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Vi vil stemme om 
alle forbeholdene

De politiske partier har tyde-
ligvis meget svært ved at for-
stå, når det ikke er dem, der

bestemmer. Den løsslupne diskus-
sion, de har ført om de danske EU-
forbehold i de seneste dage, viser,
hvor uvant situationen er for dem.

Forbeholdene kom til verden i
1993, fordi vælgerne i 1992 ikke ville
som et overvældende flertal af parti-
politikere. Alligevel klynger partier-
ne sig til den rest af indflydelse, de
har tilbage. Hvornår skal der stem-
mes? Om hvad og i hvilken række-
følge? Og hvordan sikres det, at et
parti mere – SF – slutter sig til ja-
siden? Som om vælgerne var bun-
det af deres seneste partivalg, når de
går til folkeafstemning.

Den barske sandhed er, at antallet
af EU-positive politikere historisk
set ikke har været udslagsgivende. I
1986 stemte vælgerne ja, selv om et
partipolitisk flertal på Christians-
borg anbefalede et nej. I 1992 og
2000 blev der sagt nej til et stort
flertal af folkevalgte. Og da SF mel-
lem folkeafstemningen i 1993 og
den i 1998 gik fra ja til nej, faldt ja-
procenten med ... godt 1 (ét) pro-
centpoint.

Lidt ydmyghed ville klæde parti-
erne.

DET ER TRÆLS at høre radikale og
konservative politikere diskutere,
om vi nu skal have lov til at stemme
om euroforbeholdet, eller om vi må
nøjes med forsvarsforbeholdet og
retsforbeholdet. Vi vil langt hellere
høre, om de to partier er blevet me-
re eller mindre begejstrede for euro-
en siden 2000 – og hvorfor? Lige-
som nejsiden passende kan forklare
os, om det stadig er for tidligt at be-
dømme, om den fælleseuropæiske
valuta bliver en succes – sådan som
de hævdede i 2000.

Statsministeren holder som den
eneste hovedet koldt i hele den syn-
dige forvirring af signaler. Deri gør
han ret. For uanset alle de gustne
overlæg er der kun én rimelig ende
på komedien: Forbeholdene blev
indført på én gang, og her så mange
år efter er det eneste rimelige, at vi
som vælgere får mulighed for at ta-
ge stilling til dem alle sammen. 

Det betyder ikke, at æbler og pæ-
rer skal blandes sammen, og at man
skal tvinges til at stemme ja til euro-
en, fordi man støtter et europæisk
forsvarssamarbejde. Den gangbare
model er enkel: et kryds ud for hvert
forbehold – ja eller nej. Afstemnin-
gen vil stadig være langt enklere og
diskussionen mere meningsfuld,
end når vi har skullet stemme om
en hel europæisk traktat og alle
dens uigennemskuelige kompro-
misformuleringer. ts

EU-parti-
fnidder

politiken mener

VEJRET. Først skyet med
regn en overgang, senere
byger. 3-6 grader. Frisk vind
til kuling. I nat 2-5 grader.

Vejene i hovedstadsområdet og i Østjylland er så
overfyldte, så der skal gøres noget nu, hvis ikke
danskerne skal spilde endnu flere timer i køerne,
mener regeringens Infrastrukturkommission. I
morgen kommer kommissionens anbefalinger af
at investere mindst 100 mia. kr. i den danske trafik
– især dér, hvor trængslen i dag er størst. Men rap-

porten har ingen anvisninger på,
hvor pengene skal komme fra.1

Kommission: Milliarder
skal rulle ud i trafikken

økonomi
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Som en indirekte følge af folketingsvalget går der
endnu et år, før 11-årige piger tilbydes gratis HPV-
vaccine mod livmoderhalskræft. Sundhedsstyrel-
sen anbefalede ellers for to måneder siden, at vac-
cinen blev en del af børnevaccinationsprogram-
met. Kræftens Bekæmpelse kalder situationen ab-
surd – og siger, at forsinkelsen statistisk set betyder,

at 100 piger, der i dag er 11 år, sene-
re dør af livmoderhalskræft. 1

Forsinket kræftvaccine
kan koste 100 piger livet

indland
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Queen of Rock Dansk fotograf kiggede stjerner 

Mærsk får
regningen
for drømmen
om storhed

L ad os slå én ting fast. Danmarks
største virksomhed, A.P. Møller –
Mærsk er ikke truet på livet, selv om

de seneste dages omtale kunne få det til
at se sådan ud. 

A.P. Møller – Mærsk tjener fortsat så
mange penge på olie og naturgas samt sit

ejerskab af Danske Bank
og Dansk Supermarked,
at der ikke foreløbig er
nogen fare på færde.

Det samme kan man
ikke sige om container-

forretningen Maersk Line, der med en
omsætning på over 150 mia. kr. i sig selv er
Danmarks største forretning. På trods af
den enorme omsætning taber rederiet
penge. 

I 2006 endte resultatet med et dund-
rende underskud på 3,8 mia. kr. – en for-
værring på 11,5 mia. kr. i forhold til året før. 

Også 2007 var slemt. Selv om det samle-
de resultat for containeraktiviteterne
endte med et lille plus, skyldtes det ude-
lukkende et stærkt resultat i APM Termi-
nals. Maersk Line taber fortsat penge.

Og det på trods af, at Maersk Line nyder
godt af indirekte statsstøtte i milliard-
klassen i kraft af fritagelse for CO2-afgifter,
fordelagtige afskrivningsregler og – vig-
tigst af alt – skattefritagelse for alle besæt-
ningsmedlemmer på rederiets skibe. 

Afkastet på den investerede kapital i
Maersk Line må i alle henseender beskri-
ves som miserabel, og det store spørgs-
mål er nu, om den storstilede strategi-
plan, StreamLINE, der blev fremlagt i går,
kan skabe en profitabel virksomhed, eller
om A.P. Møller – Mærsk tvinges til at tage
endnu mere drastiske tiltag.

Globale ambitioner
For at forstå, hvorfor det er gået så galt i
Maersk Line, er det nødvendigt at skrue ti-
den fire år tilbage, til foråret 2004, hvor
den daværende topchef Jess Søderberg
for første gang satte offentlige ord på re-
deriets ambitioner.

»Vi vil også gerne være verdensberømte
uden for Danmark. Det er vi ikke endnu.
Men det er visionen. Så når man nævner

de gode selskaber internationalt, så skal
vi også blive nævnt – det er visionen«, sag-
de Jess Søderberg dengang til Berlingske
Nyhedsmagasin.

Søderberg og resten af topledelsen var
besat af tanken om at sikre rederiet den
absolutte førerposition i containerskibs-
farten. Tankegangen var, at man ved at
sikre sig global dominans ville stå bedst i
forhold til globaliseringen og den mar-
kant stigende verdenshandel. I kraft af sin
førerposition ville man blive førstevalg,
når store multinationale virksomheder
som Wal-Mart skulle finde transportpart-
nere.

Ambitionen om at sikre sig den globale
førerposition var den direkte årsag til, at
A.P. Møller – Mærsk i foråret 2005 overtog
den store hollandske konkurrent, P&O
Nedlloyd for en pris på 17 mia. kr.

Problemet var blot, at A.P. Møller –
Mærsk slet ikke var klar til at tage så stor

en mundfuld. På
det tidspunkt, hvor
P&O Nedlloyd blev
købt, stod det dan-
ske rederi midt i
udviklingen af et
nyt it-system til
brug for kunder-
nes booking af con-
tainere.

For en virksom-
hed, der skal styre
hundredtusinder
af containere, er et
velfungerende
bookingsystem al-
fa og omega. Men

udsigten til global dominans var så stor
en fristelse for Søderberg & Co., at de gav
pokker i ufærdige it-systemer og købte
den store konkurrent.

Det skulle vise sig at være en katastrofal
beslutning at kaste sig ud i en kæmpe
overtagelse, samtidig med at man stod
med et halvfærdigt bookingsystem. I lø-
bet af kort tid begyndte de første uheldi-
ge signaler at vise sig. 

Flere af selskabets store kunder måtte i
foråret 2006 leve med, at containere kom 

nyhedsanalyse

A.P. Møller – Mærsk afskediger op mod 3.000 
ansatte og kaster redningskransen ud med en 
spareplan. Spørgsmålet er nu, hvor længe
containerforretningen kan holdes flydende.

STIG ØRSKOV

Når man
nævner de
gode selskaber
internationalt,
så skal vi også 
blive nævnt –
det er visionen
Daværende
Mærsktopchef
Jess Søderberg
i 2004
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Gennem næsten 20 år viste den danske
fotograf Jørgen Angel kendte og ukendte
sider af rockens største navne. 1977-bil-
ledet af Freddie Mercury fra den engel-
ske supergruppe Queen er Jørgen Angel
glad for af to grunde: »For det første dan-
ner Freddie Mercury en fantastisk flot fi-

gur, og fordi man ikke kan se hans ansigt,
bliver billedet ikonagtigt. For det andet
sagde min kone en dag til mig, at hun øn-
skede sig et billede »af ham Harlekin« til
en væg i vores stue. Hun har aldrig inter-
esseret sig meget for rockmusik, og for
hende er det lige meget, at det forestiller

Freddie Mercury. Hun ville gerne have
det, fordi hun synes, det er et flot billede.
Større kompliment kunne jeg ikke få«.
Tag med Jørgen Angel tilbage til den-
gang, rocken stadig var ung.
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SPAGFÆRDIG OZZY. John ’Ozzy’ Os-
bourne har været en spektakulær perfor-
mer, siden han var med til at danne den
engelske heavyrockgruppe Black Sab-
bath i 1969. Men da Jørgen Angel mødte
ham i København i 1983, viste han en helt
anden side af sig selv: »Det var dagen ef-
ter en Ozzy Osbourne-koncert, hvor han
som sædvanlig havde været vild på sce-
nen. Nu var han stille og from som et lam.
Han lignede et fortabt barn. I hans ansigt
var der ikke skyggen tilbage af entertai-
neren, der kaldte sig ’the prince of fuck-
ing darkness’. Han så ud, som om han hå-
bede på at blive reddet af nogen. Jeg tog
en række billeder af ham, og på det aller-
sidste lyser han op som en sol, fordi hans
hustru kom og hentede ham«.

KOKET GUITARIST. Det er faktisk
hændt, at den underholdende guitarist
Angus Young fra det australske heavy-
rockband AC/DC har vist sig offentligt
iklædt andet tøj end det kostume, der er
blevet hans vartegn - en skoleuniform
med knækort buks. Da Jørgen Angel
mødte ham i København i midten af 70’er-
ne, så Young noget anderledes ud: »Når
man ser billederne fra dengang, ligner
han en sociologistuderende fra 70’erne
med den islandske sweater. Billederne
tog jeg efter et pressemøde, hvor der ikke
var andre mediefolk til stede end en jour-
nalist og mig. Angus Young var ikke beru-
set, men bare i godt humør. Han sagde, at
eftersom han var på besøg i landet med
fri sex, var det vel passende, at han smed
tøjet. Så han begyndte med sweateren og
tog siden også bukserne af«. 

TROSKYLDIG PUNKER. Daddy’s
Dance Hall i København lagde scene til,
da det engelske punkband The Sex Pi-
stols i juli 1977 spillede i Danmark for
første gang. I front stod den dengang 21-
årige sanger John Lydon alias Johnny
Rotten med vrængende stemme og pro-
vokerende attituder. Men Jørgen Angel
fik et andet billede end det sædvanlige af
ham: »Jeg tog en hel rulle film. 36 bille-
der. Det sidste billede på rullen tog jeg
langt inde i koncerten, og på det billede
ligner han alt andet end en vild punker.
Det billede viser mennesket John Lydon
mere, end det viser den figur, han prøver
at være. Nogle gange sker tingene i et en-
kelt øjeblik«.

Fra midten af 1960’erne og næsten tyve år frem tog Jørgen Angel billeder, der illustrerer en svunden og mere uskyldig
periode i rockens historie. For første gang er der nu mulighed for at se en stor udstilling af Angels billeder i Danmark. 

Dengang man kunne
komme tæt på stjernerne

F ørste gang Jørgen Angel hørte no-
gen omtale plader som ’produkter’,
anede han, hvor det bar hen. Rock-

musikkens epoke som et ungt fænomen
var ved at være ovre. Branchen var på vej
til at blive den globale industri, vi kender i
dag: Stjernerne bevogtes af sikkerheds-
folk, og der er strenge regler for, hvor tæt
publikum og også pressefotografer kan
komme på dem. Fotograferne må typisk
kun tage billeder under de første tre
numre ved en koncert. Kun sjældent må
journalister have fotografer med til inter-
view med kendte musikere. Og det er
utænkeligt, at en ukendt dansk fotograf i
dag ville få lov til at gå på sexklub med en
heavyrockstjerne og oven i købet forevige
oplevelsen med sit kamera, som Jørgen
Angel gjorde det dengang.

Han er født i 1951, og da han lånte sin
mors feriekamera og begyndte at tage
rockbilleder i midten af 1960’erne, var re-
striktionerne ikke eksisterende. Han ar-
bejdede som frivillig i Gladsaxe Teen Club
i 1968 og tog billederne, da Led Zeppelin
havde verdenspremiere som liveband i
klubben. Marc Bolan, David Bowie, Peter
Gabriel, The Sex Pistols, Uriah Heep, Deep
Purple, The Yardbirds og danske navne
som Gasolin’ og Sebastian er med på nog-
le af de i alt cirka 50.000 billeder, Jørgen
Angel tog i sit cirka 20 års virke som rock-
fotograf.

Mange af billederne er internationalt
kendte og har været vist på udstillinger i
Amsterdam, London, Dublin og New
York. Først nu er der mulighed for i Dan-
mark at se en udstilling, der giver et sam-
let indtryk af Jørgen Angels arbejde. Den
udstilling med over 100 fotografier åbner
i dag i Aalborg. 

Da det blev almindeligt at tale om mu-
sik som ’produkter’, og der blev indført
stramme regler omkring rockfotografe-
ring, tog Jørgen Angel sit kamera og gik. 
dorte.hygum@pol.dk

’Classic Rock - fra AC/DC til Led Zeppelin - en

fotoudstilling af Jørgen Angel’ åbner i Studen-

terhuset i Aalborg i dag og kan ses til 25. janu-

ar. Se flere fotos på www.angel.dk

DORTE HYGUM SØRENSEN (TEKST) 
OG JØRGEN ANGEL (FOTO)

PÅ STRIPBAR. Egentlig skulle Jørgen Angel have mødt det hårdt rockende amerikanske udklædnings-
stykke Alice Cooper på et hotel i København i november 1972. Men da Angel kom til hotellet, var Cooper på
vej i byen sammen med sit band og duoen Flo & Eddie: »Jeg blev inviteret med i limousinen. Vi standsede et
sted i Istedgade og gik alle ind på et snusket lille sted, hvor 10 -15 stole var placeret omkring en kingsize
seng. Sengen var scenen, hvor live showet fandt sted til baggrundsmusik spillet på en gammel rejsegram-
mofon. Jeg begyndte at tage billeder, for det var jo aftalen, at jeg skulle fotografere Alice Cooper. I begyndel-

sen gemte han sig bag forhænget, men på den måde fik han ikke noget ud af showet. Så prøvede han i stedet
at gemme sig bag en øl. Til sidst opgav han at skjule sig og blev da også omfavnet af en af stripperne. Alice
Cooper har siden fået billederne fra den aften og syntes, det var utrolig morsomt at se dem. Oprindelig blev
de bragt i bladet Go Magazine, som jeg var med til at lave dengang. Nogle gange lavede jeg billeder for det
engelske musikblad New Musical Express dengang. Redaktøren var vild med disse billeder, men »dem kan
vi altså ikke bringe«, sagde han til mig. I stedet blev de bragt i det engelske undergrundsmagasin IT. «. 
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plik er, når man kurtiserer en kvinde. Han
inviterede 100 singler af begge køn til spe-
eddating på et af Edinburghs ældste ho-
teller, hvor de blev bænket om fem borde
– hvert bord med fast samtaleemne. 

»Når folk talte om film, ønskede færre
end 9 procent af parrene at mødes igen
sammenlignet med 18 procent, når de tal-
te om rejser«, skriver Wiseman i sin bog.
Fordi kvinder og mænd foretrækker gan-
ske forskellige film, gætter han, mens de
fleste holder af at fortælle om deres ople-
velser på rejser. 

Og den bedste scorereplik? Den mand,
flest kvinder ønskede at møde igen, ind-
ledte med at spørge kvinderne: Hvem vil-
le du være, hvis du optrådte i ’Stars in
Their Eyes’ – et tv show, hvor almindelige
mennesker imiterer stjerner. Og bedste
kvindelige åbningsreplik: »Hvis du var
pizzafyld, hvad slags ville du så være?«.

Undersøgelsen afslørede i øvrigt, at tre
ud af fire kvinder vendte den indre tom-
meltot op eller ned efter bare 30 sekun-
der. Så hurtigt faldt dommen kun hos
hver femte mand. 

Alle 100 deltagere skrev derefter en

kontaktannonce på 20 ord. Annoncerne
blev vist til 100 mænd og kvinder. Den
mest populære opskrift var at bruge 70
procent af pladsen på at beskrive sig selv
og de resterende 30 procent på at beskri-
ve den person, man søgte. 

Løgnens væsen
De fleste mennesker tror, at de er gode til
at lyve. De tror også, at de selv er gode til at
opdage, når nogen lyver for dem. Og det
er i hvert fald løgn. Som led i et forsøg in-
terviewede Wiseman engang en kendt tv-
mand om hans yndlingsfilm. I én version
fortalte han, at det var ’Borte med blæ-
sten’. I en anden, at det var ’Ingen er fuld-
kommen’. Begge interview blev sendt i
fjernsynet, i radioen og trykt i en avis. 

Tv-seerne delte sig i to. Med 52 procent,
der mente, at hans yndlingsfilm var ’In-
gen er fuldkommen’. Hvilket var korrekt.
Men ikke imponerende. Blandt avislæser-
ne gættede 64 procent rigtigt. Og blandt
radiolytterne hele 73 procent. For folk er
simpelt hen bedre til at afsløre løgne med
ørerne end med øjnene. 

Charles Bond fra Texas Christian Uni-

versity har bedt tusindvis af mennesker
fra over 60 lande forklare, hvordan de af-
gør, om nogen lyver for dem. Næsten alle
tror, at løgnere undgår deres blik, vinker
nervøst med hånden og hyppigt skifter
stilling. Men det er en misforståelse. I ste-
det, forklarer Richard Wiseman, afslører
en løgner sig på tre ting. 

1. Løgnehistorier er kortere end sandhe-
den og rummer færre detaljer. 

2. Folk forsøger ubevidst at distancere
sig selv fra løgnen ved at referere mindre
til sig selv og deres følelser. 

3. Fordi løgnere opfinder alt, glemmer
de ofte, at man gerne glemmer noget, og
medtager derfor også ret ligegyldige ting. 

K er bare sjovt
For nogle år siden gav Wiseman sig til at
undersøge, hvad folk griner af rundt om i
verden. På en hjemmeside opfordrede
han folk til at skrive deres yndlingsvits og
selv fortælle, hvor sjove de fandt de øvri-
ges bidrag. Og de bedste vittigheder hav-
de én ting til fælles, skriver Wiseman. 

»De skaber en fornemmelse af overle-
genhed hos læseren«. 

Følelsen opstår, fordi personen i vittig-
heden fremstår dum, forklarer han. Eller
fordi nogen i en magtposition fremstår
latterlige. Som han selv skriver: »Den dyri-
ske udladning af et sejrsbrøl over andre
menneskers ulykke er stadig i live og har
det godt i det 21. århundrede«.

Tidligt i forsøget indsendte nogen føl-
gende vittighed: To køer stod på en mark.
»Muh!«, sagde den ene. Hvortil den anden
svarede: »Det skulle jeg også lige til at si-
ge«. 

Forskerne gentog vittigheden i andre
versioner med forskellige dyr. Og den,
flest fandt sjov, var den med ænder. De si-
ger nemlig »quack«. Og denne k-lyd er
åbenbart blandt komikere kendt som
morsom i sig selv. 

Måske, forklarer Richard Wiseman, for-
di man – når man udtaler den – fortræk-
ker ansigtet i noget, der ligner et smil. Og
det er et kendt psykologisk fænomen, at
folk ikke bare smiler, fordi de er glade,
men at det også virker den anden vej.
Man bliver glad af at smile. 

Det fænomen undersøgte en psykologi-
professor i 1988 med en tegneserie af Gary

Larson. Den ene gruppe forsøgspersoner
blev bedt om at holde en blyant mellem
tænderne, uden at den rørte deres læber,
mens de læste. Det tvang dem til en slags
smil. Den anden gruppe skulle støtte en-
den af blyanten med læberne, men ikke
med tænderne. Hvilket tvang deres ansig-
ter ud i en grimasse. 

Det viste sig, at de, som i forvejen sad
med en blyant i munden og derfor et – om
end noget anstrengt – smil på læberne,
simpelt hen fandt vittighederne sjovere
end de andre. 

Travle byer
Forskere fra California State University
rejste i 1994 rundt til byer i 23 lande og
tabte med vilje mere end 400 kuglepen-
ne og 800 adresserede breve og lod en
mand med benprotese tabe en stak blade.
De ville se, om folk hjalp. 

En høj befolkningstæthed er et godt
mål for, hvor hjælpsomme folk er, mente
forskerne, fordi man lukker af for andre
mennesker, når man konstant bombar-
deres med indtryk. Derfor målte de livets
hastighed i forskellige byer. Hvor hurtigt

fodgængere tilbagelagde en afstand af 20
meter på et lige stykke fortov. Hvor lang
tid det tog at købe et enkelt frimærke. Og
nøjagtigheden på ure i bankerne. 

Dengang var Schweiz verdens hurtig-
ste by. Men da Richard Wiseman 22. au-
gust 2006 gentog forsøget, var Singapore
den travleste. Og København kom ind på
en andenplads. I løbet af de passerede 12
år var fodgængerne i Guangzhou i Kina
og i Singapore blevet 4 sekunder hurtige-
re på bare 20 meter. 

Og hvad kan vi så bruge det til?
Til at reflektere over, hvad det er for en

verden, vi har skabt, mener Richard Wise-
man. Metoden er måske ikke den viden-
skabeligt mest vandtætte. Men tankevæk-
kende. Og det er, hvad Richard Wiseman
håber på. At inspirere flere til at kaste skæ-
ve blikke på det liv, vi lever. 

»Jeg håber, at mine medakademikere
vil afklare, om blonde virkelig har det sjo-
vere end andre, hvorfor vi dagdrømmer,
forholdet mellem folks personlighed og
deres ringetone på mobiltelefonen, og
hvorfor vi græder, når vi er glade«.
nils.thorsen@pol.dk
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