spalteplads, så 
jeg håber det.”

Alt fra Ø til O

En Christiansborg-redaktion 
fungerer som en slags satellit - i 
daglig kommunikation med sin 
redaktion, men ellers afskåret fra 
resten af bladet. Mest afgørende 
er nærheden til dens kilder, de 
bor stort set på gang sammen. 
Bare på vej ned til Politikens 
kontor kommer man forbi vel-
kendte navne som Peter Brixtofte 
og Ritt Bjerregaard. Det er denne 
nærhed, der har givet anledning 
til beskyldninger om indspist-

hed, men ifølge Henrik Kaufholz 
holder det ikke.

”Vi har ikke socialt samvær 
med politikerne, vi møder dem 
på gangene og hilser, men de er 
stadig kilder.”

Et meget tydeligt kendetegn 
ved arbejdet på borgen er den 
store mængde information, man 
skal kende og alle de forskellige 
holdninger og sager, man skal 
sætte sig ind i.

”Det vigtigste er at kunne 
kende det relevante fra det irrele-
vante,” griner Henrik Kaufholz.

I baggrunden bekræfter en 
af hans medarbejdere dette ved 
med løs hånd at sortere ud i da-
gens post. Det meste ryger efter 
et hurtig blik i en stor papirkurv.

”Det kan godt være, vi ser på 
verden lidt enøjet med kun den 
politiske vinkel. Men samtidig 
skal man huske, at vi skal dække 
holdninger fra Enhedslisten til 
Dansk Folkeparti,” fortæller 

Henrik Kaufholz.

Flertal for foto på sygesik-
ringsbevis

De tider, hvor der virkelig er 
gang i den på Politikens kontor, 
er selvfølgelig ved store begiven-
heder som folketingsvalg. Men 
der kan også pludselig opstå 
nogle meget vigtige sager, som 
på ingen måde er programsat. 
Hvis for eksempel regeringen 
kommer i mindretal, ved et 
formandsskifte eller ved en intern 
splittelse i et parti. 

”Har man sådan tre, fi re store 
sager kørende samtidig, kan man 
godt få sved på panden,” afslut-
ter Henrik Kaufholz, inden han 
på ny griber røret og begynder 
en rundringning for at høre, om 
der er kød på sagen. Det er der. 

Dagen efter kunne man i Poli-
tiken fi nde overskriften: ”Flertal 
for foto på sygesikringsbevis.” 

simon@mail.djh.dk

På vagt i magtens korridor

Journalisterne på borgen.

Der arbejder dagligt 120 journalister på Christiansborg.

Lokalerne stilles til rådighed af folketingets administration og er gratis.

120 pladser er faktisk ikke nok. Der eksisterer på nuværende tidspunkt en 

venteliste for medier, der gerne vil ind.

Hvilke medier, der får lokale på Christiansborg, afgøres af folketingets 

præsidium, som består af formanden for folketinget og en repræsentant fra 

hver af de fem største partier.

Udenlandske medier holder ikke til på Christiansborg, men har lokaler i 

Udenrigsministeriet.

Danmark er et af de eneste lande, der lader journalister bo i deres parla-

ment. I Norge har man for eksempel kun et presselokale, hvor journalister 

kan arbejde midlertidigt.

Kilde: Claus Christoffersen, folketingets pressemedarbejder.

Den velkendte facade: Bagved den bestemmes rigets fremtid af 179 folketingsmedlemmer. Det hele overvåges, formidles og kommenteres af 120 journali-

ster.

Meget tid bruges på de interne telefoner - i evig forhandling, kommunikation eller kamp med politikerne og 

deres spindoktorer.
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Et holdningsløst korps af 

mikrofonholdere syltet ind 

i økonomiske interesser. Så-

dan karakteriserer det kø-

benhavnske mediebureau 

Monsun, den etablerede 

presse i Danmark

Af Jakob Herskind

Det bedste, der kunne ske for 
danskerne, ville være, hvis alle 
de store medier gik rabundus. 
Sådan blev Monsunjournalist 
Ulrik Kohl citeret, da han for 
små to år siden blev interviewet i 
fagbladet ’Journalisten’. 

På næsten samme måde for-
mulerer medstifter af Monsun, 
Mikkel Petersen, det, da han 
i dag fortæller om sit fi rmas 
holdning til den danske medie-
virkelighed. 

Et fi rma, der for cirka fi re år 
siden blev tænkt til udførelse af 
et sammenrend af erklærede so-
cialistiske medieentusiaster, som 
ville stable et forsvar på benene 
imod, hvad de oplevede som me-
diernes monopol på sandheden. 
Den holdningsløse sandhed.

”Demokratiet ville have godt 
af, at journalistikken sygnede 
bort og efterlod et tomrum til 
underskoven, de uafhængige 
mediers måde at gøre det på. 
Den er syltet alt for meget ind 
i forretningsmæssige hensyn,” 
siger Mikkel Petersen.   

Derfor er de store omnibus-
medier, tv-kanaler og dagblade, 
ifølge Monsuntalsmanden heller 
ikke kritiske nok i deres behand-
ling af politisk sprængfarlige 
emner. Fordi der er for mange 
afhængighedsforhold.

”Et eksempel er sidste års 
tildeling af Cavling-prisen, der 
blev givet for en kritisk dækning 
af grundlaget for dansk delta-
gelse i Irak-krigen. Alle danske 
medier burde jo have dækket 
det. Nu bliver det i stedet anset 
som noget ekstraordinært, og det 
er det slet ikke. Det er helt almin-
delig journalistik,” siger Mikkel 
Petersen, der glæder sig over, at 
der i gennemsnit er over 1400 
daglige besøgende på internet-
portalen modkraft.dk.

Den er en del af den samlede 
Monsunproduktion, som udover 

portalen også tæller enheder som 
lokalavisen ’PåGaden’ og maga-
sinet ’Moskito’. Modkraft.dk’s 
opgave er så ’i videst mulige om-
fang at overfl ødiggøre de kom-
mercielle portaler og mainstream 
nyhedsmedier’, som der med 
slet skjult ambition står på sidens 
egen velkomsttekst.

”Der er åbenlyse problemer i 
verden. Folk dør af sult på trods 
af, at der er mad nok til alle. Det 
vestlige samfund fører krige på 
løgne, og ingen af de etablerede 
medier behandler disse emner. 
De slår ikke til. På modkraft.dk 
skriver vi om de ting, og vi tør 
have holdninger til det,” siger 
Mikkel Petersen. 

For lidt viden på DJH

Ifølge Mikkel Petersen er der 
fl ere årsager til den journali-
stiske bovlamhed, der hersker 
herhjemme. Kombinationen af 
forkert uddannede journalister 
og de store mediers hensynta-
gen til en for bred målgruppe. 
I stedet for at koncentrere sig 
grundigt om få emner skøjter 
aviser og tv-kanaler henover for 
meget ligegyldigt for at tilgodese 
alle. Og dermed bliver det ofte 
tilfældigheder, der afgør, hvad 
journalisten bliver kastet ud i.

”Skal verden refereres kritisk, 
kræver det stor viden. I mange 
år har det været den journali-
stiske faglighed, der har været 
i højsædet. Formidlingen er 
stadig vigtigere end mængden af 

viden. Det burde være sådan, at 
dem der vidste noget skulle lære 
at formidle og ikke omvendt. 
Eksempelvis er uddannelsen på 
Danmarks Journalisthøjskole alt 
for generel i sin karakter til, at 
de studerende får en ordentlig 
vidensballast med sig, som de 
kan bruge til at bedrive lødig 
journalistik. Til gengæld synes 
jeg, at det er positivt, at universi-
teter som RUC og SDU har lavet 
nogle mere akademisk-oriente-
rede uddannelser,” siger Mikkel 
Petersen fra Monsun, der netop 
er blevet godkendt til at modtage 
en praktikstuderende fra RUC. 

Jakob Elkjær, indlandsredaktør 
på Information, om monopol, 
vagthunde og rabundus:

Jeg vil nu ikke håbe, at branchen 
går rabundus, så ville jeg jo ikke 
have noget job…

Det er sundt, at der fi ndes alter-
native medier i Danmark, som kan 
og vil lave historier, som de etable-
rede ikke beskæftiger sig med.  Det er 
forkert at sige noget entydigt om, at 
vi er for tandløse i vores arbejde. Det 
afhænger af, om journalisten er dyg-
tig eller ej. Der er gode og dårlige 
journalister på de fl este medier. 

Langt fra Rådhuspladsen 
til Nørrebro

Fri af overordnede betragtninger 
om rigets sløje tilstand forsøger 
lokalavisen PåGadens redaktør 
Martin Lindblom og en hånd-
fuld ulønnede og uuddannede 

journalister og fotografer hver 
måned at tegne et andet billede 
af Nørrebro, end det der skit-
seres af de etablerede medier. 
Avisen, der er ejet af Monsun, 
lytter bevidst hellere til manden 
på gaden end til folkene på Råd-
huset. Og avisen forærer hellere 
spalteplads til lokales løsnings-
forslag end til politikerne.

”Politikere tænker meget tek-
nokratisk, hvorimod folk herfra 
kender området, har fi ngeren på 
pulsen og ved, hvad der virker. 
Et eksempel er problematikken 
med rødderne fra Blågårds Plads. 
Der sætter myndighederne ind 
med mere politi, overvågning 
og kontrol, imens de lokale nør-
rebroere godt ved, at det handler 
om dialog og tillid. De kontakter 

folk, der kender rødderne og får 
dem i tale på den måde. Vi har i 
sidste nummer af PåGaden lavet 
et interview med tre af drengene 
fra Blågårds Plads. Og det er 
første gang, at de selv er kommet 
til orde i medierne, og får lov til 
at komme med deres version af 
sandheden,” fortæller Martin 
Lindblom, der i samarbejde med 
sine kolleger på avisen og Mon-
sun har relanceret PåGaden i et 
mere tidssvarende format, så det 
i dag mere ligner et magasin end 
en egentlig lokalavis.

”Jeg tror, at vi er mere fanta-
sifulde i vores vægtning af ar-
tikler og kilder end andre lokale 
medier, og det nye format skulle 
også gerne betyde, at vi når end-
nu længere ud - at endnu fl ere 
mennesker kommer til at læse 
avisen,” siger redaktøren.

Lars Schmidt, ansvarshavende 
redaktør på Lokalavisen for 
Nørrebro og Nordvest, om På-
Gaden:

Jeg tager ikke dens tilstedeværelse 
så tungt. Vi er en anden slags avis.  
Jeg kan bedre lide vores avis, fordi 
PåGaden ofte er for positiv overfor 
dens eget græsrodsprægede miljø. 
Vi er helt uafhængige og kan derfor 
være kritiske overfor alle. Desuden 
er deres journalister ikke uddan-
nede, hvilket man godt kan mærke. 
Til gengæld kan det uskolede også 
give et dejligt frisk pust og syn på 
journalistikken, som vi uddannede 
godt kan lære noget af. 

jakob@mail.djh.dk

Monsun

Mediesyndikatet Monsun blev stiftet i efteråret 2000 af en gruppe men-

nesker med fælles erfaringer fra medie-arbejde på bl.a. den hedengangne 

ugeavis Socialisten Weekend.

Udover internet-portalen Modkraft.dk driver Monsun lokalavisen PåGaden, 

der bliver delt ud på offentlige steder på Nørrebro i København, PåGadens 

internet-del Paagaden.dk, magasinet Moskito, ligesom Monsun også sælger 

journalistik til en række medier og organisationer.

Der er på Monsun lige nu 10 faste medarbejdere, hvoraf de fem er lønnede. 

Se mere på: www.monsun.dk 

Tjek også: www.modkraft.dk og www.paagaden.dk

Systemkritisk nødvendighed eller 

venstreorienteret paranoia

Snapshots fra udsmykningen i Monsuns lokaler  Foto: Monsun 
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Denne artikel er et forsøg 

på at forklare, hvad det er, 

BLACK BOX Magazine gerne 

vil. Hvis dette skulle have 

været en ægte BB-artikel, 

skulle den være subjektiv, 

grænsesøgende, sat læk-

kert op og være skrevet på 

engelsk. 

Oh well.

Af Stephanie Caruana     

Der er dage, hvor man tror, at nu 
har man læst og hørt alt. Og så er 
der dage, hvor man læser BLACK 
BOX Magazine. Et univers, der er 
lige dele undren, småkonspirati-
onsteoretisk fi ltrering af virkelig-
heden og lettere subjektiv, global 
grænsesøgning for Wallpaper-ge-
nerationen. Hvor håndlangerne 
har tænkt sig at ændre verden, 
og medierne bryder reglerne for, 
hvad man vælger at bringe, og 
hvordan man vælger at bringe 
det. Hvor det handler om at for-
tælle, hvad der virkeligt foregår. 
Og hvor de implicerede samtidigt 
lever af at arbejde for de etablere-
de medier. Sproget er på engelsk, 
for oplaget på 10.000 bliver også 
solgt via håndplukkede forhand-
lere i udlandet. BLACK BOX Ma-
gazine er et con amore-projekt, en 
Trojansk hest, der bestod i første 
nummer af fi re blade i en sort 
papæske med et logo, der er så 
lækkert, at chefredaktøren over-
vejede at få det tatoveret.

En af drengene

Der er nætter, der kan ændre éns 
syn på tingenes tilstand. Selv 
kom jeg ind i alt det her, da jeg 
på en bytur mødte Sten Jauer, 
der på det tidspunkt var kreativ 
ansvarlig.

”Kender du ikke nogen, der er 
pisseskrap til engelsk?” spurgte 
han. 

”Jo. Mig!” sagde jeg, en anelse 
kæphøjt. Men den var nu god 
nok. På det tidspunkt rendte jeg 
rundt på bistand efter fi re år som 

tekstforfatter i reklamebranchen. 
Jeg var kommet ind på DJH, og 
der var alt for lang tid til skole-
start.

Og sådan blev det. Jeg mødte 
de andre, og så var jeg inde. ’De 
andre’ er en højst uhomogen 
gruppe af mænd i trediverne. 
De fl este af drengene har været 
involveret i det nu hedengangne 
’Virus – Magasinet for det Mo-
derne Hjem’. Og de har alle øge-
navne. De er ikke namedroppere, 
men de kender en hulens masse 
mennesker. Der er chefredaktør 
Mads Brügger, kaldet Bings el-
ler bare Brüggeren. Han har en 
lang karriere både foran og bag 
sig; netop nu er han producer og 
idémand bag ’Tal med Gud’ på 
DR2, Döner Magazine og han har 
netop vundet Berlingskes Journa-
listpris for sin bog ’Ingen kender 
Dagen’. Der er Danny Lund, kal-
det Dunke, musiker, satanist og 
den højeste, fl inkeste 
mand, man 
k a n 

t æ n -
k e 
s i g . 
O g 
a n s a t 
h o s 
Kristel igt 
d a g b l a d . 
Kreativansvar-
lig er Klaus Thy-
mann, internationalt 
anerkendt fotograf 
med et væld af videoer, 
modeserier og reklamer i 
kølvandet. Han bliver kaldt 
Svulsten, fordi han på et tids-
punkt havde et virkeligt ondt 
tilfælde af fodsvamp, han insi-
sterede på at vise folk. Har jeg 
hørt. Selv blev jeg Sveske, fordi 
jeg får tingene gjort og er lille og 
mørk. Min tjans var at holde styr 
på freelancerne, korrekturlæse 
og stramme alle artiklerne - på 
engelsk. 

Kinesisk gambling

Langt om længe får jeg fat i 
Mads. Jeg kender egentligt godt 
svarene på de spørgsmål, jeg har 

tænkt mig at stille ham, men det 
er jo ikke det samme.

”Formmæssigt ignorerer 
BLACK BOX Magazine konven-
tionerne om, hvad et magasin 
skal være.

Indholdsmæssigt forsøger 
vi at praktisere journalistik på 
andre måder, først og frem-
mest, fordi historierne skal være 
unikke. Vi bruger metoder, som 
andre blade ikke kan eller vil 
bruge. Teknikker, man ser mere 
hos FLUXUS, i kunsten. Det er 
hasarderet journalistik, der kan 
gå galt. Der er rent faktisk noget 
på spil. Men  det er også interes-
sant! Hvis Jakob Boeskov var 
blevet opdaget i Kina, og måske
var blevet henrettet, var det 
ikke blevet dårligere histo-
rie af den grund!”

M a d s 
Brüggerler, 

men er halvt se-
riøs. Lige dén historie 

kunne ikke komme hjempå an-
dre måder.
”Altså...man kan jo ikke lave 
omelet uden at slå æg i stykker,” 
konstaterer han.

Lu, lul, Reimar går

Og man kan ikke gøre op med 
vanetænkning uden at pisse folk 
af. Reaktionerne på BLACK BOX 
Magazine har været blandede.

”Nogle synes, at BB er for-
tænkt, eller at den slags ikke sker 

i virkeligheden. Men det gør det 
jo,” mener Mads Brügger. 

”Anmeldelserne har vekslet 
fra det mavesure hos Politiken til 
det begejstrede hos Weekendavi-
sen. Andre journalister anerken-
der udgangspunktet: at vi gør op 
med den stilstand, der har været 
inden for magasiner de sidste 
20-30 år. Vi vil vise, at magasiner 
kan meget mere. Den danske me-
diebranche og dansk kulturliv er 
præget af ’mellemtilstanden’,” 
siger Mads Brügger og forklarer, 
hvad han mener. 

”Det er dér, hvor fanta-
sien har trange kår. Folk tør 
ikke være i opposition, de 
har ikke fantasi til det. De 
er lullet hen i Reimer Bo og

Krøniken! Medierne 
hylder ikke det 

at tænke 
s e l v . 

Der er 
en udtalt 

mangel på per-
sonligheder i medi-

erne. Folk bliver mere og 
mere ens,” hvæser han en anelse  
beklagende.

Mønsterbrydere på mission

Men Mads Brügger ved også, at  
det ikke lige er til at ændre.

”I det store hele betyder BB 
nok ikke det helt vilde. Men hvis 
bare én læser opdager, at verden 
er større, så er missionen lyk-
kedes!” slår han fast.

”I fremtidens mediesamfund 
bliver folk bliver mere uengage-
rede, fordi de kan gennemskue 
journalistikken. De kan læse 
mønsteret. Overinformation 
øger mønstergenkendelsen, 
og man skal bryde det møn-
ster, hvis journalistikken skal 

overleve. Man skal såvidt muligt 
være i opposition til ’mellemsin-
det’, pleje sin mentalhygiejne, 
så at sige. At se, at Krøniken er 
noget makværk, når alle skriger, 
hvor god den er. Den der med, 
at 40.000 fl uer kan ikke tage 
fejl...gu’ kan de så! Man skal 
læse det, de andre ikke læser og 
pleje nogle kompetencer, som 
dem, der arbejder indenfor mel-
lemsindet, ikke har,” mener han.

Demokratiets snothvalpe

Og hvordan passer det så lige 
med, at Mads Brügger arbejder 
i den store, forkromede Statsra-
diofoni?

”DR er et af de få steder, hvor 
en som jeg kan overleve. De tæn-
ker ikke på annoncører, og det 
giver en frihed. Men jeg har også 
fået ørerne i maskinen, når jeg er 
gået for langt. Så har jeg taget 
kampen,” husker han. Sådan har 
det altid været.

”Da jeg var på Kanal 
2, lavede kunstneren 
Michael Brammer 
udstillingen med de 

udstoppede hunde-
hvalpe. Han gik under 

jorden, fordi han blev efter-
stræbt af dyrerettighedsfolk. 

Jeg fandt ham, og lavede et ind-
slag, hvor han læste op af ’Barbie 
og hunden Pjevs’, iført påspæn-
dingsdildo. Det var i Kanal 2 
Nyhederne, og det udløste en 
telefonstorm, men det var inters-
sant!” Mon ikke. Mads Brügger 
er på godt og ondt en journalist, 
der ikke er skolet inden for be-
tonmurene. For ham at se er alt 
for mange af os yngre og håbe-
fulde simpelthen ikke gode nok.

”Det er et udtalt paradoks, 
at journaliststuderende ikke er 
ydmyge overfor faget, det er en 
slags åndelig dovenskab. Det 
virker ikke, som om folk virkelig 
brænder for det.  De kunne lige 
så godt arbejde på Konrad eller i 
en bank,” sukker Mads Brügger. 
Og med dén salut til mine med-
studerende og ønsket om en god 
påske til mig, lægger han på.

Ham får de sgu aldrig ind i 
en box.

caruana@mail.djh.dk

Når 40.000 fluer tager fejl

Blade i boksen

Første nummer bestod af:

ANSWERING MACHINE

Om global kapitalisme som popkulturelt 

fænomen, hvor kunstneren Jakob S. Boe-

skov, daværende redaktør for AM, blandt 

andet rejste undercover til våbenmesse i 

Kina med et fi ktivt, men skræmmende vå-

ben. Der var historier om Bilderbergerne, 

guide til at slukke neonlys på Rådhusplad-

sen i København og en hyggesnak med 

et indisk fi rma, der vil bygge en by for de 

superrige i Mumbai.

I AM BACK

Et anderledes rejsemagasin, hvor clouʼet 

var Smukke features om bøsseparadiset 

Playa del Inglés på Gran Canaria. Der var 

en billedserie fra Barentsburg, en guide til 

at rejse (illegalt) med godstog og repor-

tage fra klovnefestivalen i Svendborg, hvor 

Dunke og Brügger havde været undercover 

som falske klovne.

BLAND 

Handler om hverdagslivet. Reportage 

fra Karlsruhe, Europas måske kedeligste 

by, artikel om ludomani, hestepiger, 

kristne dukkeførere, indretningstips fra DJ 

Aligator (der byggede sin drømmebolig i 

computerspillet The Sims).

IF I HAD KNOWN IT WAS HARMLESS I 

WOULD HAVE KILLED IT MYSELF

Et magasin om stofkultur, kunst og 

genteknologi. Undercover-reportage fra 

ufosekten RAELs stormøde i Slovenien, 

hvor de kundgjorde, at de havde skabt ver-

dens første klonede menneske, interview 

med en psykedelisk amerikansk forsker, 

der har et narkolaboratorie et sted i den 

Sydamerikanske jungle.

 

- Ovenstående er udpluk af artikler fra de 

enkelte blade. Der var meget mere.

Se mere på:

www.blackboxmagazine.com
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By Nicolle Weeks

When did we stop being free to 
be you and me?  That’s a que-
stion posed by Carrie Bradshaw, 
the main character on Sex and 
the City, one of North America’s 
most popular television shows in 
the past year.  In the show, the 
fi ctionalized New York colum-
nist (based on real-life columnist 
Candace Bushnell), writes about 
her dating escapades.

Bushnell, probably the today’s 
most famous personal journalist, 
gained notoriety after penning 
her column, writing her bestsel-
ler, and going on to produce 
Sex and the City. But is personal 
journalism – passing off your 
own life as journalism – a valid 
form of the craft?

In Canada, where the genre is 
gaining popularity as a respec-
table form of journalism, both 
of the national dailies feature a 
young female writer who writes 
about her weekly exploits. In 
The Globe and Mail, it’s Leah 
McLaren.  In The National Post, 
it’s Rebecca Eckler.  This week, 
McLaren wrote a column about 
a recent money dilemma: she’s 
“broke”, so she has to decide 
whether or not to get massages 
or to continue employing her 
maid.  Some journalists think 
that reportage such as this is 

lazy.
“It is too often the fi rst resort 

rather than a last resort – it is 
used as an excuse to do less 
reporting. So if I am pregnant, 
why, I'll just write about my 
morning sickness. If I have lost a 
friend, hey, I'll write about that 
and work out my grief - com-
bining therapy with journalism 
and being paid for it,” says Ivor 
Shapiro, an assistant professor at 
Ryerson University’s journalism 
program in Toronto.

“As opposed to doing what 
journalists do - asking questions, 
reading stuff, fi nding things out, 
being surprised, analysing the 
results. Journalism at its heart is 
about discovery and verifi cation, 
not for working out ones emotio-
nal tensions.”

Understandably, McLaren has 
a different idea about using her 
life as a subject.

“I used to live in London and 
British columnists tend to be far 
more personal and self-referen-
tial. Canadian journalism tends 
to be pretty staid and conserva-
tive,” says McLaren, “I think a 
personal perspective can enrich 
any kind of story if it is properly 
executed. Also I'm very careful 
about what I reveal - I never talk 
about my romantic life or my sex 
life because that would make me 
uncomfortable. Of course I love 

it when other people write about 
that stuff.”

The debate about personal 
journalism goes beyond black 
and white. Even Shapiro admits 
that he has used the tool when 
writing some features:

“If the interaction between me 
and the subjects of my story can 
add to the reader's understanding 
of it. At times, too, there doesn't 
seem a better way to string a sto-
ry together in a narrative way.”
Shapiro is quick, though, to 
differentiate between personal 
journalism and fi rst-person 
journalism: “Personal journalism 
is where you are focusing your 
writer's eye on yourself and your 
world, not just including your-
self in a story about something 
else.”

The difference between good 
and bad personal journalism 
seems to be the defi ning factor in 
the Canadian debate.

Amber Dowling is a student 
at Ryerson University, where 
young journalists are taught that 
it’s okay to put yourself in the 
story, as long as it’s warranted.

“I think that there is a place 
and time for personal journa-
lism,” Dowling comments, “I 
was reading an article the other 
day, and the author waited until 
the last couple of paragraphs to 
introduce himself in the story… 

putting himself in the story had 
nothing to do with it. It made 
no sense. In that context I think 
some journalists are starting to 

overuse the concept. But when 
it's used properly it can have 
great benefi ts.”

week@mail.djh.dk

Personal Journalism: Lazy or Brilliant?

:: FOREIGN AFFAIRS ::
Students from a lot of different countries visit our school to study every semester – now we give them the chance to enlighten on Foreign Affarirs

Carrie Bradshaw from ʼSex and the cityʼ (shown on danish TV3) is the fi ctionalized portrait of todays most 

famous personal journalist, columnist Candace Bushnell. 

Nu kan der også 
bestilles madvarer
gennem internettet
www.jerry.just-
eat.dk

Gratis udbringning*
mellem kl. 17.00 - 
22.00
*Ved køb af min. 80 kr. 

madvarer. Max. 5 km

Til hver alm. pizza 
medfølger en 
sodavand eller en 
skål salat.
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tilbud glæder dog 
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Jordbrovej 11 
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      86 16 18 98
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Se resten af menukortet hos Jerry’s



ILLUSTRERET BUNKER 21

He witnessed the heart-

wretching disaster of the 

recent terrorist attack in 

Madrid through the eye of 

his camera - David Fonfria, 

a photography student in 

Madrid

By Ivana Zulcakova

Photos by David Fonfria

“I was asleep when I heard a big 
noise. I didn’t even think it could 
be something like a bomb.”

After he woke up, a friend of 
his told him what had happened 
at Atocha, a railway station in 
Madrid. Expecting it was just 
another attack of the Bask ter-
rorist organization ETA, David 
wasn’t too concerned.

“I thought there would be a lot
of material damage, not many 
victims.”

He studies and currently 
lives in Madrid, 5 minutes from 
Atocha. Three bombs blasted in 
a train right outside the Atocha 
station. Another three trains ex-
ploded that day - March 11th - in 
Madrid. 

“I saw police and ambulance 
cars, I saw the train - it was a 
disaster. I didn’t expect that, and 
I went back home for my came-
ras.”

When the police refused Da-
vid access to the casualty place, 
he rang the door and got inside 
an apartment on the 7th fl oor 
opposite the Atocha railway 
station from where he could 
observe what had happened. He 
shot videos and took lots of pic-
tures of the attacked train, de-
monstrations, people bringing 
fl owers and lighting candles.

Feels a part of victims 

At the beginning he felt like 
everyone else there: shocked by 
being a part of chaos and sor-
row beyond all understanding. 
At the same time he wanted to 
capture everything on the fi lm.

“I felt a part of the victims. I’ve 
grown up in Alcala. I’ve taken 
that exact train to Madrid milli-
ons of times,” David explains.

Dozens of victims in the train 
from Alcala de Henares - a town 
about 30 KMs from Madrid 
- were coming to Madrid that 
morning for work or study like 
any given day.

“You’re aware that all you’re 
seeing is very strong: there are 
people and they are all dead.” 
David admits the pictures of the 
exploded trains were harsh.

“You could even see dead 
bodies inside the train. They 
were putting them in plastic 
bags. I couldn’t sleep that 

night. But you know, you have 
to keep shooting the camera, to 
show what happened. It is your 
duty.”

A different Spain

David shows considerable exci-
tement talking about the politi-
cal consequences of the attack 
in Madrid. 

“Our society feels something 
new. We have seen Aznar’s 
party manipulate things in their 
own interest. Spanish people are 
happy that we have changed the 
way of doing politics. We have 
a lot of hope for the future - in 
return for all those broken lives, 
sadly.” 

The day after the tragedy 
the government organized a 
demonstration against terro-
rism. However, the following 
evening a spontaneous de-
monstration started against the 
government’s manipulation of 
information regarding the terror 
attack. Even though the govern-
ment declared this demonstrati-
on illegal, it kept on going from 
6pm till 6am Sunday morning 
– the election day for the par-
liament of Spain. Originally, the 
Aznar’s governing Popular Par-
ty was widely expected to win. 

Instead, Spain’s Socialist Party, 
who opposed Spain’s support 
for the US-led war in Iraq, won 
a shock victory.

Learning from the tragedy

The sad experience taught him 
a lot.

“I’ve learned to open doors, 
interact with many different 
people, do things well and be 
quick.”

He emphasizes after a short 
pause:

“You really need to be quick 
when you want to be a photo-
grapher.” 

Unpredictable, shocking tra-
gedy proved David’s abilities as 
a photographer. Without having 
proper ID, he managed to talk to 
injured people, foreigners and 
police, go to the fl ats, hospital 
and demonstrations.

“It was the fi rst time I did so-
mething like that,” David adds. 
“If I had had any doubts about 
myself before, now I know I can 
do it.”

kiwivana@hotmail.com

:: FOREIGN AFFAIRS ::
Students from a lot of different countries visit our school to study every semester – now we give them the chance to enlighten on Foreign Affarirs

Working in disaster

202 people were killed and 1500 wounded, when terror struck Madrid on March 11th

“Iʼve taken that exact train to Madrid a million times,” says David Fonfria, a student of the photojournalism EFTI in Madrid.
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Af Julie Jo Boding, 

4. semester, praktikant på 

Politikens debatredaktion

I min 21-årige begrebsverden 
fi ndes  der to guruer inden for 
interviewets kunst, nemlig Lars 
Bjerg og Nils Thorsen, som 
begge henter inspiration fra 
mesteren over de andre mestre, 
John Sawatsky.

I min første tid på DJH blev 
jeg undervist i Sawatskys inter-
viewteknik, som havde det en 
religiøs status. Budskabet var en-
kelt: stil åbne, simple og neutrale 
spørgsmål, når du interviewer. 

Både Lars Bjergs bog ’Som man 
spørger...’ og Nils Thorsens gæ-
steforedrag på skolen understre-
gede dette mantra.

Med den respekt, der natur-
tro følger guruer, tog jeg naivt 
mantraet til mig. Jeg følte, at 
det gav mening, og jeg følte mig 
godt klædt på til at skulle ud i 
virkeligheden. Men der er en 
afgrundsdyb kløft mellem de in-
terviewteknikker, jeg har tilegnet 
mig på DJH, og den barske vir-
kelighed, der har besluttet sig for 

at være min uddannelsesmester i 
18 måneder. 

I dag laver jeg holdningsinter-
views, og det er min ypperligste 
opgave at få det skarpeste, mest 
radikale, mest provokerende 
svar frem. I min nye verden af-
fødes dette af de skarpeste, mest 
radikale og mest provokerende 
spørgsmål.

Som med så mange andre 
religiøse foretagender var der 
selvfølgelig nuancer i DJHs 
interviewundervisning. I visse 
tilfælde kan det være forsvarligt 
at bruge lukkede eller endda 
ledende spørgsmål, og det kan  

være, at det giver bedre svar. 
Men det rokker ikke ved, at det 
står mejslet ind i min hjernemas-
se, at jeg skal stille åbne, simple 
og neutrale spørgsmål. De syv 
dødssynder inden for det jour-
nalistiske interview sidder på 
rygraden, og hvis min tidligere 
matematiklærer ringede midt 
om natten og bad mig sige seks-
tabellen i søvne, ville jeg svare: 
’Du må ikke stille lukkede, le-
dende eller værdiladede spørgs-
mål!’. Så klart var budskabet; så 

oversete var nuancerne i inter-
viewundervisningen på DJH.

’Er det ikke pinligt?’

På Politiken blev jeg en dag anbe-
falet i det åbne kontorlandskabs 
vidunderlige medhør at stille 
Helge Adam Møller spørgsmålet 
’Er det ikke pinligt?’. Hvornår 
kan det overhovedet være et 
godt spørgsmål? Det er lukket, 
ledende og værdiladet, og jeg 
kan mærke nakkehårene rejse sig 
og min indre journalistsjæl stritte 
imod af alle kræfter. Men ifølge 
skåltalen er Politiken en førende 
debatavis, og redaktionen består 

af fi re debatredaktører. Og så en 
enlig praktikant. Så det er vel 
meget naturligt, at jeg tilegner 
mig deres gode råd. Efter inter-
viewet bliver jeg belønnet med 
noget så selvtilfredsstillende 
som ros. 

”Det var godt, du gik til ham”, 
lyder det.

”Ét er teori, noget andet er 
praksis”, svarer en af de erfarne 
debatredaktører mig, da jeg fi lo-
soferer højt over den frustreren-
de forskel mellem interviewun-

dervisningen på skolen og den
teknik, jeg har tilegnet mig i lø-
bet af mine første to måneder på 
Politiken.

”Når vi tager fat i et emne, er 
sagen jo allerede oplyst. Vi behø-
ver ikke at bruge åbne spørgsmål 
for at få fakta på plads. Vi skal 
have holdninger frem, og vi 
skal undgå, at politikerne cykler 
uden om”, lyder forsvaret.

Djævlens advokat

Skal jeg stille åbne, simple og 
neutrale spørgsmål, som min 
rygrad anbefaler mig, eller skal 
jeg opfylde redaktørernes vejle-

dende råd? Skal jeg følge teori 
eller praksis? Jeg føler mig som 
en skizofren, der alt efter humør 
hælder mest til den ene eller an-
den side. 

For at få en afklaring ringer 
jeg til Nils Thorsen og spørger 
guru nummer to, om han vil 
drikke en kop kaffe, som viser 
sig at strække sig over halvan-
den time. 

Nils Thorsens mission tager 
udgangspunkt i, at alt for mange 
journalister bruger alt for få åbne 

spørgsmål. Også i holdningsin-
terview kan åbne spørgsmål få 
en person til at folde sin mening 
ud. Det virker så simpelt, og det 
er vel derfor, han har fået status i 
min verden som en guru. 

Og så alligevel

”Jeg stiller da også nogle åbne 
spørgsmål, som måske havde 
være bedre som lukkede,” bedy-
rer Nils Thorsen. Jeg bliver mere 
frustreret end egentlig chokeret 
over, at han fraviger de religiøse 
principper.

Han forstår alle argumenterne 
for debatredaktionens spørge-
teknik, og han når aldrig til at 
afvise, at jeg skal bruge lukkede 
spørgsmål.

Han synes, det er godt, at 
Journalisthøjskolen er begyndt 
at gøre så meget ud af at under-
vise i åbne spørgsmål. Men det er 
måske tid til at gøre op med den 
rene linje og give et mere sam-
mensat billede, fi losoferer han 
åbent over for mig. 

Eksperimenter!

Når jeg går ind ad Svingdøren 
til Politikens Hus om morgenen, 
forsøger jeg at lade en del af mig 
blive ude på Vester Voldgade. 
Det er den del, der sidder på 
rygraden. For nok er det sundt 
at have en basal viden fra de 
første tre semestre med i baga-
gen, men hvis det går hen og 
bliver en klump om foden, bliver 
det pludselig meget tungere at 
slæbe sig op ad trappen til mit 
skrivebord på tredje sal, hvor jeg 
kan høre Herbert Pundik klapre 
løs på en gammel skrivemaskine 
lige rundt om hjørnet. 

Efter to måneder, tusindvis af 
tanker og halvanden time med 
Nils Thorsen har jeg fundet en 
måde, jeg vil arbejde hen imod 
bekæmpelse af skizofrenien. 

Eksperimenter! I skal ikke 
være bange for at gøre op med 
de regler, vi lærer på skolen, eller 
for at gå imod strømmen ude i 
virkeligheden. Selv om vi er un-
der uddannelse, skal vi turde at 
gøre andet end det, vi får at vide, 
er det bedste fra alle sider. Jeg 
har lavet gode debatinterviews 
med åbne spørgsmål, og gode 
med lukkede spørgsmål. Selv vil 
jeg stikke en fi nger i jorden og 
prøve mig lidt frem. Jeg er vel i 
praktik for både at lege og lære.

 
boding@mail.djh.dk

Opgør med de religiøse interviewteknikker

Interviewundervisningen på DJH består af et altoverskyggende mantra: Stil åbne, simple og neutrale spørgsmål. Men skolen glemmer at forberede de 

studerende på, at det kan være en helt anden virkelighed, der venter på den anden side af 3. semester. Derfor kæmper jeg nu en skizofren kamp hver 

eneste dag i mit nye hverv som praktikant på Politikens debatredaktion

Julie Jo Boding har efter to måneder på Politiken fundet ud af, at mantraerne fra Bunkeren ikke altid gælder i virkeligheden. Foto: Camilla Josefi ne Stephan
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Anmeldelse: Bogen tager 

dig med ind i kommunika-

tionsverdenen og giver et 

indblik gennem teoretiske 

begreber og eksempler fra 

den virkelige verden

Af Linda Liboriussen

Virksomhedskommunikation, 
informationsjournalistik eller 
public relations. Kært barn har 
mange navne. Det er svært at 
fi nde en betegnelse for den kom-
munikations branche, der er i 
hastig udvikling.

Mange journalister hopper 
også på toget og tager turen til 
kommunikationsverdenen. Men 
for journalister er det en anden 

verden, de kommer til. Ifølge 
bogens forfatter, Jens Otto Kjær 
Hansen, er journalister i kom-
munikationsbranchen kommet 
på nye græsgange. Græsgange 

der hurtigt kan blive ens egne, 
hvis man bruger sin viden for-
nuftigt.

”Journalister har gode forud-
sætninger for at få succes i virk-
somheds- og organisationskom-
munikation. Succesen afhænger 
af, om journalisten forstår sin 
rolle i en ny sammenhæng uden 
for medierne og kan begå sig un-
der andre spilleregler.”

En ny journalistrolle

Springet fra journalistjobbet og 
over i kommunikationsbranchen 
har Jens Otto Kjær Hansen selv 
taget. Han bruger sine erfaringer 
til at beskrive muligheder og 
faldgrupper i kommunikations-
branchen. For der er bestemt 
forskelle i at arbejde som jour-
nalist og kommunikationsmed-
arbejder. 

”Man er kommet i andres 
brød, har gjort sig til sig til part 
i en sag og har til opgave at tjene 
den sag mest muligt og intet 
andet.”

Kommunikationsarbejdet 
handler, ifølge forfatteren, om 
viden, formidling og sprog. 
Kommunikationsmedarbejdere 
skal som andre faglige eksperter 
sælge deres synspunkter bedst 
muligt.

Krydret med eksempler

Med bogen forsøger Jens Otto 
Kjær Hansen, at give en bag-
grundsviden med teori og 
praksis til læseren. En stor del af 
bogen handler om virksomheds-
kommunikation og ind imellem 
træder forfatteren lidt vande i de 
mange beskrivelser af, hvordan 
kommunikation er og kan være. 

  Beskrivelserne hives dog lidt 
op ved, at praksisdelen af bogen 
er krydret med fl ere eksempler 
fra virkelighedens verden. 

Ønsket med bogen har været 
at kunne gøre en forskel for både 
journalister og andre, der gerne 
vil arbejde inden for kommu-
nikationsbranchen. Om bogen 
specifi kt gør en forskel, ved jeg 
ikke, men den giver i hvert fald 
et godt indblik i kommunikati-
onsverdenen. 

liboriussen@mail.djh.dk

I andres brød

Informationsdirektør hos 

Lundbeck. Et fristende 

jobtilbud, der fi k tidligere 

nyhedschef på TV2 Jens 

Gaardbo til at forlade jour-

nalistikken frem for kom-

munikationsbranchen

Af Line Christensen

Telefonen ringede en ganske al-
mindelig arbejdsdag i 2002. Jens 
Gaardbo greb telefonrøret fra sin 
plads hos TV2. Her havde han 
haft sin daglige gang, siden TV2 
startede i 1988. Både som journa-
list, skærmtrold og nyhedschef.

Chefen for medicinalkoncer-
nen Lundbeck var i den anden 
ende af røret. Han tilbød et job 
som informationsdirektør hos 
Lundbeck.

”Jeg tænkte, at det var et tegn 
til, at jeg skulle til at komme 
videre. I 25 år havde jeg levet 
og været gift med journalistik-
ken, og jeg følte den spærrede 
mig inde til sidst,” siger Jens 
Gaardbo.

Efter seks år med det han selv 
kalder kongejobbet på TV2, følte 
han, at vandet var ved at løbe ud 
af karret. Han tog imod tilbud-

det, pakkede kufferten med sine 
livserfaringer og drog i 2003 ind i 
en uudforsket kommunikations-
verden.

Djævelens advokat

”Journalistik er den mest suc-
cesrige kommunikationsform 
bortset fra romanen,” slår Jens 
Gaardbo fast og er dermed ikke 
i tvivl om, at journalister har et 
ubestridt talent, der kan bruges i 
kommunikationsbranchen. 

”Journalister har den kritiske 
sans, idealismen og evnen til 
at komme til sagen. Det kan vi 
føre med ind i branchen. Det 
kan være vanskeligt, men det 
gav mig en rolle i Lundbeck. Jeg 
gik ind og spillede djævelens 
advokat.”

Han mener, at virksomhe-
derne i alt for høj grad undgår 

selvkritik. Derfor gik han med 
usynlige horn i panden og den 
kritiske sans i baghånden ind og 
ændrede på tingene hos Lund-
beck. Han spredte den journalis-
tiske tankegang til alle virksom-
hedens verdenshjørner.

’
”Jeg ville indføre den journa-

listiske måde at fortælle ting på 
i Lundbecks koncernblad og til 
dets interne system, der er ver-
densomspændende i 47 lande. 
Jeg ved, hvordan medierne 
tænker og kan forudse, hvordan 
overskrifterne vil se ud,” siger 
Jens Gaardbo.

Journalister ignorerer 
erhvervslivet

Kommunikationsbranchen står 
som noget uklart for de fl este 
journalister. 

”Journalister tror, at informa-
tionsmedarbejdere bare sidder et 
sted derude og laver pressemed-
delelser. Jeg blev selv forbavset 
over, at branchen er så stor og 
bred. At der var et helt nyt liv 
derude,” siger Jens Gaardbo og 
fortsætter.

”Vi journalister er selv skyldi-
ge i, at vi ignorerer erhvervslivet. 
Udfordringerne venter på os, 
hvis vi tør tage springet.”

Jens Gaardbo har for nylig 
afsluttet en kommunikations-

strategi for Lundbeck. Den har 
fået navnet ”Mind People.” Kon-
ceptet skal med tiden være med 
til at ændre folks opfattelse af 
virksomheden – give Lundbeck 
en ny profi l.

Selvstændig konsulent

En gammel drøm om at blive 
selvstændig har fået Jens Ga-

ardbo til at forlade Lundbeck pr. 
1. april. Det blev en kort karriere 
på knap halvandet år. Men nu 
er han igen klar til at pakke ud. 
Denne gang for sig selv. Hans 
nye job som selvstændig kom-
munikationsrådgiver består i det 
samme som før. Han skal lave 
koncepter. Hans første kunde er 
Lundbeck.

”Jeg snakkede med chefen 
om min drøm, og vi lavede 

en forretningsaftale om, at jeg 
giver rådgivning og strategier 
til Lundbeck. På den måde røg 
proppen af fl asken, og så tænkte 
jeg, nu skal det være.” 

I dag er Jens Gaardbo 46 år og 
godt i gang med sit andet faglige 
ægteskab – og det er han lykkelig 
for.

”Vi har kun det ene liv på 

jorden, og nu føler jeg mig ikke 
længere spærret inde i journali-
stikken. Jeg har fundet et helt nyt 
liv herude i kommunikations-
branchen,” siger Jens Gaardbo.

linec@mail.djh.dk

Journalist på en anden måde

Blå Bog

Jens Gaardbo er 46 år

Foredragsholder ved konferencen ”I andres brød”

2003 Ansat som informationsdirektør i Lundbeck

1997-2003 Nyhedschef på TV2/NYHEDERNE

Ansat på TV2/NYHEDERNE som journalist og studievært 

siden 1988

Radiojournalist ved Danmarks Radio

Uddannet journalist på DJH i 1980
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 Århus After Dark 

 Af Karina Edlund Jensen

Til den 17. april er der Boxing 
på Rosenteatret. Verbal boks-
ning dog, der eftersigende er 
fremtidens farligste kampart. 
To par har udfordret hinanden, 
og dommeren møder aldrig op.

Kl 19.30, pris 70 kr, Rosens-
gade 24

Frem til d. 1. maj er der Bomber 
over Byen. Nærmere betegnet 
på Svalegangen, hvor farcen om 
alvor og drama med overskæg 
udspiller sig fra 19.30. Pris 130 
kr, Rosenkrantzgade 21, Århus 
C
Fra d. 23. april til d. 19. maj er 
der en klassisker på program-
met hos Aarhus Teater. Dickens 

roman ’Store Forventninger’ 
bliver fortolket med bla. Jona-
than Spang og Maria Stokholm.

Kontakt teatret for tider, pris 
ml. 85 og 220 kr, Teatergaden, 
Århus C.

Fredag d. 23. april på Train
De er aktuelle med Copenhagen 
Screaming, men også provinsen 
får glæde af KBH’s hofpoete 
Love Shop. En mere charme-
rende mand uden hår skal man 
lede længe efter. 150 kr.

Til d. 25 april er det muligt at 
se hele to ting på en gang. Vide-
oudstillingen A Classic and an 
Absolutely New Thing af bla. 
Nevin Aladag kører hos Rum 
46, Studsgade 46.
Morgendagens stjerner? I hvert 
fald holder det seneste kuld fra 
Skuespillerskolen afgangsfore-

stilling fra d. 26. april- 8. maj på 
Aarhus Teater. Forestillingen er 
Bænken.

Fredag d. 30. april – Baal. 
April er åbenbart ’De Skaldede 
Mænds Måned’ i Århus. Glam i 
danske rockklæder og storform. 
Train, kl. 21.30 til nette 115 kr.

Den 6.-8. maj tager RECession 
over i byen, se den særskilte 
guide til mini-festivalen

Mini-guide til RECession 04
RECession kører for andet 

år i træk, og er i grove træk 
en minifestival for nichemusik 
betegnet som rock, electronica 
og hip hop. Festivalen sætter 
en ære i at fi nde de mest evo-
lutionære bands, som de fl este 
i Danmark derfor ikke har hørt 
om. Men festivalen kan kraftigt 

anbefales – visuelt som audielt. 
Pris for alle tre dages koncerter 
er 400 kr. på Billetnet.

For det fulde program bør du 
gå ind på : www.recession.dk

Voxhall: I am Klot- Et seriøst 
bud fra Manchester på, hvordan 
en guitar også kan betjenes.

Train: Blue Foundation 
– Nok det tætteste bud på et 
dansk hovednavn. En blanding 
af beats, blød vokal og positiv 
stemning.

Fredag d. 7. maj
Train: Arab Strab. Alene for 

navnet får skotske Arab Strab ( 
påspændingsdildo) et point. Og 
deres kreative blanding af folk, 
electronica og indie-rock er hel-
ler ikke at kimse af.

Musikhusets lille sal: Lise 
Westzynthius. Med en barn-
dom i Luksus og Rhonda Har-

ris er Lise W. mere end moden 
til en voksenkarriere i stald 
hos Nikolaj Nørlund. Den p.t. 
mest interessante sangerinde i 
Danmark med en skrøbelig og 
unik vokal.

Lørdag d. 8. maj
Train: Freestyle Freekshow. 

Lørdagen står i rappens tegn 
med endeløs underholdning 
og blær fra Per Vers og Ole Om-
kvæd og sådan cirka en million 
andre. 

Musikcafeen: Felix Kubin. 
Tysklands vidunderbarn inden-
for elektronisk virvar er blevet 
voksen- Felix Kubin er garant 
for et show, der er seværdigt.

edlund@mail.djh.dk

Fra Redaktionen 

Vi ved det godt. Kantine-Ida 
har igennem alle sine år på DJH 
smilende afvist at stille op til 
interview. Det gør hun sådan 
set stadigvæk, men nu er der jo 
heldigvis mange måder at lave 
interviews på. Derfor har re-
daktionen taget den alternative 
journalistik i hånden og over tre 
måneder i skjul af høfl ighedens 
hellige navn stillet spørgsmål om 
alt fra livret til drikkepenge.

Fødselsdag 

Og lad os da starte med det sid-
ste. Ida har aldrig i sine ti år på 
DJH fået drikkepenge. 

Men hun ser masser af stude-
rende hver dag, som alle bliver 
mødt med en frisk kommentar. 
Hun har ikke lige styr på, hvor 
mange af de studerendes navne 

hun kender, men redaktionen vil 
godt lægge hovedet på blokken 
og skyde på, at det er lidt mere 
end de 59, Ida fyldte den 11. 
april. Fødselsdagen blev fejret 
stille og roligt i selskab med sø-
ster, svigerinde og hendes mand, 
Oskar. Ida fi k et gavekort til 
Magasin og rigtig god mad, men 
ingen lagkage. De havde fået 
Othello-lagkage to gange inden 
for de sidste par dage.

En god sild

Det vidste redaktionen ikke, da 
vi tirsdag efter påsken troppede 
op nede i kantinen med netop en 
Othello-lagkage: 

”Jeg bliver jo helt rørt. Det 
er første gang i de 10 år, jeg har 
arbejdet her, at jeg får kage på 
min fødselsdag. Tusind tak skal 
I have,” sagde en tydeligvis 
rørt Ida. Men kagen ville hun 
ikke spise. Hun havde lige spist 
frokost. Højst sandsynligt smør-
rebrød, der er det eneste, hun 
spiser til frokost fra kantinen. 

Hendes yndlingssmørrebrød 
er en sildemad: 

”En god sild, det er sundt og 
nærende”.

Torskerogn rynker Ida på næ-
sen af. Kun to-tre gange om året 
sætter hun tænderne i fi skeæg-
gene, og så skal det være frisk og 
ikke fra dåse.

Sporskifte i sigte? 

Inden den stod på banankager 
og hvide kitler tog den 29-årige 
Ida en tur til Californien. Om 
den politiske situation i dagens 

USA, udtaler Ida:
”Jeg tror, at John Kerry slår 

Bush. Men det er svært at spå 
om”. 

Hun har ikke meget fi dus til 
Bush.

”Han er vist ikke for klog”, 
siger hun om ham.

Vi er glade for, at Ida valgte 
at tage turen hjem til Danmark 
igen. Men efter ti år som ynd-
lings-Ida kan hun alligevel godt 
overveje karrieresituationen:

”Er det for mange år? Synes 
du, jeg skal skifte spor?”

Svaret bliver et spørgsmål; 
hvad med at tage optagelsesprø-

ven til Journalisthøjskolen?
”Arh, det er jeg da alt for gam-

mel til.”

Men Ida, 59 år er jo ingen alder... 

ib@mail.djh.dk

Ida Laursen – kantinedame af guds nåde
Hvor gammel blev Ida på sin fødselsdag påskesøndag, hvad spiser hun til frokost, og hvem tror hun, vinder præsidentvalget i USA? 

Illustreret Bunker har tilsidesat al journalistisk integritet og fundet svarene

Kantinens Kager

Kantinen har seks forskellige ka-

ger: Gulerod, kokos,kanel, banan, 

drømme og chokolade

IB mener

Banankagen er ubestridt kanti-

nens bedste kage, men optræder 

alt for sjældent på fadet foran 

kasseapparatet.

Derfor, kære Ida, drop den tørre 

drømmekage, og lad os smæske 

os i banankage fl ere gange om 

ugen.

Ekstra-Ida

Ida står op klokken kvart i fem 

hver morgen.

Idas yndlingsret er frikadeller 

med råstegte kartofl er.

Idas yndlingskage er æblekage 

med fl ødeskum.

Idas yndlingsdag er fredag, for så 

er weekenden så nær.

Ida blev blev opdaget af Lixen da 

bladet besøgte DJH. De skrev:

»Ét er sikkert, vi vil have Kantine-

Ida til Odense.«

Vi svarer: Glem det.

En Othello-lagkage, 8 lys og 22 fl ag. Tillykke med fødselsdagen Ida! Foto: Esben Nielsen
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Af Sisse Sejr-Nørgaard

Jeg sidder overfor min helt, mit 
idol.

Manden der kæmper med 
sine egne ekstremer i en evig 
kamp mellem satiren og det al-
vorlige.

Manden der bryder de 
uskrevne regler, men selv er 
yderst bevidst om de stående. 

Min nervøsitet har overste-
get nye højder, og det er med 
rystende stemme, at jeg står i  
Politikens reception og spørger 
efter Morten Sabroe.

Sabroe der hersker over spro-
gets kompleksitet og mestrer at 
vade ind og ud af folks fordoms-
fulde båse. Manden som bliver 
hædret af andre store mænd, og 
som Erik Thygesen fra Informa-
tion har kaldt ”den sidste indivi-
dualist der er tilbage i journali-
stikkens lindgrøds verden.”  

Og han er manden, der skri-
ver ”røvkedelige featurehistorier 
til Politiken, fordi jeg bliver nødt 
til at tjene penge på en eller an-
den måde.”

Men han er også Morten, 
der altid kæmper med mindre-
værdskomplekser og angsten for 
ikke at være god nok. Morten der 
netop konstant er splittet mellem 
den sorte satire og de virkelige 
nyheder.  Og mellem journali-
stikken, der fascinerer og allige-
vel keder ham, og forfatteren der 
skal lades op igen og igen. 

Morten der ikke kan sættes i 
en bås.

Pendulet der svinger 

”Man kan sige, at jeg er splittet. 

På den ene side synes jeg, at vir-
keligheden er så pisse absurd, og 
det er fantastisk morsomt at tage 
pis på den. Og andre gange vil 
jeg kun skrive om noget, der er 
alvorligt. Sådan pendulerer jeg 
hele tiden,” fortæller Sabroe.

Han ligner ikke ham, man ser 
på omslagene af hans bøger. Han 
er ikke så høj, og det berygtede 
lyse hår har ikke den virile glans, 
jeg havde troet. Læsebrillerne 
sidder skiftevis i panden og på 
næsen, og den godt brugte ter-
nede skjorte er dækket af en blå, 
lidt kedelig vest.

Og han svinger virkelig som 
et pendul. I det ene øjeblik er 
han freelancer på Politiken med 
sin egen satiriske klumme på 
bagsiden. Så dukker han plud-
selig frem med en dybt alvorlig 
roman.

”Jamen, så blir’ jeg træt af det 
ene, så rykker jeg over til noget 
andet. Men så blir’ jeg sgu også 
træt af det, og så skal jeg lave 
noget nyt,” forklarer han og 
fortsætter:

”Jeg er enormt heldig, at jeg 
bare kan vade ind og ud af Politi-
kens redaktion igen og igen. Der 
går vel heller ikke lang tid, før 
de lukker døren, eller synes jeg 
er for gammel. Jeg gør det også 
kun for at tjene penge til at skrive 
mine bøger.”

Morten Sabroe har vadet ind 
og ud af redaktioner de sidste 30 
år. Hver gang har han troet, at 
det var sidste gang, han fi k lov, 
men alligevel har de lukket ham 
ind igen.

”De lukker mig ind, fordi jeg 
skriver skide godt,” forklarer 

han grinende, men det er alvor.
”Lige nu drømmer jeg om at 

skrive om amerikansk politik 
eller at dække Irak-krigen. Men 
de sektioner kræver en fastan-
sættelse, og det kan jeg ikke, for 
jeg kan jo ikke love, at jeg er her 
om nogle måneder. Så jeg laver 
features. En om ugen, og jeg gi-
der egentlig ikke,” siger han lidt 
fraværende.

Den guddommelige 
inspiration

Inspirationen til hans bøger og 
artikler kommer alle steder fra 
og alligevel kun fra ham selv. 

Den sorte og satiriske bog 
”Manden der kaldte sig mor” 
blev draget ud af, hvad han 
selv kalder en udsyret hjerne, og 
trætheden over at virkeligheden 
er for pålydende.

”Sam (hovedpersonen i 
”Manden der kaldte sig mor”) 
er skide surrealistisk. Han har 
ikke noget med virkeligheden at 
gøre. Altså ren tegnefi lm fra en 
udsyret hjerne. Det kommer af, 
at jeg hele tiden vender tingene 

på hovedet og siger nogle ånds-
svage ting. Altså griber noget 
i sproget og så siger noget helt 
andet,” fortæller Morten og for-
klarer videre:

”Det kommer fra denne ab-
surde livsfølelse, jeg har. At man 
nogle gange ser på det hele, som 
var det en guddommelig kome-
die og betragter både sig selv og 
sin omverden for nogle mærk-
værdige fi gurer. For er det hele 
en drøm eller en fi lm, eller hvad 
fanden foregår der?”

Når satiren har taget sin del af 
ham, så vender det hele. Så svin-
ger hans pendul og søger hen 
imod det alvorlige igen. For han 
kan ikke være det samme sted 
for længe af gangen. Det tærer 
på ham og kræver for meget. 

”Jeg bliver ved, indtil jeg når 
brækgrænsen. Så skal jeg bare 
lave noget nyt,” fortæller han.

Storhedsvanviddet kontra 
angsten

”Grundfølelsen, hver gang jeg 
starter på noget nyt, er, at denne 
gang klarer jeg den ikke, denne 

gang ryger jeg på røven. Det er 
lige meget, om det er, når jeg skal 
starte på en roman, eller når jeg 
vader ind her på redaktionen,” 
forklarer Sabroe.

Han har hele tiden frygten 
for at fejle i baghovedet, men 
som resten af hans liv er selv 
den splittet. For det der så driver 
værket, er hans storhedsvanvid.

”Angsten forsvinder i det 
øjeblik, jeg sætter mine fi ngre 
på tastaturet. Så skriver jeg for 
at skrive den bog, der banker alle 
de andre bøger ud af markedet,” 
fortæller han. 

Og med mere end 15 bøger 
og utallige artikler bag sig, fast-
ansættelse af ugers varighed og 
en konstant freelancekarriere ser 
det ud som om, at det virker. 

Inden vi rejser os for at få 
taget nogle billeder af ham, spør-
ger han, om det stadig er forbudt 
at skrive ”jeg” i sine artikler.

Jeg kan jo ikke andet end at 
svare ja.

sissel@mail.djh.dk

In   sp i ra tor

Foto: Ditte ValenteMorten Sabroe pendulerer mellem virkeligheden og den sorte satire, og bliver ved til han når brækgrænsen.

-Så du har aldrig set den?, sagde jeg 
og trak revolveren ud af hans øje.

-Aldrig!
-Det kunne måske hjælpe på din 

hukommelse at smage på den, sagde 
jeg og stak løbet i munden på ham. 

Jeg trykkede det ned, indtil der 
steg en gurglelyd op fra hans hals.

 Et eller andet sted var der en hane, 
der galede.

Så gik det op for mig, at lyden 
kom fra fyrens hals.

Jeg stødte løbet længere ind. Det 
væltede ud med lyde fra landet.

Uddrag fra ”Manden der kaldte sig mor” 1999

The horror, the horror! Så var det 
altså virkeligt! Gulvet åbnede sig 
under mig, og jeg faldt ned til et 
sted, hvor fi ktionen blandede 
sig på uhyggeligste vis med vir-
keligheden. Teater eller politik, 
grusomt var det. 

Jeg gik svimmel ud af det poli-
tiske tempel – eller var det det 
underjordiske morskabs-teater?

-Med en historie, jeg på ingen 
måde kunne skrive.

Uddrag af ”Undskyld hvor er Udgangen. Udvalgte artikler 
fra en tvivlsom virkelighed” 1999

Han kan ikke sættes i bås og vader mellem journalistikken 

og fi ktionen. Han vil ikke fastansættes. Han vil ikke have 

en fast genre. Han skriver, til han er ved at brække sig over 

emnet. Hans karriere grænser sig til det skizofrene, men 

alt, hvad Morten Sabroe vil, er bare at skrive om det, han 

gider
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Af Martin Hjort, 4. semester

Illustreret Bunker bruger i 
martsnummeret en del kræfter 
på at forarges over, at DR har 
besøgt fredagsbaren for at fi lme 
Rasmus Trads. Lederen og en
side inde i avisen er afsat til 
historien. Lederskribenten 
konkluderer, at indslaget lyk-
kedes - det har skabt forargelse. 
Jeg er helt enig - jeg er forarget. 
Møghamrende forarget. Ja, jeg 
vil faktisk gå så langt som at 
sige, at jeg er ved at brække 
mig over det. Men ikke over 
DR - men derimod over den 
hellighed og frelsthed der - som
altid - præger Bunkeren.
Jeg mener, vi har at gøre med 
en mand, der er dømt i en af 
de største sager herhjemme 

om økonomisk kriminalitet. En 
mand der rent faktisk sidder i
fængsel. I det lys er det da 
særdeles relevant for den al-
mindelige dansker at vide, at 
Trads feder den af i en fredags-
bar. Specielt relevant er det,
når han faktisk befi nder sig der 
med kriminalforsorgens vel-
signelse. Det er altså måden, vi 
lader dømte afsone deres straffe 
på. Det er - om noget - ikke 
alene relevant for folk at vide. 
Det er, tror jeg, for rigtig mange
mennesker dybt forargeligt. 
Tilmed har jeg mere end almin-
delig svært ved overhovedet at 
se, at der er en historie. Ifølge 
artiklerne har fredagsbarens 
formand, Sofi e Maegaard, givet
tilladelse til at DR bragte ind-
slaget. Hvor er så problemet? 

Sofi e Maegaard får i artiklen lov 
til, at "græde" over at journalisten 
ikke fortalte om den tumult, der 
havde været, og at hun  troede, at 
en anden havde givet tilladelse. 
Det er sgu ynkeligt. Tilladelsen 
er givet, stå dog ved det, Sofi e. 
Hvis du havde været i tvivl, 
hvorfor ringende du så ikke til 
nogle af de barfolk, der havde 
været i baren den fredag. Det vil-
le tilmed under alle omstændig-
heder være en ganske naturlig 
fremgangsmåde i sådan en sag. 
Jeg mener, det er jo ikke ligefrem 
hver dag, at DR Nyheder kom-
mer på besøg i fredagsbaren for 
at lave et indslag.

hjort@eb.dk

Af Victor Szulc, 2. semester

Journaliststuderende har en sær-
lig fl air for at fremstille sig selv, 
og ikke mindst det glorværdige 
studie, i et selvsmagende og hel-
ligt lys.
For lige hurtigt at ridse indfor-
ståelserne op: Journalister er den 
fjerde statsmagt, vagthunde for 
demokratiet, og uundværlige i 
et oplyst samfund  Det er bare 
svært for mig at få de selvind-
lysende sandheder til at passe 
med virkeligheden. Med risiko 
for at blive kaldt en kætter vil 
jeg vove at påstå, at den fjerde 
statsmagt er død og begravet. 
Noget som burde være gået op 
for en branche, der imidlertid 
har mere travlt med at fejre sin 
egen vigtighed. 

Dette års Cavling-pris gik 
til Ekstra Bladets og Informa-
tions dækning af Irak-krigen. 
I dramaets hovedroller har vi 
statsledere, der lyver uhæmmet, 
titusinder af omkomne, og ikke 
mindst olie til milliarder. Alle 
ingredienser i en kritisk dæk-

ning, der fi k en velfortjent pris. 
Men hvad har konsekvenserne 
været? To fi ne statuetter, jovist, 
men mig bekendt er stemmen fra 
folkedybet stadig foruroligende 
tavs. Tefl onmanden Fogh sidder 
stadig i statsministeriet, de døde 
er ikke vakt til live, og oplagstal-
lene falder stadig.

I en tid med faldende oplags-
tal for næsten alle de landsdæk-
kende aviser, er det endnu ikke 
gået op for vores branche, at 
illusionen om vagthunden er 
passé, og at underholdning er, 
hvad folket kræver og er villige 
til at betale for.

Se og Hør, og andre ’under-
lødige’ tidsskrifter har stadig 
kronede tider, og programmer 
som ’Danmarks værste billist’ 
og ’Hvem vil være millionær?’ 
trækker langt fl ere seere end de 
ganske oplysende, men seerløse, 
aktualitetsprogrammer på DR2.

Man kunne håbe på, at alt det-
te ikke var gået hen over hovedet 
på vores journalisthøjskole, men 
desværre har man på DJH valgt 
at lægge fjernbetjeningen væk og 

holde fast i de gode gamle dyder 
fra statsradiofoniens tid. 

Journalister vil selvfølgelig 
stadig være nødvendige i frem-
tiden, vagthundene kommer 
ganske vist til at sove godt på ar-
bejdsformidlingen, men for dem, 
der ikke er bange for det stadigt 
voksende marked for leverandø-
rer af det, som arrogant bliver 
betegnet som den ’lette’ under-
holdning. Reality-programmer 
og underholdning som familien 
Danmark kan slappe af til er et 
stadigt voksende marked, som, 
præcis ligesom den dybdegå-
ende reportage, i bund og grund 
benytter sig af journalistiske 
virkemidler. 

Men istedet for at tage ud-
fordringen op og give eleverne 
nogle værktøjer, der ruster os 
til fremtiden, bliver DJH ved 
med at indpiske komplekse pro-
blemstillinger, der lugter lidt af 
hengemte cigarer, og som kun de 
færreste interesserer sig for. 

Det er virkelig en skam.

szulc@mail.djh.dk

Farvel til den fjerde statsmagtKlumme:

Blandt konger og dronninger 

Af Charlotte Frost

 
Hans øjne fl akker. Øje-
æblerne kører op og ned, 
vipperne vibrerer kraf-
tigt. Han tør ikke kigge 
på mig. Jeg fortsætter. 
Han roder rundt på sto-
len. Underlæben ryster 
let, så jeg skynder mig 
at sige noget positivt om 
hans tekst. Selvom det er 
svært. Han kigger forbi 
mit ansigt og siger så 
med gryntende stemme  

”Fjols”. Jeg kigger til siden, men der er vist ingen tvivl. Det er 
henvendt til mig. Feedbackeren.

Vi er kun  kommet til hans underrubrik i feedbacken, og jeg 
er allerede et fjols. 

Feedback udgør selve grundelementet i vores uddannelse. Det 
er engelsk og betyder: ”Når du er god, så husk hvad du gjorde 
godt, for så kan du gøre det godt igen. Når du er dårlig, så skal 
du fatte, at du har lavet noget møg for derved at lave mindre 
møg næste gang.”

Og hvordan husker du dette? Hvordan fatter du dette? Det 
gør du gennem kritik, det gør du gennem feedback. 

Sådan troede jeg, at det var. Et helt semester har jeg gået og 
troet, at der var et formål med feedbacken. At vi gav og fi k for 
at blive bedre. Bedre skribenter, bedre journalister. 

Tænk sig, jeg troede, at jeg gik på en journalistuddannelse. 
Jeg troede, at jeg bare var en skide 2. semester, og at jeg indi-
mellem skrev møg så slemt, at ikke engang Århus Onsdag ville 
trykke det. 

Sikke et fjols jeg har været, at tro jeg var blandt ligesindede. 
At vi var i samme båd af beton. 

Feedbackfornægteren er nemlig ikke den eneste af sin slags 
på DJH.  Ofte har jeg set disse bævrende underlæber, den op-
byggede mur. Set studerende på DJH fi nde skyklapperne frem 
og sætte dem fi nt på plads ved den første kritik. 

Al den tid har jeg slet ikke set, at I alle har kapper på. Lange, 
røde hermelin-besatte kapper. Jeg har slet ikke lagt mærke 
til jeres guldkroner, til jeres prinsesseringe. I er jo konger og 
dronninger af journalistik. I kan det hele, I kan vinkle, I kan 
beskrive, I kan formidle. 

Ooohhh, jeg klapper. Mine hænder klaskes mod hinanden i 
triumf, og jeg lægger mig ydmygt til jords. 

I er alt for storslåede til at lære, til at modtage kritik fra en 
medstuderende, dertil skriver I for godt, ikke sandt? En med-
studerendes konstruktive kritik, der kan være lige så grundig 
som en lærers, er da heller ikke meget værd. Det er jo kun en 
læsers feedback. Og hvad kan I bruge det til? Og hvad så om 
læseren synes, at rubrikken er en kliche. Hvad så om beskrivel-
serne falder til jorden, og læseren står af halvvejs? Selvfølgelig 
skal I ikke lytte. I er jo Konger - I er store. Enevældige. Og Gud 
forbyde, at folket rent faktisk skulle komme til at kunne lide, 
hvad I skriver. Når bare I kan, ikke sandt?

Derfor, hvor har han ret, fyren med det vigende blik, feedback-
modtageren, når han siger, at jeg er et fjols. Jeg troede, han 
var interesseret i at lære, mens han kun var ude efter at blive 
bekræftet.  

Jeg troede, at han i denne proces kunne tage en lussing, 
mens han ikke ville have andet end et kindkys. Så jeg stoppede. 
Glemte, hvad jeg havde skrevet ned efter en times nærlæsning 
aftenen forinden. Droppede at fortælle, hvad der var skidt. 
Ligesom jeg droppede at fortælle ham, hvad han havde gjort 
godt. Og dermed videregav jeg kronen som fjols.

cfrost@mail.djh.dk

Debat

Tør øjnene

HANG THE DJ

Fredag d. 30 – karen clement marie-louise siim 

På MTV er damerne ho’s, og de smyger sig som leven-
de sfi nxer til de tunge rytmer. På DJH trækker endnu 
en kvindelig duo ud af bikinierne og dropper sololien 
for selv at stille sig bag knapperne og styre musikken. 

”Hey, vi er Karen C og Rille, og vi tager kvinde-
lig hip-hop med ned i kælderen –  både old og new 
school,” siger de to og tilføjer: ”Vi elsker Nelly. Han er 
forever cool.”
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Af Jan Dyberg

Ulrik Haagerup har engang sagt noget i stil med, 
at den såkalte panikdag er den vigtigste dag i en 
journalist(studerendes)karriere.

Det er jo nok en journalistisk stramning med 
det formål at få et klart budskab frem. Nemlig at 
praktikdagen og praktikpladsen ER vigtig. Og 
ingen tvivl om det. Men ligefrem DEN vigtigste 
dag…tjah, hmm.

Men det har da naturligvis stor betydning 
hvor og hvordan, man tilbringer halvandet år af 
sin uddannelse. Derfor er det også vigtigt at få et 
godt udbytte af sin praktiktid. 

Men læser man praktikansøgninger igennem 
er der langt imellem kravene til praktikstedet, 
forstår jeg på studerende, der har pløjet tidligere 
praktikanters ansøgninger igennem. De fl este 
studerende bruger ansøgningen til en lang salgs-
tale for dem selv. Og det er ærgerligt, synes jeg.

Hvis jeg var praktikansøger, ville jeg ændre 
på det ved samtalen på panikdagen. Jeg ville 

spørge, hvordan praktikstedet vil gøre mig god? 
Hvordan har de kommende kolleger og chefer 
tænkt sig at forvalte deres andel af ansvaret for, 
at jeg udvikler mig? Hvordan vil de sikre pro-
gressionen under mit ophold? Hvordan sikrer 
de, at jeg får feedback - på både arbejdsproces og 
produkter? Hvad gør de, hvis ideerne ikke altid 
vælter ud af mig?

Kort sagt: Jeg vil stille krav.
Og jeg vil betragte praktikopholdet som det, 

det er: Et uddannelsesforløb. Ikke et job. 
Og jeg vil huske, at jeg som praktikant har en 

enestående ret i forhold til de uddannede jour-
nalister, jeg kommer til at arbejde side om side 
med. Jeg har nemlig krav på konstant at blive ud-
fordret og udviklet. Hele tiden at lære nyt. Ikke 
noget med at blive (alt for) rutineret til hverken 
noter, politirundringninger, nyheder eller pres-
semeddelelser. Rutinen får jeg som nyuddannet. 
Nu handler det om at fylde på. 

Klumme:

Hvad skal vi med kommaet?

Af Jacob Gyldenløve

Jeg skammer mig. Hvis jeg havde været en hund komma så lå 
jeg lige nu i min kurv med halen mellem benene. 

Lige som jeg gik og troede komma at det kørte derudaf for 
mig på den fede opturs-måde komma så lagde skammen sin 
klamme hånd på mine spæde drengeskuldre. Sagen er den 
komma at jeg ikke kan sætte komma. Men jeg er heldigvis ikke 
alene komma for mine kære medstuderende på 3. semester 
kan heller ikke fi nde ud af at dele deres tekster op komma som 
Dansk Sprognævn ellers dikterer.

Det siger Illustreret Bunker nemlig i sit forrige nummer på 
baggrund af en yderst videnskabelig undersøgelse komma der 
blev foretaget på godt halvdelen af årgangen klokken kvart i 
fem en mandag eftermiddag i Føberts. 

Da man jo af erfaring skal tro på alt komma hvad videnska-
ben og ikke mindst pressen siger komma så må jeg jo grædende 
bryde sammen og tilstå for mig selv og for alverden. Jeg kan 
ikke fi nde ud af at sætte komma.

Derfor har jeg pr. dags dato valgt at tage konsekvensen. Det 
skal være slut med at sætte komma overhovedet. Hvis jeg ikke 
kan fi nde ud af at sætte komma komma så kan det jo være lige 
meget. Kommaknappen på min computer skal ikke regne med 
at få besøg af mine små fedtede fi ngre mere. Det vil jeg i stedet 
overlade til de ukristelige komma-svage personer derude kom-
ma som ønsker at skrive et korrekt og læsevenligt dansk.

Herre gud! Hvad kommer det mig ved komma at vi ikke 
kan sætte komma? Vi er jo blot fremtidens journalister komma 
og det er jo fuldstændig uden betydning komma at fremtidens 
læsere får serveret artikler komma hvor der bliver sat komma 
foran bydemåder komma komma efter led i en sætningsspids 
og komma mellem tillægsord komma hvor det første tillægsord 
er underordnet en helsætning bestående af det andet tillægsord 
og det tilhørende navneord.

Det hele er nemlig lige meget. Jeg håber komma at mit eksem-
pel vil få andre til at sige stop og stå af kommavognen. Vi skal 
have stoppet Dansk Sprognævns kommatyrani. Vi kan udmær-
ket selv styre komma om vi vil bruge komma eller ej. 

Og når vi så er kommet af med kommaet komma så foreslår 
jeg komma at vi sammen én gang for alle selv begynder at be-
stemme komma hvordan ordene i ordbogen skal staves.

gyldenloeve@djh.dk

Debat

Af Mette Mørk

Hvordan står vi fra DJH som praktikanter, hvis 
en skrivende får stukket et lille kamera i hånden 
og selv lige skal tage et par skud til artiklen? Eller 
hvis den fotograferende skal have levende bille-
der med hjem til aftenens nyheder? 

På DJH er der udstyr til det hele, men min 
oplevelse er, at undervisningen inden for det 
fl ermediale er meget begrænset.

En mulighed er at lave workshops, så dem der 
har interessen for at lære et medie bedre at kende 
frivilligt kan komme til det. En anden mulighed 
er at lave et fl ermedialt forløb, hvor man afl eve-
rer den samme historie tilpasset for eksempel 
både avis og radio. Jeg ved godt, at nyhedsfor-
løbet på tredje semester er ret presset, men her 

var det også oplagt at sige, at der ud over dagens 
avis skal afl everes et manus til et radiospeak af 
dagens største nyhed og et eksemplar af samme 
historie tilpasset en netavis.

Skolen kunne også vælge at opfordre ’ældre’ 
studerende til at give kurser, som deres kolleger 
på førstedelen kunne deltage i på frivillig basis. 
Udstyr og lokaler blev stillet til rådighed, og et 
mindre honorar kunne være en gulerod for dem, 
der ville dele sin ekspertise med andre.

Jeg savner, at man tænker historier i fl ere 
medier, ligesom vi kan blive udsat for de steder, 
vi skal ud og arbejde. Det er en force, jeg godt 
kunne tænke mig, at vi havde i den berømte 
værktøjskasse, når der skal søges job.

mettemoerk@mail.djh.dk

En drøm om fl ermedialitet

Hvis jeg var praktikansøger…

… så ville jeg blandt andet gå efter dem, der 
stiller kritiske spørgsmål. Til mig og mit medie. 
Og ikke mindst til praktikforløbet. Fint nok, hvis 
folk kan sælge sig selv på papir og i samtale. Men 
ikke livsnødvendigt. For det er sjældent en egen-
skab, som journalister har brug for.

Jeg ville også lægge vægt på studerende, der 
ved, hvad de vil have ud af opholdet hos mig og 
”mit” sted. Hvad er det han/hun gerne vil ud-
vikle på mit sted?

Jeg ville også gå efter stor ansvarsfølelse. 
Både for sig selv og sin uddannelse. Men også 
for arbejdspladsen - og ikke mindst for faget og 
dets fortsatte udvikling. Og jeg ville uden tvivl 
”afprøve” ansøgere med børn. De er nemlig vant 
til at tage ansvar - i en familie er der ikke noget 
med at ”det der tager nogle andre sig nok af”.

Desuden ville jeg tage et kig indad og se, 
hvad mit sted gør for at sikre progressionen i 
et praktikforløb. Hvordan sikrer vi en konstant 
udvikling - fx hvis den studerende skal være 6, 8 
eller 12 måneder på samme redaktion?

Og hvordan sikrer vi, at praktikanter får en 
tilfredsstillende feedback på vores sted … når 
nu en tredjedel af alle praktikanter er utilfredse 
med netop den del af deres praktikforløb (ifølge 
Evalueringsinstituttets rapport om journalistud-
dannelserne).

Og endelig så ville jeg sørge for at få gafl et 
nogle praktikanter, der har godt styr på metoder 
og arbejdsproces. For jeg ved godt, at de sene-
ste års journalistuddannede på DJH har været 
”udsat”  for en helt anden og langt bedre ud-
dannelse end jeg selv og hovedparten af mine 
kolleger. Og jeg og mit medie vil fx gerne 
inspireres til en bedre og struktureret ideud-
vikling, til brug af coaching og feedback med 
aftalte ”spilleregler”, til nye typer research- og 
analyseværktøjer, til fortælleteknisk bevidst-
hed… og hvad disse nye generationer af kom-
mende journalister ellers gemmer på af gode 
værktøjer og arbejdsmetoder.

jady@djh.dk

Hvis jeg skulle 

ansætte praktikanter…



Vel Vidende-special: Sprog

Vi gør små problemer store

Herren sagde: ”Se, de er eet folk og har alle eet tungemål. Lad os derfor stige ned og forvirre 

deres tungemål der, så de ikke forstår hverandres tungemål” (Første Mosebog, 11: 6-7)

I er ikke i tvivl, vel?  Illustreret Bunker er 
det velindrettede kompas, der sikrer Vel 
Videndes fremdrift. Med vort moderorgan 
som vejviser vil selv Frank Esmann kunne 
fi nde vej gennem mediejunglen, så da 
chefredaktør Ketil Alstrup i sidste num-
mer mandsmodigt dirigerede bladets dyb-
deborende pilekvist i retning af de journa-
liststuderendes kommatering, vidste vi, at 
Vel Vidende skulle med på vognen. Dette 
nummer er derfor dedikeret til sprog.

”Stumme mennesker siger os ingen-
ting,” skrev en populær bagsidebrevkasse 

engang, og når vi som journalister nu 
engang er blevet givet evnen til at kom-
munikere, er det sandelig også vores pligt 
at gøre vort ypperste.

Hvad er der galt med standens sprog-
brug, da? Følgende opremsning nævner 
blot et fåtal af de visne sprogblomster, der 
i hård kamp mod Visnathawan Schripa-
chan Hirashikawnas grønne slyngvækster 
duellerer om fl oravældet på Oluf Palmes 
Allé 11:

Engelsk inspirerede ord, sammensæt-
ninger, sjuskse- og stavafajl, sproglige 

billeder, der skærer læseren i øret som en 
usleben skosål i springfl od, mangelfuld 
kommatering,  slang så overgearet at 
røvhullet snapper efter skjorten, et meget 
unikt antal pleonasmer & dobbeltkon-
fekter, sofi stiske fremmedord en masse, 
sprog enten så fl yvsk som et bungyjump i 
tandtråd eller så intetsigende som en pen-
sioneret postmester, der gør et eller andet, 
fordi et eller andet skal man jo give sig til, 
og man bliver jo ikke yngre, og man kan 
altid gøre det om i morgen, hvis der skulle 
gå noget galt, verbalsubstantiveringer, 

sætninger så kringlede, at det, som sæt-
ningen i begyndelsen handlede om, helt 
er glemt, når man når frem til slutningen, 
med mindre man nævner det – altså det, 
som sætningen handler om – igen til sidst, 
og sidst men ikke mindst alt, alt, alt, alt, 
alt for mange gentagelser og lange sæt-
ninger.

Nå, måske skulle vi sende surdejen til 
hævning et øjeblik og i stikord påtale et 
par af de andre ting, der rører sig på sko-
len  - og rører os på Vel Vidende.

- PANIKDAG: Intet sjovt at sige om den 
sag.

- SNALK:  Flere og fl ere spørger til, hvor-
dan man egentlig staver vor medarbejders 
navn. Hun hedder Sarah Nathalie Alexan-
dra Lichtenstein Kaarsen. Bid mærke i det, 
for de redigerende kræver kompromisløst, 
at dette er sidste gang, vi skriver det fuldt 
ud.

Lad os høre, hvad I har undret jer over 
siden sidst:

Kender I nogen, der er gode til sprog?

Mvh. Leif, 1. semester, A-klassen

Det gør vi, Leif, og i multikonvergens-
medialitetens alfaderlige navn, har vi til 
lejligheden udviklet et knaldnyt koncept, 
som vi kalder ”Inspirator”. I det følgende 
Inspirator-interview foretaget en man-
dag morgen fi re minutter i ni fortæller 
Kantina-Ida åbenhjertigt om sit forhold 
til det danske, tyske og engelske sprog. In-
tervieweren er vores allesammens SNALK 
(herefter forkortet S):

S: Gmorn…

Ida: Guten heute leute, mein Lieber 
Schweinkerl.

S: Øh kaffe, tak. 

Ida: Einmal Kaffee und einmal Wienerk-
nödel, danke schön.

S: Hvaba?

Ida: Hvabadit, hvabadut, fallera and a 
bottle of sprite, s’il vous plait.

S:  Den må jeg lige have igen!?

Ida: Det sagde han også i går, ja han gjorde 
så.

S: Hvad?

Ida: Du siger hvad, og din mor er en sæk. 
Hvad er du så? En vadsæk?

S: Øh, hvad koster kaffen?

Ida: Six fi fty, dear Sir.

S: Jeg har en tier...

Ida: Tre op og en salatskål i mente, get up, 
get down, get busy, get lost.....
Næste. Hej Rasmus, hvor mange romkug-
ler kan jeg friste dig med i dag, tihi? 

Fik du svar Leif? Vi kigges en af dagene.
Vel Vidende

Whåt’s up Vel Vidende!

Håndtegn til jer! Sexy! Jeg sys lissom, jeg har 
nåed, jeg gærne vil spørge jer gutter og tøsen, 
for sån en er der vist os’ hos jer, i det der Vel 
Vidende eller hva’ det nu liiige er I kalder jer, 
om, ik’? Men klart nok. Altså det er jo sån, og 
det her er nåed, der er en, der har sagt til mig, 
så det er altså ikke nåed, jeg bar’ fi nder på, at 
jeg har fåed at vid’, at jeg har liiidt problemer 
med det der med at skrive, i ved det der med ord 
og sammensætning og hej. Stened mand! De 
lærere er bare for nederen. Og he-elt ærlig’, så 
sys jeg (bandeord censureret af Vel Vidende), 
det er mærklit, for jeg synes farktisk selv, at jeg 
har riiimlig majet styr på det her halløj, som 
I jo også klart kan se med det samme og sån 
nåed. Mange sir farktisk, at jeg ligner Justin. 
Så hephep ka’ i ik’ bare lige fortæl’ de der læ-
rere, de sys selv, at de er for vilde og alt for me-
get smart-i-en-fart dér, at jeg lissom har total 
kontrol og zimpelthen ik’ mer’ pjat der??

PEACE, 
Jåhnny, 7. semester 

Kære Jåhnny, 7. klasse

Vi kan gådt se, at du har et problem. Nik 
og Jay – hey! Det skal du ikke være ked af, 
den situasjon er der mange studredenede 
der sider i. Det er hæller ikke nemt. I Vel 
Vidende plajer vi at ligge bløderne i ho-
vedet og så sker der usædvanligt nok en 
eller anden kemisk reksjon. Det handler 
først og fremmest om at være kreaktiv. 
Finn dine speciele sidder, det gør under-
verker. Og underverker er det der er bryg 
får. Får at gører det lidt nemmere får dig, 
har vi skrevet nu et svar med nogen fejl. 
De lægger spredt ud over svaret og så er 
det så op til dig og dine medstudredenede 
at fi nde den rigtigste fejl. Og så sender i 
bare nogen mail til os med svarende. 

Krælig hilsen Vel Vidende

Kære Vel Vidende

Jeg er kommet frygtelig i bekneb efter det nye 
komma er blevet afskaffet. Jeg har i alle mine år 
gennem det danske skolesystem kun mødt dette 
nye komma. Det gamle har jeg ganske enkelt 
aldrig set. Så hvad gør jeg nu?

Kærlig hilsen
Keld - der ikke når at blive sporet ind på sko-
lens nye kommakurs, inden han holder. 

Kære Keld

Til at svare på dette spørgsmål synes vi 
ikke, at den siddende redaktion besidder 
den nødvendige sproglige kompetence.

Derfor er det naturligt at søge hjælp 
hos en hel ny sammenslutning af eksper-
ter. Skolens grammatikguru Gitte Luk har 
sammen med Foreningen for punktum-
mets beskyttelse (FFPB) netop udgivet en 
ny bog ”Tidens Tegn - punktum punktum 
komma streg”. Og fra denne kunne vi 
citere:

”Efter det ny komma er afskaffet kom-
ma skal vi vise vores solidaritet med kom-
maerne og således skrive alle tegn fuldt 
ud i stedet for blot at sætte dem punktum  
Punktum komma komma komma binde-
streg og alle andre former for tegn bør 
derfor i fremtiden skrives fuldt ud semi-
kolon alt dette skal gøre det nemmere for 
enhver komma der før har haft problemer 
med tegnsætningen punktum Ligeledes 
vil det danske sprog komme til at egne sig 
endnu bedre til brug i større forsamlinger 
bindestreg taler komma sange komma 
højtlæsning med mere punktum”

Så ser du Keld komma svaret er bin-
destreg selv om du undrer dig over det 
bindestreg meget simpelt semikolon du 
skal blot skrive det hele ned på papiret 
eller skærmen punktum Ligesom vi har 
gjort det i disse afsluttende sætninger 
punktum

Venlig hilsen komma
Vel Vidende

Alle sproglige fejl i denne brevkasse er 
udtryk for Vel Videndes veludviklede 
ironiske sans.

”Hvor er sproget henʼ af?” funderer Vel Videndes sekretær.

Spørgsmål rettes til

Velvidende@mail.djh.dk 
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