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MANDAGS-TILLÆG
udkommer visse mandage
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AMATØRARBEJDE !
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Skrevet, redigeret af en:
- som ikke har lært reglerne,
- ikke har bedt om støtte,
- altid kun har levet for lyd og billeder,
- aldrig har prøvet det her før.

!

Hvad du møder her er hverken: reklame - hån spot eller latterliggørelse. Her er tale om
undrende ord, tilsat en smule indignation og
kynisme som krydderi, og ikke ph.a-b-c-d
afhandlinger eller autoriseret journalistik i dens
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mange afskygninger. Du vil heller ikke kunne
finde svar på hvad der er rigtigt eller forkert,
men blot een synsvinkel af mange - min vinkel og selvfølgelig kan din vinkel være ligeså god,
og det er det interessante.
For det meste er ord en “gratis omgang” - der
sker først noget virkeligt, når nogen rejser sig
og gør noget, men man kan ikke underkende
ordenes underholdningsværdi. De mørke aftener
skal gå med noget, og så længe folk bruger ord,
laver de ingen ulykker, så tag ordene her, brug
dem eller smid dem væk - det er bare ord. Ole!
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En faglig opfordring.!
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De burde vel i virkeligheden melde sig ind i
skuespillerforbundet - eller artistforbundet fagforeninger for folk der lever af at sige
forudindlærte replikker, opføre forestillinger for
pressen og den undrende befolkning - backet

op af et hold kompetente forfattere og
teknikere leverer de alt fra extemporalspil over
folkekomedie til græsk drama. Alt eksekveret
med legende lethed af professionelle aktører de allerfleste højt uddannede - som, på trods af
deres minimale indflydelse, spiller “det store
magtspil” så godt, at man nogen gange er lige
ved at tro på dem.
De er selvfølgelig godt hjulpet af den 4.
statsmagt, pressen, som sørger for at hele PRsiden fungerer, og de kan det der med
underholdning.
Sålænge at alle spiller deres roller og sådan
nogenlunde følger manuskriptet er alt godt og
trygt - og det blir i virkeligheden først hektisk
hvis én glemmer sin replik, eller endnu bedre
siger en forkert replik. Så skal der rettes tolkes - forklares og kommenteres - og så er
alle
godt beskæftiget med hinanden. - og
udenfor manegen fortsætter livet ufortrødent.
Det er klart at det er svært at skulle leve af en
indflydelse man ikke har - hvis man har
politiske ideer og lidt ambitioner er der ikke
meget ved at ende som billetkontrollør i et EUtog - men det er altså vilkårene i Dagens
Danmark. Vil du noget i politik er du nødt til at
opretholde illusionen om
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en demokratisk folkelig indflydelse på den førte
politik. Men udenrigspolitiken er udliciteret til
NATO - indenrigspolitiken til EU og økonomien
ligger i Danske Banks trygge hænder.
Tilbage er en overdimentioneret kommunalbestyrelse med ret til at administrere inden for
visse lokale grænser.
Men danskerne elsker jo folkekomedie - også
selv om det ind i mellem minder om adsurd
teater - og de vælger de samme populære
aktører gang på gang til at opføre: “Et
Fo l k e s t y r e ”. S e l v e s t y k k e t æ n d r e r s i g
selvfølgelig lidt efter tidens moderne rytmer,
men kulminerer i en traditionel kædedans
omkring 2% af fællesskabets budget.
Man kan sige at det er meget om så lidt, men
sådan er det jo med traditioner.

Ligesom kongehuset med al sin pomp og pragt
udstråler en magt som den ikke har, udstråler
Christiansborg med indhold og omegn en magtog betydningsfuldhed i sager som forlængst er
udliciteret. Men ville vi undvære det? - eller
skal vi opretholde illusionen om det lille
lykkelige folkestyrede folk som jo ved bedre og har bevist det. Magtesløshed - eller
folkekomedie ? Under alle omstændigheder bør
folkestyrets professionelle politikere lade sig
organisere, som alle andre, i relevante
fagforeninger - her skuespillerforbundet,
artistforbundet, hvis de vil have dem - eller til
nød dansk journalistforbund.
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specialarbejder emeritus
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Vi - og det at leve i flok

!

Jeg læste i en avis, at “VI danskere” nu
ejede ca. 950.000kr. hver, men da jeg var
på besøg i min bank sagde den rare
kassedame, at jeg skam ikke hørte med til
“VI”. I samme avis stod at “VI” foretrak

politiker X frem for politiker Y som
statsminister. Af tallene i undersøgelsen
fremgik det, at 28% af vælgerne ville
stemme på X, mens kun 22% ville stemme
på Y. 72% af de stemmeberettigede hører
altså ikke med i “VI”. Men hvem er så disse
“VI” ?
Det der med at være en i flok - flokdyr det har en lidt tarvelig klang. Selv om vi fra
naturens hånd er skabt som flokdyr, så har
det moderne menneske et alternativt syn
på det her med at leve i flok. “VI” behøver
ikke længere inkludere hele flokken. I vores
meget individualiserede jeg-mig-mit
focuserede evig-ungdoms-verden behøver
“VI” strengt taget kun resten af flokken
som beundrende tilskurere.
“VI” er flokkens naturlige midtpunkter, “VI”
har de rigtige uddannelser til de rigtige
jobs, bor de rigtige steder, og har en
strålende fremtid for os. “Vi” kører jo
Danmark - Erhvervslivet, hvor “VI” er de
villige mellemledere - ministerierne partierne - den højere del af uddannelsessystemet, og så sidder “Vi” tungt på
massemedierne. “VI”
skriver reglerne
(efter ordre oppefra) fremlægger og
administrerer dem, og sørger for at der
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ikke sker grundlæggende ændringer i det
system, som jo har tjent os så godt. “VI”
har rimelige lønninger, gode pensionsordninger, privat sundhedsforsikring - og
forfærdelig travlt. - “VI” må fare fra den
ene ergonomiske kontorstol til den anden læse stakkevis af rapporter - høre på
velmenende menneskers tirader, inden “VI”
kan afslutte en hård dags arbejde ved at
sætte vores kryds på et stykke papir. Konsulent-rapporter, statistik og regneark det er virkeligheden - praktisk faglig indsigt
tæller mindre. Ledelse er i dag et fag man
lærer på de højere læreanstalter.
- ja der er selvfølgelig dem der rydder op
efter os - opdrager vores ønskebørn - tørrer
røv på vores gamle bedstemor på plejehjemmet - og for alt i verden plejer vores
højt belånte boliger og vores biler, men de
hører jo ikke rigtig med til “VI”, vel. - det
er jo ikke dem “VI” møder på de smarte
cafeer, til premierene eller i operaen. “VI”
kender dem ikke fra vores medier, fra
universitetet, ja de færreste af dem har vel
ovenikøbet gået i gymnasiet, så de hører
bestemt ikke til “VI”.
I en åben international økonomi som vores,
må man finde sig i at blive konkurrence-

udsat. Det vil naturligvis kræve store ofre
visse steder i samfundet, men hvem kan ,
t r o d s a l t , f o r e s t i l l e s i g - u n g a r s ke
kommunaldirektører - græske kontorchefer
i ministerierne - italienske partifunktionære
eller bulgarske pressefolk.
Det er heldigvis kun de færreste af “OS”
der sådan bliver underløbet sydfra og truet
på vores brød. - og når man nu har ofret
så lang og dyr uddannelse på os, ville det
da være helt urimeligt hvis vi skulle dele
skæbne med ordinære håndværkere.
I det store erhvervsliv er det selvfølgelig
lidt anderledes. Det vi i daglig tale kalder
dansk erhvervsliv er for det meste ejet af
store udenlandske koncerner - på direktionsgangene tales der engelsk, og det
giver gode muligheder for internationalisering af “HR-delen”. Muligheden for
outscourcing og et multinationalt arbejdsmiljø hæmmer også risikoen for utidigt
fagligt sammenrend. Og hvis ledelsen kan
skabe et miljø, hvor alle kæmper mod de
andre i skarp konkurrence, opnår man klart
de bedste resultater - de højeste lønninger
- og de højeste tabstal - og spørgsmålet er
vel i den sidste ende: hvor høj en
tabsprocent vil “VI” acceptere, eller er der i
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det hele taget en grænse for hvad “VI”
synes at vi kan leve med ? - det er her at
det her med flokken kommer ind.
Den evne - at kunne leve i flok, som det
har taget årtusinder at opnå, og som for få
årtier siden i vore dele af verden var ved at
materialisere sig i velorganiserede
velfærdssamfund, er på forunderlig vis gået
tabt. Efter tusinder af års kamp op ad
bakke mod konger, kejsere og hellige
mænd så det ud til at lysne med ideen om:
frihed, lighed og broderskab som den
eneste måde at leve sammen i fred på. De
første forsøg druknede godt nok i blod, men
efter et par verdenskrige var det lige-somom at nu havde der flydt blod nok. Folk
ville det ikke mere. Giv kolonierne fri, og
lad os passe godt på hinanden. Det var
dagsordenen i det meste af den civiliserede
verden, hvor de fleste var på røven, og
derfor fandt de det naturligt at deles. Når
selv en flok hyener på savannen kunne
finde ud af at dele dagens rov, så burde vi
højtudviklede mennesker vel ret beset også
kunne. ” Vi” hørte med til de mange
dengang. Selvfølgelig var der nogen der
havde svært ved det, men de blev hos os
hjulpet på vej af en stærk fagbevægelse og

regeringer som turde føre fordelingspolitik dog ikke mere end at den reelle magtfordeling forblev uantastet - blot lidt mere
diskret.
Men måske blev flokkene for store - store
flokke kræver åbenbart en høj moral hos
“flokdyrene”. Fra en tid, hvor Robin Hood,
som stjal fra de rige og gav til de fattige,
var den store folkehelt, fik 1/5 af danskerne
pludselig en ny helt - ham der stjal fra
fælleskassen, og pralede med det. En stor
del af befolkningen og erhvervslivet så
åbenbart stort på alle moralske hensyn blot
det kunne gavne dem selv - en holdning
der ellers kun havde været at finde på de
politiske og kriminelle yderfløje. “VI” blev
forargede - kunne han ikke gå lidt stille
med dørene. “VI” havde da også gjort vores
tanker om det høje skattetryk, og havde da
også taget vores forholdsregler, men
ligefrem at reklamere med sin asocialitet
var måske lige stærkt nok - men nej - “han
udnyttede jo blot skattereglerne til det
yderste”, og den slags er kun forargeligt
hvis organisationer som Tvind gør det. Det
man plejede at ordne i fællesskab blev en
personlig udfordring. Flokken blev sprængt.
Danskerne er ikke længere eet folk (hvis vi
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da nogensinde har været det i virkeligheden), men en opdatering af romerriget.
Patricier - plebejer - og så slaverne.
Patricierne er dem “VI” lever af at logre for,
og slaverne skal nu kaldes arbejdere/
borgere. Systemet virker sålænge man har
en velstående tjenestevillig middelklasse og
billige arbejdere, som accepterer, at der er
forskel på folk, og at regninger altid sendes
nedad.
Skulle “VI” - i et anfald af klarsyn - få ideer
om at en lidt anderledes fordeling måske på
lidt længere sigt vil være en god ide, så er
der et par ting man lige må huske.
De virkelig velstående - patricherne - er
alene i kraft af deres arv, formuer og
indflydelse hævet langt over det kollektive
niveau. De har deres på det tørre, og har
ikke brug for andet fællesskab end det de
kan finde med hinanden i rigmandsghettoerne, serviceret af villige, velafrettede slaver, kyndigt dirigeret af “OS”.
Men de virkelig rige giver hverken slip på
formuer eller indflydelse, så her er der intet
at hente.
Med hensyn til de hårdt beskattede lavere
klasser, er der det problem, at de er
mange, og derfor har en vis demokratisk

indflydelse. En indflydelse som heldigvis er
begrænset, da de er splittet i flere partier
der bruger mere tid på at bekæmpe
hinanden, end på at finde et fælles mål.
Desuden er det jo sådan i “VOR” moderne
verden, at alle initiativer skal godkendes i
Nato - EU - og Danske Bank før de
overhovedet kan diskuteres. Erfaringen
viser dog, at klemmer man underklassen
for meget, kan det resultere i strejker,
ballade og optøjer - måske ovenikøbet
oprør, hvor “VI” kan blive nød til at vælge
side - en yderst ubehagelig situation.
“VI” kan komme derhen, hvor vores
skæbne kommer til at ligne arbejderklassens så meget, at det bliver klart, at
“VI” også er en slags arbejdere, og at
skellet ikke går mellem “OS” og arbejderne,
men mellem såkaldte arbejdsgivere og
arbejdstagere. “VI” har lært så meget af
fagbevægelsen, når det handler om at
forhandle overenskomster, at det har givet
os muligheder for en priviligeret tilværelse i
de øverste lag af samfundets kage. Og nu
kan “VI” risikere, at det er os der må afgive
nogle af vores privilegier - juleindkøbene i
London - sommerhuset i Provence - kun
skifte bil hvert tredje år - tænke lidt på, at
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hvis man ikke bruger lokale håndværkere,
så er der ingen læreplads til den uheldige
nevø, som ikke egnede sig til gymnasiet for de kan jo ikke alle sammen blive
kunstmalere og gastronomer.
“VI” skulle måske logre lidt mindre, og i
stedet fortælle vores chefer, at de er nød til
at tage hensyn til hele flokken, og ikke kun
dem, de møder på direktionsgangen. Måske
glædes over at nogen har gjort rent på
vores kontor inden “VI” møder, og at nogen
har forberedt en frokost til os ved middagstid, og være klar til at belønne det - om
ikke andet så i rent selvforsvar - for hvis
“VI” ikke selv vil hænge på regningen, så
må vi hjælpes ad med at få sendt den
opad. - Dette her strider imod alt hvad
“VI” har lært på vores lange vej gennem
det højere uddannelsessystem, designet af
præster, degne og velmenende bedsteborgere for et par hundrede år siden efter
datidens behov. Det kan opfattes som et
opgør med det næsten gudgivne system,
som i snart to årtusinder har virket som et
værn mod oprør og omfordeling, så “VI” må
spørge os selv: kunne det virkelig blive
nødvendigt?
Man påstod at det var
nødvendige reformer, som tog lidt fra

slaverne for at kunne give patricherne og
erhvervslivet skattelettelser. - og plebejerne forholdt sig i ro, så længe det ikke
kostede dem noget - men når man nu ikke
rigtig kan tage mere fra slaverne - de er
også kunder i erhvervslivets bolciebod hvem er så de næste som må holde for?
Lærerstanden blev udskilt som almindelige
arbejdere, og lægestanden ligger i åben
kamp med den politisk valgte ledelse af
landets regioner - Journalistiske arbejdspladser forsvinder, eller bliver overtaget af
velmenende amatører fra resten af den
akademiske verden - hvorlænge kan DJØF
og magistrene holde skansen - kan vi blive
ved med at leve af at være selvstændige
konsulenter for hinanden - hvorlænge vil
patricherne have interesse i at holde
hånden over “OS”?
Hvis toppen er urørlig og presset nedefra
vokser, hvem er det så der kommer i
klemme? Og skal “VI” så søge hjælp hos de
mange eller hos de få? Hvis det spidser
politisk til, skal “VI” så per automatik rykke
sammenog forsvare de egentlige magthaveres privilegier?
“we are the 99%” råbte demonstranterne
på Wall street. Strengt taget hører “VI” vel
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med til de 99% - selv om det kan være
svært at se - for “OS selv”.
hilsen ole!
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EJENDOMSMARKEDET
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Mindre kongerige til salg - samlet eller delvis.!
Mindre dele er afhændet til internationale fonde med
stort held. Landet ville kunne indgå som delstat i
større statsforbund, med traditioner, folklore og et
historisk konstitionelt fyrstehus.!
Dog vil infrastruktur, kultur- og uddannelses-system
samt
socialog
sygehusvæsen
kunne
frasælges
særskilt.!
Kun seriøse henvendelser!
Finansministeren.

!
!
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En slags epilog

!

Jeg føler mig gammel - meget gammel.
Jeg er fra 1947. Efterkrigsgenerationen. Måske
den heldigste generation som nogensinde har
levet på denne jord. Mere end 50 års ubrudt
fremgang - i hvert fald i vor del af verden. En
periode med høje idealer. Efter krig – holocaust
og atombomber, var det lige som om, at vore
forældre tog sig sammen for at skabe en
verden til os, som byggede på solidaritet med
de svage og forfulgte, retfærdighed og fair play.
Klassekamp – interessemodsætninger –

selvfølgelig, men på en ordentlig måde. Vi skal
jo alle være her !
Socialdemokratismen var i højsædet. I dag er
det et skældsord, men den gang var det et lille
og tøvende skridt i den rigtige retning. Gode
boliger til alle – selv fattigfolks børn fik
lejlighed til at studere – forsorg og rettigheder i
stedet for fattighjælp og almisser.
Venstrefløjen, som jeg er født ind i, syntes nok
at det gik for langsomt. Med rette ! Vi fik aldrig
den fredelige revolution, som grundlæggende
ændrede magtforholdende, men der var håb. Vi
var flest, og med tiden måtte selv de mest
forbenede socialdemokrater da kunne se, hvad
vej vinden blæste. Oplysning ville uvægerligt
ende i ægte socialisme. Og da vi efterkrigsbørn
blev store nok, begyndte vi at råbe op. Vores
forældre fandt sig modstræbende i det. Mange
af os var jo ønskebørn – fredens blomster – og
der var jo nok noget om det vi sagde. Det der
med at gå i takt og gøre hvad der blev sagt,
havde jo lige haft så forfærdelige konsekvenser.
Undrende så de til mens vores hår voksede –
slips og habit blev skiftet ud med brugte
militærjakker og perlekæder – sprut og bajere
forsvandt til fordel for te og fjolletobak – og så
musikken - !!!. Det mærkeligste ved det hele
var måske at der ikke var en egentlig leder.
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Don´t follow leaders – all you need is love. - og
der er mange veje til paradis. I små flokke
gjorde de unge hvad de syntes var rigtigt, uden
smålig skelen til realisme og andres erfaringer.
Helte og idoler – yes – men præster og førere –
gider du lige – det var fred det handlede om..
For godt nok var Russerne og Kineserne grove,
men amerikanerne diskriminerede deres
farvede befolkning derhjemme, støttede de
værste diktaturer overalt i verden, og
værnepligtige amerikanere måtte søge asyl i
Skandinavien og Canada, for ikke at blive sendt
i krig i Vietnam, så de var ikke et hak bedre.
Soldater var soldater, og de skulle have
blomster i geværløbene. Ikke fordi nogen
havde givet ordre til det, men bare fordi det var
en go´ ide´. At nogle studenter mente at de
havde skabt revolutionen ved at bede den rare
rektor Fog om at forlade talerstolen så de selv
kunne sige ord, virkede, for os arbejderunger,
lidt latterligt og blev totalt overeksponeret i
pressen. Historien om et koordineret
venstreorienteret oprør er en efterrationalisering - for hvis ikke man kan give
nogen skylden for vildledning af de stakkels
uskyldige unge, indrømmer man jo at man selv
tog fejl, når man satte bevæbnet politi ind mod
berettiget kritik fremført i farver. Ovenikøbet fra

en generation, som var opdraget til demokrati,
- og som brugte det. Men de fleste af os syntes
nok, at det trods alt gik den rigtige vej. Nu var
det bare et spørgsmål om tid. Den
fagbevægelse, som vore forældre havde skabt
som modvægt til storkapitalen havde virket.
Stjerne–bryggeriet var godt nok gået ned, men
til gengæld var fagforeningerne stærke som
aldrig før. B&W – Bryggerierne – Typograferne
– altid i front. Netop da begyndte det at
smuldre – indefra. H.K. gav deres medlemmer
lov til at arbejde 1. maj. Så kunne arbejderne
jo gå på indkøb, i stedet for at samles til
demonstration. Arbejdsgiverne slog to fluer
med et smæk. Smedene var solidariske, men
kun med de andre smede, og i hvert fald ikke
med deres egne arbejdsmænd. Ingen støttede
de kvindelige arbejdere. København hærgedes
af Weidekamperne, og ”Bevægelsen” bevægede
sig mest på de bonede gulve. Arbejdernes
forhandlere havde efterhånden mere til fælles
med deres modparter, end med dem de
repræsenterede . Klassekampen ? - den kamp
havde vores forældre jo næsten vundet en
gang - for meget længe siden – før de blev
funktionærer, med fast månedsløn og lån i
banken. Samtidig var de kvikkeste arbejderunger jo kommet i gymnasiet – havde læst
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statskundskab eller økonomi på universitetet,
og det er dem, som tegner venstrefløjen i dag,
sammen med et par tillidsmænd og et postbud,
for en ordens skyld. Det er klart at ”folket” har
svært ved at kende forskel på partierne, når de
kandidater de opstiller, kommer fra de samme
universiteter, har haft de samme lærere, taler
det samme sprog, og strengt taget kun er
uenige om farven på slipset. – ja, jeg ved at
jeg optræder som djævelens advokat, men en
stor del af de vælgere, som altså ikke er
cand.politer´ føler sig åbenbart så røvrendt, at
de flokkes om den mest klistrede bolchebod
dansk politik længe har fostret - langt til højre
for anstændighedens grænse og fornuftens
holdeplads. Det er farligt ! Især i en situation
hvor det, som kaldtes den fjerde statsmagt har
lukket butikken og taget job i et reklamebureau. I et demokrati stemmer folket efter
hvad de ved. Det de ved, - det ved de fra
medierne, og moderne reklamebårne medier
bruges ikke til politik. Skal man loyalt skildre
politiske problemstillinger, så kræver det plads,
virker kedeligt, sælger ikke aviser, der er for få
billeder, det kan skræmme annoncører væk, og
endelig må man ikke glemme, at 90% af
danske trykte medier ejes af nogen, som i den
sidste ende bestemmer hvad der skal skrives.

At fagbevægelsen lukkede sin egen avis, er et
af de dummeste og mest kortsigtede spadestik
til egen grav de har taget. Det har vel heller
aldrig været nogen hemmelighed, at LO-toppen
var bedre tilpas i selskab med Berlinske end
med det kommunistiske Land&Folk. Derfor er
den danske arbejderbevægelse ved at lukke sig
selv, og sige undskyld at vi var her. Undskyld at
vi satte folk griller i hovedet om frihed, lighed
og broderskab. Maskeraden er forbi; håber at i
nød drømmen mens den varede – for selv de
smukkeste drømme er ikke realpolitik. Vi må
bare acceptere, at når de rigeste og de
dummeste slår sig sammen, så kan vi andre
blot stå på sidelinjen og se det hele køre ad
helvede til. Konkurrencesamfundet , som er
den nye store visions på den administrerende
blå venstrefløj, skal nok få gjort forskellen
mellem befolkningsgrupper store nok til at
solidaritet gror frem fra bunden igen, og så skal
vi have klassekamp een gang til…
Håber at den bliver lige så fredeligt som sidst…
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