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findes i  opgavehæftet. På cd én er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i 
hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne
Vælg selv en overskrift til din opgave.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip fx ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten 
og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.



3

Opgaver

Du skal besvare én af opgaverne 1-4. Anfør opgavens nummer, og formuler en 
overskrift som led i din besvarelse. Materialet i hæftet og på cd’en forudsættes 
ikke kendt af dine læsere.

1  Skriv en analyserende artikel om uddraget fra dokumentarfilmen Den per-
fekte mand.

  Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af uddraget fra Den per-
fekte mand (tekst 1 ). Du skal bl.a. fokusere på fremstillingen af Assers 
projekt og hans forhold til Ida og på anvendelsen af filmiske virkemidler.

  Giv en perspektivering til fx genre eller tema.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet.

2 Skriv en analyserende artikel om novellen Hvem er Antonia?
  Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Hvem er Antonia? 

(tekst 2), hvor du bl.a. fokuserer på komposition og fortællerforhold.
  Giv en perspektivering til fx genre eller tema.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet.

3  Skriv en introducerende artikel om debat på sociale medier.
  I din artikel skal du præsentere emnet debat på sociale medier. Inddrag tek-

sten Er nettet en demokratisk træningslejr? (tekst 3).
  Som en del af din artikel skal du karakterisere, hvordan sociale medier bru-

ges til debat i Facebooktråden (tekst 4) og debattråden fra Twitter (tekst 5). 
Du skal desuden inddrage andre eksempler fra internettet, fx debatindlæg, 
artikler og lignende.

  Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de 
formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind 
på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet.

4  Skriv en diskuterende artikel om holdninger til, hvordan underklassen frem-
stilles i medierne.

  Som en del af din artikel skal du gøre rede for centrale synspunkter i Efter 
heksejagten på Karina Pedersen (tekst 6) og karakterisere måden, der argu-
menteres på.

  Diskuter synspunkterne, idet du inddrager andre perspektiver på debatten, 
som du finder på internettet.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet.
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1. Kasper Kiertzner: Den perfekte mand
Klip fra dokumentarfilmen Den perfekte mand (2015). Klippet er fra filmens start 
(00:00-08:46).

Denne tekst findes kun digitalt.

Screendump fra Den perfekte mand.
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2. Hanne Marie Svendsen: Hvem er Antonia?
Teksten er fra novellesamlingen Gyngende Grund (2010). Hanne Marie Svendsen 
(f. 1933) er dansk forfatter.

27. november

Kære pastor Pahl!
De vil sikkert finde det mærkeligt, at jeg skriver til Dem efter så mange år. 

Måske kan De knap huske mig? Men jeg føler, at De er den eneste, jeg kan hen-
vende mig til i min nuværende situation, der er præget af forvirring, rådvildhed 
og stigende desperation. Jeg beder Dem tro på, at jeg ikke er sindssyg. Det er ikke 
min mentale balance, der er noget i vejen med. Det er hende, der er ude af lige-
vægt.

Allerede her må jeg korrigere mig selv. Eftersom Antonia er død, har jeg 
muligvis ikke ret til at udtale mig om hendes eventuelle ligevægt. Ikke desto min-
dre er det på nævnte måde, jeg må tolke hendes opførsel. Jeg har aldrig følt hendes 
tilstedeværelse så påtrængende som netop nu.

Hun virkede jo som en rolig og behersket kvinde, der passede sine gøremål, 
mens jeg passede mine. Der var meget sjældent uoverensstemmelser mellem os. 
Sådan opfattede jeg det i hvert fald. Hun førte en rimelig behagelig tilværelse, 
skønt hun sikkert i perioder må have været ret ensom, fordi både jeg og vore voks-
ne børn var optaget af arbejde, karriere og kontakter, der ikke omfattede hende. 
Jeg troede, at det var sådan, hun ønskede det.

Det drejer sig, som De vel har kunnet forstå, om min afdøde hustru, Antonia. 
Hende må De i hvert fald kunne huske. Mens vi endnu boede i provinsen, besøgte 
De hende flere gange. Hvad hendes samtaler med Dem drejede sig om, ved jeg 
ikke, for jeg deltog ikke i dem. De kom altid på tidspunkter, hvor jeg ikke var til 
stede, og om aftenen nævnede hun i forbigående, at De havde aflagt visit. Men 
engang, da jeg kom tidligere hjem fra en forretningsrejse, så jeg Dem sidde i sofa-
en ved siden af hende. Det forekom mig, at De klappede hende på hånden. Jo, nu 
når jeg tænker tilbage, kan jeg se det for mig. Der er ingen tvivl. De klapper hende 
på hånden og hendes øjne i det blege ansigt stråler.

”Hvad taler I om, du og pastoren?” spurgte jeg hende ved en senere lejlighed. 
De må ikke tro, det var, fordi jeg var særligt interesseret. Men det faldt mig til 
tider svært at finde relevante samtaleemner ved det fælles aftensbord. ”Om meget 
forskelligt,” svarede hun undvigende. ”I dag talte vi om ånder. Engang mente man, 
at ånder var væsener, der ikke havde opnået, hvad de ville i livet. Derfor flakker 
de rundt på jorden og kan ikke finde retningen opad eller nedad.”

”Religion og overtro,” sagde jeg og lagde ikke skjul på min foragt. Men hendes 
bemærkning fæstnede sig i min hukommelse. Det er derfor jeg skriver til Dem.

Jeg opdagede, at hun var død, da jeg en septembermorgen gik ind i hendes 
soveværelse – vi havde allerede i en del år haft separate sovekamre – for at spørge, 
hvorfor hun ikke som vanligt havde sørget for morgenmaden. Hun lå med ryggen 
til, meget fredeligt, og i begyndelsen troede jeg, at hun sov. Men døden må være 
indtrådt på et tidligere tidspunkt af aftenen, for da jeg rørte ved hende for at ruske 
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hende vågen, mærkede jeg kulden fra hendes legeme. Udenfor kunne jeg høre et 
fugleskrig, der blandede sig med lyden af blæsten i trækronerne. Jeg vendte hende 
om. Lys og skygge gled over hendes ansigt, og et øjeblik forekom det mig, at hun 
lo ad mig. Så slap jeg hende og gik ned for at ringe til lægen.

Det var, mens jeg ventede på ham, at jeg fik den første telefonopringning. En 
mandsstemme meddelte, at man beklagede de blokeringer, der havde været i syste-
met, og at alt nu skulle være ordnet på tilfredsstillende vis. Jeg vidste ikke, hvad 
det drejede sig om, men takkede og lagde røret på.

Få minutter senere kimede telefonen igen. Denne gang var det en kvinde, der 
med en underlig hul og klangløs stemme forhørte sig om, hvorvidt Antonia var 
hjemme. ”Skal De tale med hende?” spurgte jeg. ”Nej,” svarede hun. ”Det er 
angående en forsendelse.”

Denne forsendelse ankom, efter at lægen havde været her og ordnet det fornød-
ne. Et bud afleverede en buket blomster samt en flaske champagne med et kort, 
hvorpå der med blokbogstaver stod: ”Til den uforlignelige1 Antonia.” Jeg blev gre-
bet af en mærkelig følelse, da jeg læste kortet, og råbte efter buddet, som imid-
lertid påskyndede sine skridt og forsvandt ned ad vejen. For at opklare mysteriet 
ringede jeg derefter til blomsterhandleren, hvis navn og adresse var trykt på en 
gylden mærkat, klistret over det brogede bånd på bukettens cellofanomslag. Han 
virkede uvenlig og nægtede at udtale sig under henvisning til, at blomsterhandlere 
ligesom læger og præster har absolut tavshedspligt. Jeg følte ingen trang til at del-
agtiggøre denne fremmede i min situation og lagde blomsterne ved døren uden for 
Antonias soveværelse, efter dog at have stukket kortet i min tegnebog.

Champagnen drak vi, da min søn og datter indfandt sig sent på eftermiddagen.
Der opstod visse problemer i forbindelse med bisættelsen. Min datter, der tilsy-

neladende var stærkere knyttet til sin mor, end jeg havde anet, hævdede, at Anto-
nia ved en bestemt lejlighed skulle have udtalt, at hun, når hun døde, ønskede sig 
en festlig begravelse med lys og blomster og mange mennesker. Jeg fandt, i øvrigt 
ligesom min søn, dette ønske upassende, vidste heller ikke, hvor disse ”mange 
mennesker” skulle komme fra, og traf den beslutning, at Antonia skulle bisættes 
i stor enkelhed, kun med deltagelse af de nærmeste pårørende. Af samme årsag 
ville dødsannoncen først blive offentliggjort, når bisættelsen havde fundet sted.

Ikke desto mindre var det lille kapel, da vi ankom i septemberdagens sene 
lys, næsten fyldt. Der var adskillige stærkt sminkede kvinder i spraglede kjoler 
og frakker, men flest mænd, unge og gamle mellem hinanden, nogle med stærkt 
sydlandske ansigtstræk. Jeg gik ud fra, at det måtte være småhandlende fra det 
kvarter, hvor vi boede. De lagde store buketter og blomsterdekorationer ned langs 
kisten, mens de mumlede hen for sig. ”De må vist være gået forkert,” sagde jeg til 
en af dem. ”Nej, tværtimod,” svarede han og smilede.

Da vi var kommet hjem, bebrejdede jeg min datter, at hun mod min udtryk-
kelige vilje havde udspredt oplysningen om sin mors død. Hun påstod, at hun kun 
havde nævnt bisættelsen for en enkelt af Antonias veninder, der havde insisteret på 
at være til stede sammen med mand og søn. Selv havde hun følt det meget tomt, at 
der var kommet så få. ”Men sådan ville du jo have det.” Jeg forstod hende ikke.

1 uforlignelige: helt særlige.
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Personligt havde jeg god grund til at indprente mig disse fremmede mandsan-
sigter. To dage efter Antonias død havde jeg nemlig modtaget endnu en foruroli-
gende telefonopringning. Denne gang drejede det sig om en kvinde, hvis stemme 
bar præg af en svag accent. Hun talte så hurtigt, at jeg i begyndelsen ikke kunne 
få et ord indført, råbte og græd i telefonen og syntes at være utilgængelig for for-
nuft. Nu ville hun ikke længere finde sig i det. Det gik for vidt, det måtte bremses.

Hvad det var, der måtte bremses, gik efterhånden op for mig. Denne kvinde 
påstod, at min hustru Antonia havde et forhold til hendes mand. Antonia skulle 
den selvsamme dag være trådt ind i den butik, hvorfra ægteparret solgte hjemme-
lavet spaghetti og andre specialiteter. Hun havde blinket til manden og var derefter 
forsvundet gennem døren, hvorpå han fulgte efter, og konen stod alene tilbage. 
Da jeg endelig fik indskudt, at dette ikke kunne være muligt, eftersom min hustru 
ikke længere var i live, hævdede hun med makaber logik, at min påstand måtte 
være løgn, eftersom hun selv for et øjeblik siden havde set Antonia stå i butikken 
og blinke kælent til hendes mand.

Vores samtale afsluttedes brat, da hun pludselig lagde røret på. Jeg forstod selv-
følgelig, at der måtte være tale om en misforståelse. Alligevel blev tanken ved med 
at bore i mig. Jeg havde opfattet Antonia som et stilfærdigt menneske, der ikke 
stillede de store krav til tilværelsen. Hun var et venligt klima, hvori jeg befandt 
mig godt. Nu virkede denne stilfærdighed pludselig gådefuld.

Hvem er Antonia? Alle vegne dukker hun op, hun kommer til mig i drømme, 
klædt i en grå gennemsigtig kjole. Hendes skikkelse er yngre, yppigere, næsten 
æggende2. Hun rækker hånden frem, trækker den igen tilbage, når jeg griber ud 
efter hende. Hun ler ad mig.

Men i denne første periode viste hun sig også for mig, når jeg var vågen. Hun 
satte sig på mit skrivebord, skubbede til ringbind og papirer, så de faldt ned på gul-
vet, lo og forsvandt. Hun fik skjorterne til at falde ned fra deres bøjler i mit klæ-
deskab, anbragte sig i en udfordrende positur foran skabslågen, så jeg ikke kunne 
komme til at samle den op, pegede næse ad mig, lo. Når jeg satte mig ved middags-
bordet – af praktiske grunde havde jeg entreret med en nærliggende restaurant, så 
jeg fik maden bragt udefra – sad hun over for mig, tjattede til fadene, så de faldt ud 
over bordets kant, og jeg måtte ned på knæ for at samle skår og madrester. Når jeg 
igen rettede mig op, var hun borte, kun hendes latter var tilbage i rummet.

Men skønt besværlig og umulig at fange var hun jo dog til stede. Hun var der, 
når jeg kom hjem fra mit arbejde. Jeg indrettede mig sådan, at jeg sjældent behø-
vede at gå ud om aftenen. Jeg ville hjem til hende.

Så forsvandt hun. I de sidste fjorten dage, nu to måneder siden hendes død, 
har jeg ikke haft kontakt med Antonia, skønt hun bestandig er i mine tanker. Jeg 
har måttet melde mig syg på mit arbejde, kan ikke beskæftige mig med andet end 
hende. Hvor er hun?

Et par dage efter, at hun var blevet borte for mig, opsøgte jeg spaghettiforret-
ningen, som ligger på det befærdede hovedstrøg ikke langt fra vores villa. Jeg 
udspejdede manden og konen, da de ved fyraftenstid lukkede forretningen af. De 
talte med hinanden, han lagde armen om hendes skulder, mens de drejede ned ad 

2 æggende: seksuelt ophidsende.
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en sidevej og fortsatte mod et lille hus. Jeg noterede mig husnummeret og fandt 
senere via lokaltelefonbogens register frem til navn og telefonnummer. Da jeg rin-
gede op, lød en susen i telefonen, og en stemme, der lignede Antonias sagde: ”De 
har kaldt et ikkeeksisterende nummer.”

Jo, jeg bliver mere og mere sikker på, at det var Antonia, der optrådte som 
bedraget hustru og græd i telefonen. Kan det være sandt? Er alt det, som er hændt 
mig i løbet af de sidste måneder, iscenesat af hende?

”Til den uforglemmelige Antonia” står der på kortet, som jeg gemmer i min 
tegnebog. Jeg har taget det frem og lagt det foran mig på bordet, mens jeg skriver 
til Dem. Hvad er det, Antonia vil mig? Og hvor er hun nu?

Ja, hvor er hun nu, hr. pastor? De klappede hende på hånden, jeg ser det tyde-
ligt for mig. Af hvad art var egentlig Deres forhold til min hustru?

Hvis det er sådan, at hun opholder sig hos Dem, mens hun venter på at finde 
retningen, appellerer jeg til Deres embedspligt og almindelige anstændighed og 
beder Dem indtrængende om at overtale hende til at komme tilbage til mig. Som 
De må forstå, kan jeg ikke undvære Antonia.

Med venlig hilsen
(…)3

3 (…) er en del af den oprindelige tekst.
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3. Henrik Dannemand Jensen: Er nettet en demo-
kratisk træningslejr?
Teksten er fra Berlingskes hjemmeside www.b.dk, 25. juli 2015. Henrik Danne-
mand Jensen er journalist.

Nettet bliver ofte udskældt for sin rå debattone. Men det giver unge en plat-
form, hvor de kan øve sig i at være engagerede borgere, mener kommunikati-
onsforsker Rasmus Rønlev.

”Den er helt gal med tonen”.
Sådan siger mange om debatten på nettet, hvad enten det gælder de sociale medi-
er eller avisernes hjemmesider. ”Debatten er rå. Det er en kommentarkloak, hvor 
man går mere efter manden end efter bolden,” lyder kritikken.

Men spørger man Rasmus Rønlev, ph.d. i retorik og kommunikationsforsker på 
Københavns Universitet, er det et noget forenklet syn på netdebatten. Nettet giver 
de mange – og ikke kun eliten – adgang til debatten, og dermed kan flere syns-
punkter komme til udtryk.

I sin ph.d., som handler om danske netavisers rolle som webmedier for retorisk 
medborgerskab, konkluderer Rasmus Rønlev, at det er begrænset, hvor ofte dan-
ske netaviser støtter kommunikationen mellem samfundets magt- og medieelite på 
den ene side og dets menige borgere på den anden side. Og når de gør det, er kom-
munikationen ofte præget af uklarheder og misforståelser. Det skyldes, siger han, 
borgernes ringe evner som debattører, journalisternes ringe udnyttelse af deres 
privilegerede muligheder som ordstyrere og netavisernes ringe kvalitet som fora 
for fokuseret og forståelig debat.

Den debatterende medborger
Rasmus Rønlev, er nettet en berigelse for debatten?
”Ja, i den forstand, at flere debattører, flere argumenter og flere dagsordener kan 
præge den offentlige debat. Et eksempel er den kollektive selvransagelse på Face-
book i kølvandet på det netop overståede valg1. Det er ikke kun den traditionelle 
elite, der kan komme til orde. Nettet beriger også debatten i den forstand, at det 
kan fungere som den offentlige debats vækstlag. Medborger er ikke noget, man 
bliver automatisk, fordi man fylder 18. Det er en socialiseringsproces, som bl.a. 
kan foregå på nettet. Nogle forskere, der særligt kigger på unges brug af nye medi-
er, taler om, at man kan betragte de unges kommentarspor på Facebook og deres 
videoer på YouTube som en leg, en demokratisk træningslejr, som man ikke skal 
betragte som almindelig debat. Denne leg er ifølge forskerne en måde at lære at 
tage rollen som medborger på sig. Der er mange, der klandrer nye medier for at 
være en ”kommentarkloak”, hvor indlæggene ikke lever op til almindelig stan-
dard, men her siger forskerne, at det måske er noget andet, man ser: En legende 
interaktion, som gør, at de unge opdager, at de kan udtrykke sig på nettet, og at 
de får reaktioner, og at de på den måde bliver socialiseret ind i rollen som debat-
terende medborgere. Men det kan også fungere negativt i den forstand, at når unge 

1 der refereres til folketingsvalget d. 18. juni 2015.
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ser, hvordan debattører bliver behandlet på nettet, fremmer det ikke deres tro på, 
at nettet gør, at vi kan tale positivt sammen. Det kan skræmme moderate debat-
tører væk.”
Hvad konkluderer du i din ph.d. om normerne for medborgerskab på nettet?
”Min ph.d. handler om, hvordan danske netaviser fungerer som kanaler for poli-
tisk kommunikation mellem politikere og borgere – med journalister som mellem-
led. Der har både blandt teoretikere og praktikere været store forhåbninger om, 
at bl.a. netaviser kunne understøtte denne kommunikation mellem magthavere 
og borgere. Men generelt er mine resultater nedslående. Det er sjældent, at debat-
ten på netaviserne kommer videre end kommentarsporene, f.eks. ved at journa-
lister i artikler samler op på, hvad brugerne mener, eller tager afsæt i brugernes 
synspunkter og spørgsmål i nye artikler. Og når debatten får et videre liv uden for 
kommentarsporene, er udlægningen af debatten blandt brugerne ofte forsimplet 
eller decideret misvisende, både blandt brugere og journalister.” (…)

Du siger, at de unge deltager, og at flere i det hele taget deltager i debatten på de 
digitale medier. Ser du det tilsammen som en berigelse for demokratiet?
”Det er det i den forstand, at der er flere, der kan ytre sig. Men forskningen viser, 
at det er stærkt begrænset, hvor mange der faktisk bliver hørt i debatten. Det er 
en berigelse i den forstand, at flere tager del i den offentlige debat, men der er 
nogle meget stærke hierarkier på nettet. Undersøgelser viser, at opmærksomhe-
den på nettet er endnu mere koncentreret, end den er i de traditionelle medier. Så 
dem, der får flest klik og flest læsere, er i endnu højere grad, hvide, veluddannede 
mænd i 40’erne, der er ansat ved traditionelle massemedier.”
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4. Facebooktråd fra DR Debatten
Teksten er fra DR Debattens Facebookside, 29. november 2011.

Debatten - DR
29. november 2011

FATTIGDOM I DANMARK. Lad os høre jeres vurdering: Har Joachim B. Olsen 
(LA1) ret i, at der ikke eksisterer fattigdom i Danmark?

Kommentarer

45 af 238
Vis tidligere kommentarer

Fjern
Bjarke Trautner Andersen JBO burde leve på en øde ø. mere asocial og apatisk 
udtalelse kan man ikke komme med. jeg kan sagtes forestile mig JBO med et 
maskingevær skyde løs på fattige mennesker som Anders Behring Breivik gjore 
det med venstreorienteret unge...
29. november 2011 kl. 13:12 · Synes godt om

Fjern
Tommy Larsen Bjarke Trautner, Du har netop udstillet dig selv som ikek bare en 
klovn i en debat, men også som dum og et usædvanligt lavt menneske. Et lille råd: 
Benyt slet-knappen. Fjols!
29. november 2011 kl. 13:23 · Synes godt om · 2

Fjern
Merete Monberg Larsen For at kunne vurdere JBO’s udsagn savner jeg stadig, at 
han melder ud, hvad hans definition af fattigdom er???
29. november 2011 kl. 13:35 · Synes godt om

Fjern
Birger Aagaard Larsen Nej! Men da vi ”kun” ser ganske få, som ligefrem render 
rundt i laser og pjalter, kan de være lidt sværere at få øje på; men de er der - des-
værre ..... :-(
29. november 2011 kl. 13:42 · Synes godt om
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Fjern
Allan Lind der er flere måder man kan definere fattigdom på,man kan jo ikke 
kalde en fattig hvis man drikker det hele op eller ryger eller feks,hende den fattige 
mor der får 15000 i kontanthjælp hvor er det syndt for hende
29. november 2011 kl. 14:07 · Synes godt om

Fjern
Juan Carlos García Der findes ikke absolut fattigdom i Danmark, kun relativ 
fattigdom som måles ved at sammenligne personers levestandard med resten af 
landets gennemsnitlige levestandard. Danmark har verdens højeste levestandard! 
Dvs. at når du er fattig i Danmark har d...Se mere
29. november 2011 kl. 14:24 · Synes godt om · 1

Fjern
Tommy Larsen Thomas Vedersø - Lad mig starte med at understrege at jeg ikke 
syntes der skal gå mennesker rundt her i landet uden indkomst (med mindre de 
selv vælger det) og at vi skal behandle syge mennesker ordentligt. Ligeledes at den 
tidligere regering ikke har ...Se mere
29. november 2011 kl. 14:28 · Synes godt om

Fjern
Niels Thomsen Der er absolut mange mennesker i Danmark, der har meget få 
penge at leve for. Og det er dyrt at være fattig. Jeg fornemmer, at mange af dem 
der ikke mener, at der findes fattigdom i Danmark, er menesker der tror, at de er 
på den grønne gren, og kan klare sig selv. Men måske skulle de lige kigge på deres 
egen økonomi og se på hvor meget de skylder i banken.
29. november 2011 kl. 15:13 · Synes godt om

Fjern
Tommy Larsen Thomas Vedersø - Tak for svaret. jeg beder såmænd ikke om fyl-
destgørende lister, blot en ca. beskrivelse af problemets omfang. Præster har jeg 
dog ikke meget tillid til - jeg mener, de lever jo af at stå og fyre skrøner af hver 
søndag ;)
Vi er helt eni...Se mere
29. november 2011 kl. 15:31 · Synes godt om
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Fjern
Emil E Schmidt Ja. Danmark er en guldmine for de ”fattige” ift. andre lande. Er 
kontoen tom besøger man kommunen og wupti, så er man pludselig bedre stillet 
som bistandsklient end fx. rengøringsassistenter. Og det bedste er, at kontant-
hjælpsmodtagerne nu også bliver ...Se mere
29. november 2011 kl. 15:41 · Synes godt om

Fjern
Inge Lise Bødtker NEJ - han har ikke ret ! Hvis man f.eks. kun har folkepension, 
er der ikke råd til julegaver til børnebørn og oldebørn !! Ved ikke, hvor kuglestø-
deren får sine ”indfald” fra - mon han i det hele taget skulle være MFér ???? Han 
har i hvert fald ikke mange brikker at flytte med !
29. november 2011 kl. 15:59 · Synes godt om · 1

Fjern
Tommy Larsen Jesper Jørgensen - Kære lille ven. Du er muligt du af uransaglige 
årsager mener dig i stand til at beslutte hvem der er for dum til at sidde i Folketin-
get og hvem der ikke er. Tillad blot at jeg minder dig om at vi har noget der hedder 
demokrati. Det e...Se mere
29. november 2011 kl. 16:10 · Synes godt om · 1

Fjern
Annette S. Heebøll-Nielsen Har de ikke glemt økonomisk friplads for daginstitu-
tioner for de ” fattige” i Danmark. Det giver ca 3000 kr ekstra som indtægt.
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5. Debattråd fra Twitter
Denne tekst er et uddrag fra en debattråd på Twitter om tv-programmet Den store 
bagedyst (DR 2016).

George @TNKYMNKY 19h

Fedt at min undervisning i Politologi 
starter med en diskussion om
#denstorebagedyst

Svend Brinkmann @svendbrink 19h

Før: Ingen kønskamp uden 
klassekamp
Nu: Ingen kønskamp uden 
kagekamp

#DenStoreBagedyst

Kristian Lodberg @lodberginc 19h

Banke, banke på!
Hvem der?
Gunnar!
Gunnar, hvem?
”We’re not Gunnar take it, NO we’re 
ain’t Gunnar take it, anymore!”
#denstorebagedyst

Bjarne P Tveskov @tveskov 19h

Den eneste mandehørms-lagkage der 
tæller youtu.be/tOSP3EWBV6G
#denstorebagedyst
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6. Anne Sophia Hermansen: Efter heksejagten på 
Karina Pedersen
Teksten er offentliggjort på forfatterens blog på Berlingskes hjemmeside www.b.dk, 
10. september 2016. Anne Sophia Hermansen (f. 1972) er blogger.

I mange år har dansk litteratur lignet en nærdødsoplevelse, men de senere år er 
bogen blevet vakt til live og har sat gang i landsdækkende debatter. Tænk bare på 
Yahya Hassans1 digte, på “Den Hemmelige Socialdemokrat”2, Morten Papes “Pla-
nen”, Ahmed Mahmouds “Sort land” og selvfølgelig på Karina Pedersens opteg-
nelser fra underklassedybet. Sidstnævnte har med “Helt ude i hampen” sendt en 
tsunami gennem andedammen og fået en shitstorm retur.

De fleste har efterhånden en mening om Karina Pedersen, men ikke alle er 
med på, hvordan de skal opfatte hendes bog om social arv og opvæksten i en pro-
vinsghetto. Er det en brevroman? En samfundsfaglig udgivelse? Memorier? Det 
diskuteres frem og tilbage på Facebook, om hendes bog er fakta eller fiktion, løgn 
eller sandhed, et litterært projekt eller en debatbog og sagen er, at den nok er en 
mellemting. Litteraturens kerne er heller ikke at være et enten-eller, men et både-
og, men det står åbenbart så skralt til med litteraturforståelsen her i landet, at der 
enten kun findes eventyr eller naturvidenskabelige udgivelser.

Selv siger forfatteren, at alt i den er sandt, dvs. sådan som hun har oplevet og 
erindrer tingene og efterfølgende udsat for en redigering og sortering.

Men efter en kritisk artikel af MetroXpress-journalisten Lars Fogt har mange 
afskrevet forfatteren som notorisk løgner. Og efter en udsendelse på DR2, hvor 
hun åbent fortæller, at hun ikke har læst den sidste, gennemredigerede og korrek-
turlæste udgave af sin roman, har mange svælget sensationslystent i konspirations-
teorier om, hvem der SÅ har skrevet romanen.

Min favoritteori er, at den skulle være bestilt af Liberal Alliance og CEPOS3 
og i virkeligheden er skrevet af antropologen Dennis Nørmark, der er LA-udpeget 
bestyrelsesmedlem i DR og redaktør på Gyldendal. Det er altså Dennis Nørmark, 
der er inde i Karina Pedersen. Måske er det også Nørmark, der er den hemmelige 
socialdemokrat, og måske er det også ham, der er inde i Bamse, Keyser Söze4, og 
ham, der skød JR5.

Facebook har med andre ord været et lystigt sted at opholde sig den seneste tid 
– undtagen for Karina Pedersen, der er blevet karaktermyrdet så mange gange, at 
hun kan spille alle rollerne i “Return of the Living Dead”.6

Måske kunne Gyldendal have sparet sin forfatter for meget ballade, hvis bogen 
var blevet klassificeret anderledes fra begyndelsen. Den er blevet placeret i kate-
gorien “samfund”, lige ved siden af professor Ove Kaj Pedersens “Konkurrence-

1  Yahya Hassan, Morten Pape, Ahmed Mahmoud, Karina Pedersen: danske forfattere til omdiskuterede 
bøger.

2 “Den Hemmelige Socialdemokrat”: bog fra 2014.
3  CEPOS: uafhængig borgerlig-liberal tænketank. CEPOS er en forkortelse for ’Center for Politiske Studier’.
4 Kayser Söze: karakter fra den amerikanske film The Usual Suspects, 1995.  
5 JR: karakter fra den amerikanske tv-serie Dallas, 1978-91. 
6 “The Return of the Living Dead”: titel på amerikansk gyser-komedie, 1985.
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staten”, men er ikke en rigid7 samfundsfaglig udgivelse. Den er hverken er fugl 
eller fisk og derfor velegnet til et ridt på hver sin socialpolitiske kæphest.

At mange har ædt den råt vidner om, at det ikke er hverdagskost at få et ind-
blik i en provinsghetto og komme ned i velfærdssamfundets underste lag – især 
for den skrivende menings- og magtelite i Danmark, der for en stor dels vedkom-
mende består af akademikere, der næsten har set flere lyserøde elefanter end folk 
fra socialklasse 5.

At mange omvendt har afskrevet den som løgn og latin peger på, at vi ikke kun 
er et land, der har det stramt med litterære hybrider8, men også med enhver form 
for kritisk blik på underklassen.

Mon alle de journalister, der har jagtet Karina Pedersen, lige så nidkært jagter 
resultaterne af de sociale indsatser? Er de ligeså kritiske overfor systemet, som de 
har været overfor forfatteren? Og husker de at undersøge lige så mange alternati-
ver til indsatserne som til Pedersens historie? Det virker ikke sådan, tværtimod 
virker det som om underklassen er en hellig ko, man er berøringsangst overfor.

Når mediestormen har lagt sig om et par dage, kunne det være interessant med 
en debat om, hvorfor vi er så dårlige til at bryde den sociale arv i Danmark. Hvor-
for er mobiliteten så ringe på trods af gode uddannelsesmuligheder, økonomisk 
støtte, aflastningsfamilier, besøgsvenner, socialrådgivere og et kontinent af gode 
intentioner?

For det er jo dybest set budskabet i Karina Pedersens bog, men det er ikke det, 
der har været til debat. Og det kan man også mene er helt ude i hampen.

7 rigid (her): i egentlig betydning.
8 hybrider: genreblandinger.
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Oplysninger til brug for Copydan
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Playground Production, 2015.
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Gyldendal, 2010.
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29. november 2011.

4. Debattråd fra Twitter.
6. oktober 2016.
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www.b.dk, 25. juli 2015.
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