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RIG ELLER FATTIG
Vibeke Norby, Katholmvej 18,
Næstved:
Jeg undres jævnlig, når jeg hø-
rer, efterhånden fra alle kan-
ter i det politiske spektrum,
udtale, at vi ikke har råd til
den store offentlige sektor, vi
har i Danmark, som jo prak-
tisk talt er den største offentli-
ge sektor i verden/Europa – si-
ger de, og at der skal gøres
ting, der gør ondt, for at få
den gjort mindre – meget
mindre. Senere eller måske
næsten samtidig får jeg at vi-
de, at vi er et af de rigeste lan-
de i verden/Europa. Sådan har
det været i årevis. Så er det, jeg
spørger mig selv: Hvordan
kan det hænge sammen? Vi
burde jo, med denne store of-
fentlige sektor, være et af de
fattigste lande i verden/Euro-
pa, men det er vi jo ikke – vi er
et af de rigeste! 

TIVOLI LYVER
Arne Kofoed Ipsen, Henrik Ib-
sens Vej 20, Frederiksberg:
I et brev til Tivoli bebrejdede
jeg deres nedlæggelse af pro-
menadekoncerterne. Fik efter
nogle dage det svar, at de blot
var »flyttet til Tirsdagstimen«,
men det, der foregår her, har
intet med traditionelle pro-
menadekoncerter at gøre. Ti-
volis påstand er derfor blot en
tilsløring af sandheden.

ATOMKRAFT, NEJ TAK
Hans Pedersen, Skt. Paulsgade
40 B, Aarhus:
16. april har den østrigske
Bundesregering, de østrigske
energiselskaber og de østrig-
ske miljøorganisationer be-
sluttet, at Østrig fremover skal
være fri for strøm importeret
fra atomkraftværker. Østrig
har for længst besluttet ikke
at have egne atomkraftvær-
ker. Beslutningen er, at frem-
over skal al importeret strøm
være forsynet med et oprin-
delsescertifikat, således at
hver eneste importeret kWh
er atomkraftfri. 9 procent af
den strøm, som københavner-
ne modtager, er atomkraft-
strøm fra Sverige.

DROP JOBPRÆMIE
OG SÆNK SKATTEN
Joachim B. Olsen, MF (LA) 
og beskæftigelsesordfører:
600 kroner. Så mange skatte-
fri kroner skal langtidsledige
kontanthjælpsmodtagere ha-
ve i præmie om måneden,
hvis de bytter livet på passiv
forsørgelse ud med et arbejde,
siger regeringen. Med forsla-
get indrømmer statsministe-

ren, at det for mange stort set
ikke kan betale sig at arbejde.
Men hvorfor indføre jobpræ-
mier, når man kan vælge den
bedre løsning, det er at sænke
skatten? Lavere skat øger inci-
tamentet til at arbejde og vil
få endnu flere til at skifte livet
på offentlige forsørgelse ud
med selvforsørgende tilværel-
se. 

ARKITEKTER!
Lars Maribo, Syrenvej 14, 
Risskov:
Arkitekt Hans Peter Hagens er
blevet gal i hovedet over, at
der er hængt presenninger
foran glasfacaderne på Torve-
hallerne på Israels Plads (Pol.
17.4.). Men har arkitekten over-
hovedet ikke været klar over,
at der i bygningerne skulle
handles med fødevarer. Det er
utroligt, så ofte arkitekter sta-
dig ignorerer de gener, som et
voldsomt solindfald afsted-
kommer på grund af store
syd- og vestvendte glasfaca-
der.

TI HAM DOG IHJEL
Christian Møgeltoft, Parkovsvej
51 A, Gentofte:
En norsk massemorder ryd-
der dag efter dag forsiderne
på JP/Politikens Hus’ fysiske
og elektroniske media. Man
svælger i blodige detaljer, ud-
pensler forbryderens syge
motiver – og opfinder en ’etik’
til at hellige midlerne. Ingen
kan vel være i tvivl om, at
manden soler sig i al denne
presseomtale, nyder at være i
centrum, elsker at få udbredt
sine forskruede tanker? Som
betalende læser græmmes jeg
ved indirekte at medvirke til
at indfri en barnemorders
vådeste drømme. Ti ham dog
ihjel!

BREIVIK FOR RETTEN
Claes Heide og DSU Viborg:
16.4. kom Anders Behring
Breivik for retten i Oslo. Siden
er store debatter blomstret op
overalt i eksempelvis sociale
medier som Facebook osv.
Folk er gået helt fra forstan-
den, kræver dødsstraf og me-
ner ikke, at han skal have lov
til at ytre sig, som der står i vo-
res, og Norges, grundlov. En af
de værdier, som Breivik netop
vil have, at vi opgiver, er en af
vores allerstørste, vigtigste og
nærmeste værdier, nemlig vo-
res åbenhed. Jeg er selv med-
lem af AUF’s søsterparti i Dan-
mark, DSU (Danmarks Social-
demokratiske Ungdom) og
derfor naturligvis også meget
berørt af sagen. Jeg forstår

fuldt ud alle de mennesker,
som er vrede på den mand,
der har dræbt uhyggeligt
mange uskyldige mennesker
på Utöya såvel som i Oslo. Jeg
er også selv meget bedrøvet,
men også forarget over Brei-
viks handlinger mod vores
norske partifæller. Jeg synes
uden tvivl, at han skal straffes,
men for at citere den norske
statsminister, Jens Stolten-
berg: »Vi må aldrig opgive vo-
res værdier. Vores svar skal væ-
re mere demokrati, mere
åbenhed og mere humanitet«. 

STOP DISKRIMINATION
Leif Bork Hansen, Virum
Stationsvej 143, Virum:
Stop fortsat etnisk diskrimi-
nation af ægtefæller. Det er
faktisk lykkedes for den nye
regering at ændre tonen i for-
hold til flygtninge, og der kan
også ses forbedringer i sags-
behandlingen. Alligevel er det
beskæmmende, at den nye re-
gering stiller krav om bankga-
ranti på 50.000 kr., for at en
udlænding kan blive familie-
sammenført med sin ægtefæl-
le i Danmark. Således søger i
øjeblikket en irakisk asylansø-
ger i Danmark – asylansøger
igennem 10 år – at blive gift
med sin kæreste i Danmark,
og hvor der stilles krav på
bankgaranti på 50.000 kr. for
familiesammenføring. Det
må betragtes som en diskri-
mination, at man kun vil lade
rige elske og leve sammen
med deres ægtefælle. 

FILMET VOLD
Inger Nielsen, Hobrovej 4, 
Højslev:
I disse dage vises verden over
et videoklip med et helt umo-
tiveret, brutalt overfald på en
dansk fredsaktivist på Vest-
bredden. En talsmand for den
israelske regering udtaler, at
det er helt uacceptabelt og i
stærk kontrast til israelske
normer og værdisæt. Desvær-
re er det nok snarere den
kendsgerning, at episoden
blev filmet, og at det gik ud
over en udlænding, der er det
usædvanlige. Forhåbentlig
kan videoen medføre, at flere
får øjnene op for de overgreb
og ydmygelser, der er hverdag
for de palæstinensere, hvis
eneste forbrydelse er, at de er
blevet naboer til ulovligt op-
førte jødiske bosættelser på
den jord, der har tilhørt det
palæstinensiske folk i genera-
tioner. De ved, at den viste ag-
gression og vold ikke er en
undtagelse.

Læserne Mener

DET FYGER med beskyldninger om en
drømmende arkitekt, der bygger driv-
huse til fødevarer. Her er det afgørende at
spørge, hvorfor Torvehallerne opvarmes
til omkring stuetemperatur med varme-
blæsere, grundet Torvehallernes ansatte
og takeawayernes mange kunder, som
helst skal kunne sidde uden overtøj. 

I STEDET for at folk anklager undertegne-
de for ikke at ville tegne solafskærmning,
så kunne Jeudan måske bringe vores to
konkrete løsningsforslag i spil – som bur-
de have været realiseret langt hurtigere,
da solproblematikken har været drøftet
siden byggefasen i 2011 og vi har stået
klar som sagens rådgivere i den sammen-
hæng – om ønsket af bygherren. 

Samtidig med – og det er vigtigt – at
kommunens krav/regler om, at Torvehal-
lerne kun må opvarmes til 15 grader,
overholdes – det sidste af den naturlige
grund, at torvehaller ikke må være for
varme grundet fødevarerne samt af mil-
jøhensyn – når kravet i lokalplanen har
været en let transparent glasstruktur (til
at åbne og lukke på enkel vis) og med
zinkhalvtag hen over staderne.

NÅR JEG specifikt skriver stader, har det
ikke alene med torvehalsforståelsen at
gøre, men også Københavns Kommunes
lokalplan, for det bør bemærkes, at før-
nævnte Cofoco med sine kædebutikker
og restaurant (blandt 10 øvrige) på torve-
pladsen kalder sine tre stader for butik-
ker i sine beske kommentarer til arkitek-
ten (Pol. 18.4.).

Hertil har jeg kun at sige, at et stade ik-
ke er en butik, ligesom en torvehal ikke
er et butikscenter.

Hvad angår de hidsigt debatterede
æstetiske problematikker handler de
overordnet om, at Torvehallerne med de
massive hvide presenninger (uden huller
og transparens) ikke må tilnærme sig et
hermetisk lukket butikscenter/take-

awayområde med hver sit brummende
ventilationsanlæg. Torvepladsen skal be-
nytte sine flydende grænser mellem ude
og inde – både rumligt og visuelt – og her
kan Torvehallernes mange specialdesig-
nede 5 meter brede hejseporte og rytter-
lys (som alle kan åbnes om ønsket) regu-
lere temperaturen og binde de overdæk-
kede stader i selve hallerne sammen med
de af københavnere både savnede og di-
rekte efterspurgte udendørs stader. 

HERTIL kommer den triste kendsger-
ning, at campingbænkene – som pri-
mært er relateret til takeawaystederne –
er blevet symbol på det utilstrækkelige
udendørs handelsliv med gode og billige
hverdagsvarer til enhver pengepungs
formåen. 

I en torvehal findes der som sagt ikke
butikker – den klassiske definition ver-
den over er stader – og her går tingene/
salget hurtigt, og der er vind/træk/luft/
solstrejf/råben og skrigen/særprægede
dufte – gerne 100-vis af små regionale sta-

depladser, og selv-
følgelig også dem
med 10 bananer
for en 10’er. 

Københavns Tor-
velaugs oprindeli-
ge forslag til stade-
sammensætning
anbefalede ved
byggestart af Tor-
vehallerne et dra-
gende virvar af
udendørs stader
med regional frugt
& grønt: alle dan-
ske æble-, pære-,
blomme- og kirse-
bærsorter, alskens
grøntsager, nordi-
ske svampe, sko-
vens, markens og
strandens bær, lan-
dets forskellige
honningtyper, æg
med meget mere. 

152 stadeholdere
fra nær og fjern meldte sig dengang, og
de udendørs stader skulle have fordelt
sig mellem platantræerne på pladsrum-
met mellem de 2 overdækkede torvehal-
ler samt i randen rundt om dem.

Torvehallernes arkitektur er jo tænkt
som genoplivning af Grønttorvet, som
det tog sig ud fra 1889-1958 – derfor er det
et betydeligt problem, at to rækker af de
platantræer, som skulle have dannet træ-
kroner over de udendørs stader er blevet
udeladt. Skal man udråbes som elitær ar-
kitekt/æstet for at påpege den slags
manglende omtanke – tænk, hvordan kø-
benhavnerne ville reagere, hvis det kolos-

sale platantræ på Gråbrødretorv blev fæl-
det til fordel for tilfældige borde/bænke,
eller Grønnegårds Teatrets omkransende
træer, for slet ikke at tale om Frederiks-
berg Allés tronende rækker lindetræer.
Det er jo det, som ulykkeligvis er sket på
torvepladsen.

Politiken har selv været med til at advo-
kere for nødvendigheden af, at hovedsta-
den skulle have et ambitiøst torvemar-
ked gennem sin løbende dækning af sa-
gen gennem de sidste 14 år. 

HERUNDER gennem avisens store udstil-
ling i Politikens forhal med åbning af fø-
devareminister Ritt Bjerregaard (der som
en af sine sidste embedshandlinger som
den senere overborgmester sikrede Tor-
vehallerne), og det gennemgående tema
har været, at københavnerne ikke skulle
snydes for en livlig og folkelig torveplads,
som kan opleves i de fleste hovedstæder
verden over. 

Så derfor er det utrolig vigtigt at point-
ere, at den verserende debat i avisen ikke
handler om en elitær arkitekt og hans
æstetik, som jeg forsøges hånet for i Poli-
tikens netavis m.fl. steder, men om Kø-
benhavn skal have en torveplads fyldt
med landets bedste fødevareproducen-
ter fra hver en afkrog i Danmark.

UDKANTSDANMARK kalder nogen det,
men jeg foretrækker at kalde vores sær-
prægede regioner for oplagte leverandø-
rer til Torvehallerne i København og si-
den hen Danmarks andre større byer. 

På torvepladsen i København er alter-
nativet nu at give efter og lade de nylige
’stader’ med pizzaer (som området bug-
ner af i forvejen), smørrebrødet, køle-
skabs-’stader’, Arla, wellness-salt, Agnes’
famøse kædebutikker med cupcakes,
samt Cofocos vidtforgrenede kæder op-
sluge det liv, som var den oprindelige vi-
sion.

Med seneste drejning i sagen gives der
desværre indirekte forståelse for sidst-
nævnte.

Jeg synes torvepladsen i stedet skal op-
prioritere folkloren og få tyrkergrøn-
thandleren og halalslagteren med, Sams-
øs kartofler igen, Bornholms kantareller
og sild, Læsøs pølser, Lammefjordens gu-
lerødder og asparges, Møns radiser med
meget mere. 

Det er jo det, byen har fået stillet i ud-
sigt i Torvehallernes præcist definerede
lokalplan og kommunens juridisk gæl-
dende udbudsvilkår af februar 2006. 

Da sidstnævnte erfaringsmæssigt til-
med har et betragteligt udlejningspoten-
tiale for driftsherren, er det jo ikke alene
ønskeligt med kommunens, arkitektens
øjne, men også med Jeudans.

Torvehallerne

HANS PETER HAGENS, 
ANSVARLIG ARKITEKT PÅ TORVEHALLERNE

Torvehallerne handler 
ikke om en elitær arkitekt 

Jeg synes tor-
vepladsen i ste-
det skal opprio-
ritere folkloren
og få tyrker-
grønthandle-
ren, halalslag-
teren med,
Samsøs karto-
fler igen, Born-
holms kantarel-
ler og sild,
Læsøs pølser,
Lammefjordens
gulerødder og
asparges, Møns
radiser med
meget mere

En torvehal er ikke et 
butikscenter. Her skal der
være stader. Så det handler
ikke om æstetik, men om
et torveliv, hvor der er gode
og billige hverdagsvarer til
enhver pengepungs for-
måen.

Dagens
citat

Søren Pind behøver
ikke at være angst
for debatten. Dan-
skerne vil gerne in-
volveres i de tanker,
deres regering har. 
Det er vist kun Ven-
stre, der ikke vil ind-
vie os andre i deres
tanker om fremti-
dens Danmark
Karen Hækkerup,
social- og integra-
tionsminister (S). 
I Berlingske

JEG VED IKKE, om jeg burde kalde mig
forfatter, når jeg nu kun har skrevet en
eneste bog. Jeg begyndte at skrive, da jeg
var 16 år. Det var et mirakel på en måde.
Det føltes som en meget stor forløsning.
Jeg har tænkt på mig selv som forfatter si-
den dengang, selvom jeg slet ikke var det.
Jeg var ikke en læsehest som barn. Jeg var
ikke typen, der havde læst alle klassiker-
ne som 12-årig. Jeg begyndte at skrive selv,
før jeg interesserede mig for at læse det,
andre havde skrevet. 

Jeg var ikke specielt god i skolen. Jeg
syntes, det var kedeligt at have dansk og
læse gamle digte og bagefter analysere
dem i en uendelighed. Det var først efter
gymnasiet, at jeg havde en oplevelse,
som med et slag gjorde mig interesseret i
litteratur. Jeg var flyttet ind i en lille lejlig-
hed i Fredericiagade. Jeg boede der i en
periode med min gode ven Tobias, som
færdedes i andre miljøer end mig. Han
var punker, hvis det overhovedet var mu-
ligt at være i starten af 90’erne. Han spil-
lede i forskellige bands, bl.a. et, hvor for-
sangeren var transvestit med cokeproble-
mer, og som sang forfærdelig falsk. En
overgang havde vi to punkere fra San
Francisco boende, Marty og Gooch, hed
de. Gooch blev også kaldt silverboy, fordi
han engang havde fået bank af en hispa-
nic bande i USA, mens han havde sam-
menrullet sølvpapir i en ring om hove-
det. Gooch var forsanger i et andet band,
Tobias havde. Anyway, Tobias spillede på

et tidspunkt en lp for mig, der hed ’City
Slang’. Jeg kendte lidt til den i forvejen.
Jeg havde læst digtsamlingen af Søren Ul-
rik Thomsen, og jeg syntes ikke, det var
noget særligt. På dette tidspunkt skrev
jeg som sagt selv, mest dagbogsagtige
tekster om mit ikke særlig begivenheds-
fulde liv og små digte måske. Jeg gik

rundt i byen med min dagbog og små
sedler i en plastikpose. Jeg fik penge fra
noget, der hed ’ungdomsgarantien’, som
fandtes dengang. Man skulle ikke gøre
noget andet end møde op hver den 1. et
sted på Østerbro, og man blev ikke aktive-
ret som i dag. Jeg bestilte ikke andet end
at hænge ud på cafeer og skrive i mine

små hæfter og sedler, dagen lang.
Men Tobias spillede altså den her lp for

mig, ’City Slang’, og det var en åbenba-
ring. Det ændrede mit liv, faktisk. Jeg hør-
te den igen og igen i en meget lang perio-
de. Jeg blev helt besat af den plade. Det
var, som om musikken og måden, Lars
H.U.G. sang teksterne på, gav digtene en

helt ny mening. Den plade ændrede for
altid mit syn på litteratur og især lyrik.

I SKOLEN HAVDE vi som sagt analyseret
tekster. Det gjaldt om at placere digtet i
en tradition og finde ud af, hvad det be-
tød altså, hvordan det var konstrueret, og
hvordan det kunne fortolkes. Det bygger
på en forestilling om, at digtet er en ko-
de, man kan tyde og oversætte. Med ’City
Slang’ var det helt anderledes. Ordene var
slet ikke ord, det var lyde eller stemnin-

ger, og der var en
rytme, som gen-
nemløb sangene.
Nogle af sangene
kunne jeg lide bed-
re end andre, uden
at jeg kunne for-
klare hvorfor. Or-
dene var noget an-
det og mere end en
henvisning til no-
get. Lars H.U.G.s
sang og SUT’s tek-
ster fastholdt spro-
get som noget i sig

selv. Hvert ord, som blev sunget, var en
stemning, et kort, ekspressivt moment,
som betød alt. Tilmed kunne disse ord
kædes sammen i vidunderlige kæder af
lyde, som f.eks. »sejlende bort fra fascina-
tionens opløste krop«. Jeg ved slet ikke,
hvad det betyder, men jeg kan ikke glem-
me den sætning fra sangen/digtet ’Ikke 

Er denne tekst skrevet af en forfatter?

KASPAR COLLING NIELSEN
Det store kunstværk vokser
i maven på mange, der 
til sidst erkender, at 
det var mere drøm end 
virkelighed. 
Men nogle insisterer på et 
håndgribeligt resultat. 
Og af dem lykkes det 
enkelte rent faktisk at 
udføre den store mission.

Kaspar Colling Nielsen har blandt andet 
modtaget debutantprisen i 2010 for romanen
’Mount København’. 

KRONIKEN
20. april 2012

Jeg kunne
mærke 
stemningerne 
i ordene, 
i kæderne 
af lyde. 
Jeg kunne
mærke rytmen

Tegning: Per Marquard Otzen
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28.500 kroner koster en magister ansat
på normale vilkår 7.250 kroner koster en magister ansat i

løntilskud derimod 

D anmark tilsluttede sig i denne
uge Open Government Partner-
ship- (OGP) initiativet på et top-

møde i Brasilien. OGP har som ambition
at bidrage til at gøre den offentlige for-

valtning bedre og mere
effektiv samt at sikre
gennemsigtighed og
ansvarlighed. Ambitiø-
se og relevante målsæt-
ninger. Det fremgår og-
så af regeringsgrundla-
get, at regeringen vil
»forbedre de generelle

muligheder for at kontrollere regerin-
gens embedsførelse«. Men regeringen
burde turde forpligte sig stærkere på at
indfri disse ambitiøse mål.

OGP-initiativet lægger vægt på at ud-
nytte de teknologiske muligheder for at
styrke en åben regeringsførelse. OGP byg-
ger på fire centrale principper:

1) Gennemsigtighed i regeringens be-
slutninger og aktiviteter, 2) deltagelse og
inddragelse af borgere, 3) ansvarlighed
for beslutninger og mekanismer, der sik-
rer, at love og regler overholdes, samt 4)
at nytænkning og brug af teknologi sti-
muleres.

DEN DANSKE forvaltning er i vid udstræk-
ning allerede funderet på disse princip-
per. Regeringens handlingsplan på om-
rådet fokuserer særligt på initiativer og
tænkning, der er lagt frem i arbejdet med
at effektivisere og digitalisere den offent-
lige sektor, hvor vi i dag er blandt de fø-
rende. It har potentiale til at understøtte,
forstærke og transformere demokratiske
processer. Men ved primært at fokusere
på it og effektivisering i OGP, forbigås re-
elle udfordringer for åbenhed, som de
politiske forpligtelser burde fokusere på.

Vi rangerer blandt de mindst korrupte
lande i verden. En lav korruption afspej-
les i en høj tiltro til offentlige instituti-
oner, men den kunne faktisk være højere.
Den offentlige administration fremstår
relativt lukket og med vide muligheder
for at foretage politisk-administrative

skøn i forhold til åbenhed. Forvaltningen
er stor, omfattende og præget af konti-
nuitet, også når regeringerne skifter far-
ve. Væsentlig politikudvikling sker i em-
bedsværket – der også tilvejebringer en
betydelig del af den faglige viden, der lig-
ger til grund for politikkerne. Den øgede
professionalisering af den politiske kom-
munikation synes hverken at have bidra-
get til mere kvalificeret politisk dialog el-
ler klarere politisk ansvar.

SAMLET SET anes et behov for at styrke
mekanismer til at overvåge regeringsfø-
relsen og administrationen. Figuren vi-
ser en stor variation i den udstrækning,

formelle krav til åbenhed er indarbejdet i
de politiske beslutningsprocesser på
tværs af udvalgte OECD-lande.

Regeringsgrundlaget indeholder en-
kelte konkrete initiativer til at sikre god
regeringsførelse, bl.a. om forslag til en re-
videret offentlighedslov. Flere ind-
skrænkninger i retten til aktindsigt, der
tidligere blev fremsat med henblik på
ændring af offentlighedsloven, synes
umiddelbart ikke i overensstemmelse
med de erklærede principper om åben
regeringsførelse.

På det praktiske plan udfordres rege-
ringer løbende på deres principfasthed i
forhold til erklæringer om åben rege-

ringsførelse. Bilag kan komme for sent.
Aktindsigt bevilges, efter at beslutningen
er truffet. Inddragelse af interesseorgani-
sationer kan risikere at destabilisere poli-
tisk momentum. Eller balancen kan tip-
pe mellem orden og ytringsfrihed, både
før, under og efter ubelejlige politiske de-
monstrationer.

En af demokratiets kerneværdier er, at
mange hoveder tænker bedre end få. At
åbenhed og gennemsigtighed i præmis-
serne bidrager til bedre beslutninger. Og
politikere og embedsmænd skal stå til
ansvar for deres virke.

EFTER DEN rodede debat om betalings-
ringen syntes en erkendelse i regeringen
at være, at der var for meget åbenhed.
Mindre åbenhed havde næppe sikret
hverken en bedre beslutning eller beslut-
ningsproces, men formentlig alene en
mindre kritisk pressedækning. Men syns-
punktet afspejler, at åbenhed kan synes
ubelejlig.

På den ene side er der et politisk behov
for ’arbejdsro’ og ’effektive beslutnings-
processer’, hvor det ønskede resultat op-
nås med mindst mulig ’støj’ i en tid, hvor
kommunikation er hurtig og allesteds-
nærværende . På den anden side er der et
grundlæggende behov for tillid til, at be-
slutningsprocesser adresserer de rigtige

udfordringer, at de gør det fuldt ud og
dækkende, herunder bl.a. at alle relevan-
te parter og synspunkter høres og tages i
betragtning.

Internationalt er der mange forskellige
tilgange til åbenhed. I USA benchmarkes
staterne for at sammenligne åbenhed.
Vidtgående krav om adgang til beslut-
ningsgrundlag og offentlige data forma-
liseres i stigende grad verden over. 

De fleste OECD-lande har institutionali-
seret beskyttelse af whistleblowers. Parti-
støtte og personlige interesser underlæg-
ges mere åbenhed. Borgere har adgang
til domsafsigelser. Private virksomheder,
fra Google til Lego, har erkendt værdien
af at erkende, hvad de ikke ved – for at
skabe et afsæt for engagerede partner-
skaber med deres kunder og brugere.

REGERINGEN har rig mulighed for udar-
bejde mere ambitiøse forpligtelser i for-
hold til åbenhed i de politiske beslut-
ningsprocesser, i forvaltningen og i den
offentlige sektor bredt. Potentialet er be-
tydeligt: bedre beslutninger og et mere
levende demokrati. Også når det fore-
kommer ubelejligt.
analyse@pol.dk
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Danmark kan fortsat blive
bedre til at åbne op for den
offentlige sektor. En større
åbenhed i den offentlige
administration fører til
bedre beslutninger og et
mere levende demokrati. 

Demokrati. Åben regeringsførelse, en ubelejlig dyd
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ÅBENHED. Efter den rodede debat om betalingsringen syntes en erkendelse i regeringen at være, at der var for meget åbenhed. Men mindre åbenhed havde næppe sikret en bedre beslutning – blot en mindre kritisk pressedækning. Arkivfoto: Finn Frandsen

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten 

KRONIKEN I MORGEN
Jørgen Grimstrup
Sådan fik Israel atomvåben

døden’. Disse sætninger var altså kun del-
vis organiseringer af betydning, og jeg
forstod pludselig, at digte er skabt sådan,
og at enhver fortolkning af digtets betyd-
ning ikke forholder sig til dette forhold.
Digtet fastholder sproget som noget vir-
keligt og væsentligt, noget, der ikke er
transparent i forhold til betydningen.
Det er, ligesom når man betragter et ma-
leri eller en tegning og ser stregerne før
motivet. Det betyder ikke, at betydnin-
gen eller motivet ingen roller spiller,
men betragter man stregerne én gang, er
det svært ikke at gøre det igen. Der var
samtidig en rytme i digtene, som jeg ikke
havde været opmærksom på før. En ryt-
me, der var så stærk, at den kunne trans-
formere ord og sætninger fuldstændigt.
Et sørgeligt digt kunne blive komisk eller
desperat, afhængigt af hvor man lagde
trykket. Jeg genlæste ’City Slang’ og ople-
vede, hvordan de ord, der før havde været
døde for mig, nu vågnede. Jeg kunne
mærke stemningerne i ordene, i kæder-
ne af lyde. Jeg kunne mærke rytmen. Jeg
kunne gendigte dem eller fortolke dem
ved at forestille mig, hvordan ordene
kunne udtales på forskellige måder. Et
digt er som en sang, det er selvfølgelig
muligt at fortolke den. Man kan beskrive,
hvad den handler om, hvilken genre den
tilhører osv., men nogle sange er bare go-
de, og man ved ikke hvorfor. Det samme
er sandt med digte, det vidste jeg bare ik-
ke før. Fra den dag kunne jeg læse lyrik.
Eller rettere: Jeg måtte læse digte. Jeg
kunne ikke få nok. Jeg var umættelig.
Som eksemplet måske kunne antyde, me-
ner jeg ikke, det er en særlig sproglig ind-
sigt, som kun forfattere besidder. Vi ken-
der alle sammen til det, men vi tænker

bare ikke så meget
over det. Min er-
kendelse betød
desværre ikke, at
jeg selv kunne skri-
ve digte, i hvert
fald ikke digte,
som var gode. Jeg
forsøgte virkelig,
men jeg kunne ik-
ke. Måske havde
jeg ikke talent for
det, måske var jeg
bange for at skrive
lyrik. For der er en
risiko forbundet
med at skrive dig-
te. Et digt er altid
en voldsom sats-
ning. Et digt er al-

tid enten-eller. Det er aldrig midtimel-
lem. Det er aldrig bare ’o.k.’, eller ’fint
nok’. Et godt digt er et mirakel og et ’o.k.’-
digt er i bedste fald ligegyldigt eller lige-
frem irriterende. Måske turde jeg ikke lø-
be denne risiko. 

JEG DEBUTEREDE først i 2010, som 36-årig,
selvom jeg havde skrevet hver dag, siden
jeg var 16. Jeg tror, at årsagen til, at jeg ik-
ke år forinden havde forsøgt at skrive no-
get sammenhængende og sendt det ind
til et forlag, var, at jeg havde haft den her
åndssvage identitet som forfatter i man-
ge år. Jeg havde lavet alt muligt uforfat-
teragtigt: Jeg havde studeret og arbejde-
de fuldtids i et forsikringsselskab, men
jeg havde altid tænkt, at jeg ’i virkelighe-
den’ var forfatter, som bare lavede andre
ting. Det var måske en måde at udholde
mit liv på. Jeg behøvede ikke at tage no-

get alt for alvorligt, for jeg var jo forfatter.
De kunne bare fyre mig, jeg var ligeglad.
Det betød ikke noget, og det til trods for,
at jeg intet havde præsteret. Som årene
gik, begyndte jeg at blive mere og mere
bange for, at jeg slet ikke ville kunne skri-
ve noget, når det kom til stykket; at den
fantasi, som havde styret mit liv, siden
jeg var 16, bare var en fantasi og intet an-
det. Hvis jeg ikke ’i virkeligheden’ var for-
fatter, hvad var jeg så? Jeg googlede for-
fattere for at finde ud af, hvor gamle de
var, da de debuterede. Til sidst besluttede
jeg mig for at skrive en bog. Jeg ville skri-
ve den, koste hvad det koste ville. Jeg føl-
te, det var min sidste chance. Jeg beslutte-
de at stå op hver morgen kl. 4.30. Så kun-
ne jeg skrive to timer, inden børnene
stod op, og så ville jeg skrive igen kl. 20,
når børnene sov. Det var slet ikke hårdt.
Det er skønt at stå tidligt op, når man
vænner sig til det. Det er dejligt at sætte
vand over og lave kaffe, mens alle sover.
Det er fedt at være frisk, når børnene våg-
ner, og desuden var jeg glad, for jeg gjor-
de det, jeg ville, ikke? Jeg fortsatte med
mit program i seks måneder, så kunne
jeg ikke mere. Jeg havde skrevet en slags
novellesamling, som hed ’Mount Køben-
havn’. En af historierne handlede om et
kæmpestort 3.500 meter højt kunstigt
bjerg på Avedøre Holme. Jeg sendte mit
manus ind til alle de store forlag. Det må
man slet ikke. Forlagene vil have eksklusi-
vitet, hvilket ikke er urimeligt, da det ta-
ger tid at læse manuskripter, men jeg vid-
ste fra en kammerat, at der let kunne gå
et halvt år, inden man fik svar, og jeg gad
ikke vente tre år på at få seks afslag, så jeg
sendte til dem alle på én gang. Efter nog-
le måneder begyndte de første afslag at

komme. Et par måneder mere, flere af-
slag. Der var nu gået et halvt år. Jeg be-
gyndte at opgive håbet. Pludselig en dag
ringede telefonen. Det var en redaktør på
Gyldendal, Janne Breinholt Bak, hed hun.
Hun kunne godt lide min tekst, men
mente ikke, den var færdig. Hun sagde, at
de ville overveje at udgive den, hvis jeg
ville skrive videre på den. Vi holdt et mø-
de. Hun var sjov. Hun forstod mig, syntes
jeg. Samtidig vidste hun meget mere om
litteratur, end jeg gjorde. Hun kunne
analysere mine tekster på måder, jeg ikke
selv var i stand til. Hun kunne udfordre
teksterne. Det var helt fantastisk at snak-
ke med nogen om mine små tekster, som
om det var rigtig litteratur! 

IGENNEM ÅRENE, hvor jeg havde gået
med mine forfatterdrømme, havde der
været en anden stemme inden i mig, som
havde sagt, at jeg slet ikke var forfatter i
virkeligheden, at forfattere er nogle an-
dre mennesker end mig. Kunstnere, an-
dre mennesker, en helt anden type. At
forfattere kunne noget, jeg slet ikke for-
stod. Denne stemme forsvandt i denne
periode. Det var så motiverende at have
en redaktør. Jeg skrev og skrev. Jeg skrev
alt om mange gange. Der var til sidst kun
meget lidt tilbage af den oprindelige
tekst, jeg havde sendt ind. Jeg lærte, at
der er noget meget simpelt over at være
forfatter, og det er, at det bare er et arbej-
de, og at den tekst, man ender med at
skrive, er så god som den arbejdsindsats,
man lægger i den. Det er ikke en mystisk
kreativ proces at skrive en bog. Man bli-
ver ikke hele tiden ramt af små lyn fra
himlen. Det er bare viljen til at blive ved
og ved, indtil man kan læse det, man har

skrevet, og tænke:
Den her tekst gad
jeg godt læse. Redi-
gering og omskriv-
ning, hele tiden.
Jeg holdt møder
med Janne fra tid
til anden. Det var
aldrig godt nok al-
ligevel. Til sidst lyk-
kedes det. Min bog
udkom, og jeg
kunne næsten ikke
tro det. Bogen blev
godt modtaget. Jeg
vandt endda nogle
priser, men den
største dag var alli-

gevel den dag, Janne ringede til mig og
sagde, at hun ville udgive den. Jeg vidste,
de ville ringe den dag. Det var en onsdag.
Det er om onsdagen, de har redaktions-
møder på Gyldendal. Jeg havde forberedt
mig på et afslag, så da hun sagde, at de
havde antaget den, kunne jeg ikke mobi-
lisere nogen glæde. Der var bare stille i
røret. Jeg kunne ikke sige noget.

EFTER UDGIVELSEN blev jeg deprimeret.
Det havde været så stort et arbejde at skri-
ve bogen. Det havde været så stor en
kamp, og da den endelig kom ud, skete
der umiddelbart ikke så meget. Det viste
sig, at denne store begivenhed, denne
fuldstændig afgørende og skelsættende
begivenhed i mit liv, slet ikke var en til-
svarende stor begivenhed for verden. Det
er komisk. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg
havde regnet med. Efterhånden begynd-
te der alligevel at ske noget. Jeg vandt de-
butantprisen, blev præmieret af Statens

Kunstfond og vandt en pris i Politiken.
Jeg fik forskellige tilbud om at skrive for
forskellige medier og sådan noget. An-
ders Morgenthaler ansatte mig til at skri-
ve et tv-manuskript over bogen. Det var
sådan set alt, hvad man med rimelighed
kunne drømme om.

Det er to år siden, min bog udkom. Jeg
er forfatter. Det siger jeg i hvert fald til
mig selv. Det siger jeg også til andre, når
de spørger, hvad jeg laver. På det seneste
er jeg begyndt at tvivle lidt på det, for jeg
er ikke rigtig i gang med noget nyt, jo
måske lidt, men ikke sådan rigtigt. Ikke
for alvor. Jeg ved slet ikke, om jeg kan
skrive en ny bog. En helt ny bog! Jeg kan
ikke længere huske, hvordan jeg skrev
den første. Jeg kan ikke rigtig forstå, at
jeg kunne skrive en hel bog. Jeg er i virke-
ligheden slet ikke forfatter. Jeg kan slet ik-
ke skrive, det har jeg aldrig kunnet. Jeg
har ikke læst alle klassikerne, og jeg kan
ikke analysere en tekst. Jeg er slet ikke for-
fatter, det er bare noget, jeg siger.

KASPAR COLLING NIELSEN

... Er denne tekst skrevet af en forfatter?

Jeg havde 
studeret og 
arbejdede 
fuldtids i et
forsikrings-
selskab, men
jeg havde altid
tænkt, at jeg ’i
virkeligheden’
var forfatter,
som bare 
lavede andre
ting

Det var, som
om musikken 
og måden,
Lars H.U.G.
sang teksterne
på, gav digtene
en helt ny me-
ning. Den plade 
ændrede for 
altid mit syn på
litteratur og
især lyrik


