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Det tiltagende novembermørke, der
dækker landet, dækker både over
uvirkelighedens og virkelighedens
Danmark.

Uvirkelighedens Danmark, det
er det Danmark, hvor der tales om
nystiftede nationalretter og skrives
spandevis af artikler om selvbio-
graferende Deadline-værter og
selviscenesættende forfattere, der
har held til at ansætte andre til at
iscenesætte sig. Virkelighedens
Danmark dukker kun frem, når det
ikke kan holdes nede længere.

I denne uge dukkede det frem
efter flere års pause: Tingbjerg –
den virkelige historie.

For præcis fem år siden fylkedes
folk om præsten derude, Ulrich
Vogel, der var blevet fordrevet fra
bydelen af islamiske bander. Politi-
kere og almindelige bekymrede
danskere mødte op til støtteguds-
tjeneste for at markere deres soli-
daritet med ham. Siden sænkede
tavsheden sig over ham og hans
skæbne, og mikrofonen blev over-

ladt til kommunalpolitikerne, der
forsikrede, at det gik fremad. Tænk
positivt, er deres mantra åbenbart.
Tænk positivt – og fortræng virke-
ligheden. Lad os hellere tale om,
hvor godt det går og hvor spæn-
dende det er, at Suzanne Brøgger
alligevel ikke vil give flere inter-
views om sig selv.

Folk, der insisterer på at tænke
positivt, har det med at tænke
utroligt negativt om dem, der ikke
tænker positivt. Det er sikkert
grunden til, at det ikke blev mødt
med kommunal begejstring, da Ul-
rich Vogel omsider brød fem års
tavshed.

»Tingbjerg har ikke brug for rå-
ben op om mafia og parallelsam-
fund«, lød det korreksende fra
overborgmester Frank Jensen. Sagt
med andre ord: Klap i, præst, hvis
du ikke har noget positivt at sige
om Tingbjerg.

Ulrich Vogel skulle altså i stedet have
talt om Tingbjergs nye kommuna-
le cricketklub og om, hvor fanta-
stisk det er, at Københavns kom-
mune nu anlægger cykelstier der-
ude for 25 mio. kr.

Men Vogel fortalte i stedet om
virkeligheden i Tingbjerg, som
han ser den. Og den minder uhyg-
geligt meget om det mafiahærgede
Sicilien, hvor en kriminel under-
verden sætter dagsordenen, mens

myndighederne kikker væk.
Politiets statistikker siger godt

nok, at kriminaliteten falder, men
ikke, at bydelens beboere har opgi-
vet at indberette den kriminalitet,
de udsættes for. Med Vogels ord:
»De fleste har opgivet at henvende
sig til politiet og er efterhånden ik-
ke spor overraskede over ikke at
blive taget alvorligt.«

Derfor efterlyste Vogel ikke cy-
kelstier, men noget så konkret som
en nærpolitistation i selve by-
delen.

Det får Tingbjerg ikke, fordi man
vurderer, at det er for farligt – en

påstand, der mildt sagt ikke har-
monerer med påstandene om, at
det går godt i Tingbjerg. Tvetunget
skønsnak, der skal skjule de uhyg-
gelige realiteter og den skamløse
laden stå til, som Københavns
Kommune har gjort til sit adels-
mærke i sager som disse.

Ulrich Vogel, selv indvandret fra
Tyskland, stillede en præcis og nå-
desløs diagnose:

»Jeg har været Danmark-fan til
tåspidserne, men jo længere jeg er
i landet, desto mere minder det
mig om Østtyskland: Alt er tilrette-
lagt. Nogen har altid en plan. Men
de mennesker, som det drejer sig
om, spiller en underordnet rolle –
de er statister i deres eget liv.«

Dagen efter at Vogel havde taget
bladet fra munden, blev der kastet
en brosten gennem ruden til kir-
kens kontor. Stenen smadrede me-
re end ruden. 

Den smadrede også Frank Jen-
sens forløjede historie om Ting-
bjerg og nok så alvorligt: Den vi-
ste, at man ikke kan tale frit om
virkeligheden i bydelen. »Så snart
nogen åbner munden, får de en på
kassen«, som Vogel konkludede.

Ja, og en løftet pegefinger fra
overborgmesteren.

Forude venter mørket. Det har
overborgmesteren selv har bedt
om.

Brostenen og præsten, der ikke klappede i
Katrine
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Holm
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Dumhedens triumf
I JP 20/11 får jeg af fire læser-
brevsskribenter verfet arrogance
i næsen. Det skyldes min kom-
mentar til en kronik af Bent
Hvorslev om islam og kristen-
dom (JP 13/11) som udtryk for
vrøvl og sludder (JP 18/11). Jeg
ser ingen grund til at undskylde
for en arrogance, der spejler fag-
lig indsigt og viden frem for uvi-
denhed og fordomme. 

Selvfølgelig kan og skal man
kritisere islam ligesom alle andre
religioner; men det skal ske på et
ordentligt grundlag. Det samme
gælder diskussion af kristen-
dom. En skribent, Villi Petersen,
undrer sig over, at jeg ikke har
forstået lignelsen om den barm-
hjertige samaritaner, som, må
man forstå, ikke skal tolkes poli-
tisk.

Jo, jeg har hørt om toregimen-
te-lære og den form for syns-
punkter, som de fire skribenter
bringer til torvs; men jeg forstår
også at sondre mellem, hvad en
tekst betød for Luther, hvad den
betød i dens oprindelige kom-
munikationssituation, og hvad
den betyder for forskellige for-
mer for kristendom i dag.

Det ville være rart, om de fire
skribenter havde samme evne til
historisk nuancering. Det sam-
me gælder spørgsmålet om Kora-
nens og for den sags skyld Bibe-
lens nedfældning og kanonise-
ring. Igen må man understrege
forskellen mellem forskellige re-
ligioners egne myter derom, og
hvad der fandt sted i den histori-
ske sammenhæng.

Som hellig skrift er Koranen li-
gesom Bibelen blevet til over be-
tydelig tid, ligesom den ikke
mindst er opstået som reaktion
på mødet med jødiske strømnin-
ger. 

Kritiser gerne islam, men sæt
jer dog ind i sagen først.

Anders Klostergaard Petersen
professor i religionsvidenskab

Aarhus Universitet

Skolen for de få
Hvis ikke man vidste bedre, kun-
ne man fristes til at mene, at JP’s
lederskribent(19/11) er KL’s for-
længede talerør. For magen til
ensidig belysning af folkeskole-
reformens indvirkning på skole-
dagen er ikke set længe på avi-
sens debatsider.

Værst er udmeldingen om in-
klusion kontra eksklusion af ele-
ver i folkeskolen. Jeg tvivler
stærkt på, at der findes nogen
folkeskolelærer i dette land, som
ønsker eksklusion af nogen elev
overhovedet, der vel at mærke er
undervisningsparat, når han/
hun dagligt møder op i sin
klasse.

Hovedproblemet for folkesko-
lelæreren af i dag er, at vedkom-
mende ikke møder 28 stk. bolte,
der skal have påmonteret et til-
svarende antal møtrikker. 

Nej, læreren skal hekse en ind-
læringsproces frem for 28 vidt
forskellige elever og derved med
lige så mange odds for og imod
sig. 

Herunder især inklusion, hvor
”viel Geshrei und wenig Wolle”
er fremherskende, og som kræ-
ver høreværn hos dem, der kan
og vil følge indlæringen.

Derfor er skolen af i dag ikke
mere en skole for alle. Den har
udviklet sig til at være for de få.

Carl Frede Haugaard
Danmarksgade 24, Frederikshavn

På en anden planet
Hørt i en radioudsendelse 19/11
på P4 hvor lyttere kan stille
spørgsmål til politikere. En poli-
tiker i radioen bliver spurgt af en
lytter, hvorfor boligjobordnin-
gen bliver afskaffet. Politikeren
svarer, at han bor på Lolland,
hvor der ikke er behov for ord-
ningen, og i øvrigt skal der byg-
ges en række nye sygehuse, hvor
der vil blive brug for håndværke-
re.

Samme aften i TV 2 Østjylland

udtaler flere håndværkere, at der
ingen ordrer er efter 1. januar,
og en række håndværkere vil bli-
ve arbejdsløse. Billedet viser ty-
deligt, at politikeren går på en
hel anden jord end den, vi andre
borgerlige betræder.

Mogens Bechmann
Kirkevænget 1, Horsens

Millionregeringen
har slået til igen
Hvis man ikke ved, hvad man
skal mene om, at Socialdemo-
kraterne i en krisetid bruger over
1 mio. gode kroner på at spørge
danskerne om deres livret, kan
man blot lede tankerne hen til
mere oprigtige socialdemokrater
i tidligere kriser. 

Mon ikke K.K. Steincke i 1933
eller Anker Jørgensen i 1973 vil-
le have tabt kæben direkte ned i
sovsen over sådan en tåbelig
idé?

Lur mig, om ikke selv en An-
nette Vilhelmsen – der jo ellers
ikke var bleg for at vippe en mil-
lion af sted for et godt ord – sy-
nes, at ”Cirkus Dan Jørgensen”
har taget overhånd?

Morten Kornbech Larsen
civilingeniør

Bagsværd Hovedgade 116A, 11F, Bagsværd

Uhm, det er nationalt
Nå, så blev det ved flæsket, det

der med nationalretten. I mit
perspektiv er nationalretten,
som også andre har været inde
på, nu nærmere valgflæsk. Og så
hedder det da ikke ”persillesau-
ce” Jo, måske på østerbrosk/hel-
lerupsk, men på dansk hedder
det da persillesovs.

Uffe Lindum
Bjeragervej 19, Odder

Fråseri, hr. minister
At bruge 1,2 mio. kr. for at få at
vide, at stegt flæsk er danskernes

nationalret, er i den grad fråseri.
Tænk dig/jer dog om, før du/I
bruger borgernes penge på den
slags ligegyldigheder. Formålet
er næppe at gøre stegt flæsk til
den hyppigst spiste ret i Dan-
mark, sådan som det var for mig
– og mange andre – på landet i
1950’erne. Du vil fremme sund-
heden blandt os. Dertil bidrager
stegt flæsk i hvert fald ikke.

Else S. Jensen
Kløvervej 5, Bjerringbro

Pas på min krop 
Jeg rækker ud efter det næste
stykke ukrudt, jeg kan se. Vi lig-
ger på en vogn, der bliver truk-
ket efter en traktor, og luger. Ef-
ter en hel dags arbejde vil mine
hænder ikke samarbejde. Så
snart jeg tager fat og prøver at
trække ukrudtet op, gør det ondt
i mine fingre og led. Selvom det
gør ondt, bliver jeg ved.

Allerede som 25-årig har jeg
ondt i fingrene flere dage om
ugen. Samtidig får vi at vide, at
vi skal være længere på arbejds-
markedet. Det er foruroligende,
at vi, der har hårdt fysisk arbej-
de, skal arbejde, indtil vi er 72
år.

Jeg er stolt at være produk-
tionsgartner, men det er et me-
get fysisk hårdt job. Og jeg er be-
kymret for, om min krop på et
tidspunkt ikke kan mere, og om
jeg til sidst skal passes i hoved og
røv.

Vi bliver nødt til at passe bed-
re på vores kroppe i det daglige
arbejde. 

Ensformigt arbejde som at lu-
ge syv timer hver dag i fire må-
neder slider på kroppen. Ar-
bejdsgivere, politikere og med-
arbejdere har et fælles ansvar for
mere forskelligartede arbejds-
opgaver, så vi kan holde til at
være på arbejdsmarkedet i
længere tid.

Helle Kirstine Larsen
planteskolegartner

Gram

Kære Dan Jørgensen. Jeg læste
med stor interesse dit læserbrev
i Jyllands-Posten 16/10. Her
skrev du, at du ville kæmpe for
at øge opmærksomheden på
madlavningen og ville få alle
samfundslag til at interessere
sig for, hvad vi spiser. Og hvad
der er særligt vigtigt, så skrev du
også, at mad – også for ældre –
er omdrejningspunktet for ny-
delse og fællesskab.

Det er tanker, som i en årræk-
ke har været omdrejningspunk-
tet på to plejecentre i Sjørup og
Stoholm i det tidligere Fjends
Kommune – nu en del af Viborg
Kommune. Her er madlavnin-
gen entrum i de ældres hver-
dag. De ældre borgere bestem-
mer selv, hvad de vil spise. Ma-
den bliver lavet af lokalt ind-
købte varer i et åbent køkken –
lige op til fællesrummet i de æl-
dres leve/bo-miljøer.

Gnist og livsindhold
Her har ambitionen altid har
været at inddrage de ældre i
madlavningen – i det omfang,
som de magter det. Maden og
madlavningen giver gnist og
livsindhold i den ellers ret grå
hverdag på plejecentrene. Nøj-
agtigt som du skriver, at den
kan få. Din drøm er ikke noget
eventyr eller en luftig vision.
Det er virkelighed på vores ple-
jecentre. En virkelighed, der i
2005 også medførte en kåring i
Sjørup som Danmarks bedste
plejecenter. Nu er det dog en
virkelighed, der er truet på livet.

Politikerne i Viborg Kommu-
ne vil nemlig forbedre økono-
mien i kommunens centralkøk-
ken, og derfor skal leve-bomil-
jøerne ændres. Står det til poli-
tikerne i kommunen, skal
maden i fremtiden transporte-
res i færdigpakkede anretninger
(vakuumpakkede eller ej) de ca.
20 kilometer ud til de ældre. I
fremtiden skal de spise mad, der
har ry for at være op til 14 dage
gammel.

Kære fødevareminister. Hvis
du virkelig vil sætte handling
bag de fine ord, kunne vi virke-
lig godt bruge din hjælp. Her er
visionerne håndgribelige – også
for de ældre. Kom selv og se,
hvor godt det fungerer for os –
helst før ordningen ødelægges.
Du må samtidig også gerne prø-
ve at tale med dine politiker-
kolleger i Viborg Kommune. 

Nogen må nemlig forklare
dem, at lidt sparede håndører
på madkontoen slet ikke kan
opveje den store udgift, som det
vil give for sundhedsvæsenet,
når hjemmelavet kvalitetsmad
og livskvalitet for svage ældre
udskiftes med plasticmad fra
storkøkkenets samlebånd. 

Viborg 
ødelægger
ministerens
drøm
Søs Olling
formand, bruger-pårørenderådet
Birkegården i Stoholm
Johan Bittmannsvej 13, Stoholm

Hvis du vil sætte
handling bag de 
fine ord, kunne vi
virkelig godt bruge
din hjælp. 


