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dagens flue

dagen historisk set

 1942: Statsradiofonien transmitterer Hitlers tale til  
             partiveteranerne i München.
1972: Øst- og Vesttyskland indgår aftale om fredelig  
            sameksistens.
1991: Højesteret stadfærster landsretsdom over Blekingegade 
           banden.

sol og måne

Solen går ned klokken 16.13. Den 
står op i morgen klokken 7.35.  
Dagens længde er aftaget med 8 
timer og 44 minutter siden sol-
hverv. Alle klokkeslæt er i Køben-
havn. Det er årets 313. dag. Månen 
står op klokken 0.07 og går ned 
klokken 13.42. Døgnets middel-
temperatur er 5,6 grader i Karup 
og 6,3 grader i Kastrup. 

”Det var ham, der opfandt kubismen.”
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mini-krydsord Løsningen findes på side 10.

sudoku Sværhedsgrad

SåDaN løSES SUDOkU
Alle de tomme felter udfyldes med tal fra 1 til 9, sådan at hver 
vandret række og lodret kolonne indeholder alle tal fra 1 til 9. 
Samtidig skal hver af de ni bokse på 3x3 felter også indeholde alle 
tal fra 1 til 9. Løsningen på dagens sudoku findes nederst på side 
10.
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S k r i v t i l  bag S i d e n

3
Send dine ideer og forslag til bagsiden@k.dk eller med post 
til kristeligt Dagblad, Bagsideredaktionen, Vimmelskaftet 47, 

       1161 københavn k.

8°-10°
veJret i dag

Skyet med en del byger, men i løbet af 
dagen også mulighed for lidt sol, især 
i den nordlige del af landet. Jævn til 
hård vind fra vest og sydvest.

naturen netop nu
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mit kulturliv
aF HEllE SaHl MaDSEN
madsen@k.dk

Hvad er din seneste store læ-
seoplevelse?

”Det er Victor Klemperers 
bog ’LTI’ om Det Tredje Riges 
sprog, Lingua Tertii Imperii. 
Victor Klemperer var jøde og 
blev frataget alle sine poster 
under Anden Verdenskrig. 
Mens nazisterne var ved mag-
ten, skrev han om deres 
sprog, og jeg blev meget op-
taget af hans skarpe analyse 
af den måde, nazisterne 
brugte sproget på som en del 
af deres strategi. Sproget fun-
gerede både som et spejl og 
et kompas, og der lå en forfø-
relse i det. ’Ord kan virke som 
små doser arsenik, de sluges 
ubemærket, men efter nogen 
tid viser giftens virkning sig 
alligevel,’ skriver Victor 
Klemperer. 

Jeg kom på sporet af bogen 
i forbindelse med Det Etiske 
Råds arbejde med etik og 
sprogbrug. I Det Etiske Råd 
har vi arbejdet med de begre-
ber, der anvendes i den etiske 
debat. Det forhold, at sproget 
ud over at formidle også kan 
forføre og afspore en debat. 
Med ’LTI’ har vi en bog, der 
viser, hvor langt det kan gå, 
og jeg vil gerne anbefale den 
til andre.” 

Hvilken bog har gjort størst 
indtryk på dig nogensinde?

”En bog, som har gjort et 
uudsletteligt indtryk er 
Dostojevskijs ’Brødrene Kara-
masov’. Som ung blev jeg 
meget optaget af Dostojev-
skij, og jeg læste flere af hans 
romaner. Hvis man vil forstå, 

hvad det vil sige at være men-
neske, er ’Brødrene Karama-
sov’ et uudtømmeligt skat-
kammer og et mirakel af en 
bog. Jeg var et andet menne-
ske, efter at jeg havde læst 
den. Den satte mærker. Noget 
af det, der står helt centralt, 
er for eksempel en tale, som 
bliver holdt af den ene af de 
tre brødre, Ivan. Den måde, 
Ivan tvivler om sin tro på, fik 
meget stor betydning for mit 
eget forhold til tro og tvivl. 
Hos ’Brødrene Karamasov’ så 
jeg andre sider af det at være 
troende.” 

Hvad vil du anbefale fra kul-
turudbuddet i Danmark lige 

nu?
”Så vil jeg gerne anbefale 

Edvard Munch-udstillingen 
på ARoS i Aarhus, som jeg 
gerne vil se. Edvard Munch 
fortæller os med sine billeder 
forskellige sider ved det at 
være menneske. Gennem si-
ne malerier formår han at ud-
trykke noget, der rammer os 
alle.”

Er der en kulturoplevelse, der 
har været med til at forme dig 
som menneske?

”Beethovens niende symfo-
ni. Den er meget berømt, og 
mange vil nok have en følelse 
af, at de har kendt den altid, 
fordi stykker af den så ofte 

bruges på tv og i film. Den 
har i rigtig mange år haft en 
stor betydning for mig, og jeg 
hører den for eksempel altid i 
toget til eller fra København i 
forbindelse med møder i Det 
Etiske Råd. 

Når man arbejder med de 
her store spørgsmål, som vi 
gør i Det Etiske Råd om vær-
dier og normer, er det et helt 
fantastisk stykke musik at 
lytte til i den forbindelse, for-
di der er så mange stemnin-
ger og så stor musikalsk 
spændvidde i det. Jeg hører 
al slags musik, men lige Beet-
hovens niende bliver jeg be-
taget af hver gang, og jeg kan 
godt lide, at der findes så 

mange forskellige gode ind-
spillinger af den.”

Hvem har du senest været til 
koncert med?

”For et par uger siden var 
jeg i Maribo for at holde fore-
drag for Svanevig Hospice og 
dets støtteforening. Efter 
foredraget spillede bandet 
’Masany’ fra Lollands Musik-
skole. Det var rigtig godt.”

Er der områder af kulturlivet, 
som efter din opfattelse fortje-
ner mere opmærksomhed?

”Jeg tænker nogle gange 
på, at Danmark er et flad-
land. Ud over at Danmark  
geografisk set er fladt, er det 
også en metafor for den må-
de, vi lever på. Vi skal alle 
være lige, og på mange må-
der er det også fint. 

Men når man ser på kultur- 
og åndslivet, så er der nogle 
store personligheder, som må 
til udlandet for at få anerken-
delse. For eksempel den må-
ske største danske filmkunst-
ner, nemlig Carl Th. Dreyer, 
som er langt mere kendt i ud-
landet, end han er herhjem-
me. I sidste uge så jeg hans 
film ’Ordet’, og jeg blev fuld-
stændig slået tilbage og over-
vældet over, hvor stort et 

værk det er. Desværre er der 
ikke ret mange, som ser de 
film i dag. Et andet eksempel 
er en person som atomfysike-
ren Niels Bohr, som også 
skulle have haft langt mere 
anerkendelse herhjemme. 

Desuden er det virkelig 
trist, at der ikke har kunnet 
findes særlig mange midler 
til fejringen af 200-året for 
Søren Kierkegaard. Han er 
verdensberømt og en af de 
største personligheder, vi har 
her i landet. Nu er der en lej-
lighed til at fejre ham, og det 
burde vi gøre i langt højere 
grad, end der nu er lagt op 
til.”

Er der aspekter af kulturlivet, 
som ikke siger dig noget?

”Eksperimenterende kunst, 
happenings og den slags. Jeg 
var for nogle år siden til en 
fernisering i Aarhus, som en 
god ven havde anbefalet. Ud-
stillingen bestod af næsten 
tomme lokaler. I et rum lå der 
en rokokopude og i et andet 
en støvsugerslange. Mens jeg 
gik rundt med mit hvidvins-
glas, kunne jeg ikke lade væ-
re med at tænke på Kejserens 
nye klæder. Udtrykket – ’skal 
det her være kunst’ slog mig 
også.”

Store kulturpersonligheder burde have mere 
anerkendelse i Danmark
Jacob Birkler, filosof og formand for Det Etiske Råd, synes, det er trist, at der ikke har kunnet skaffes særlig mange 
midler til fejringen af 200-året for Søren Kierkegaard

0 Den bedste bog, Jacob Birkler har læst, er Dostojevskijs ”Brødrene Karamasov”. Hvis man vil for-
stå, hvad det vil sige at være menneske, er den et uudtømmeligt skatkammer og et mirakel af en 
bog, siger han. – Foto: Jesper Kristensen/Scanpix.

aF Ulla POUlSEN
upoulsen@k.dk

Det er en rent ud sagt konge-
lig pels, lækatten begynder at 
skifte til i disse uger. Den bru-
ne sommerpels bliver erstat-
tet af en skinnede, hvid pels, 
hvor kun en sort halespids af-
slører ejermandens identitet. 
Samtidig får lækatten tilnav-
net hermelin, som er bundt-
magernes betegnelse for den 
hvide vinterpels, der i år-
hundreder blev regnet for 
den kostbareste pels og der-
for båret af konger, gejstlige 
og adelsmænd ved festlige 
lejligheder. 

Hermelinskind har især 
været meget populært til de 
kongeliges kroningskåber, 
som for eller kantbeklæd-

ning. Også i Danmark, hvor 
kongen bar en rød kåbe med 
hermelinfor og guldbroderi-
er. En tradition, der holdt sig 
gennem næsten 300 år frem 
til den sidste kroning i 1840. 

Nu befinder kroningskåber-
ne sig på Rosenborg Slot i Kø-

benhavn, mens de nulevende 
lækatte lever spredt over hele 
Danmark med undtagelse af 
Bornholm og flere andre øer. 
Dyret har været totalfredet si-
den 1982, hvor bestanden var 
helt nede på cirka 1000 ek-
semplarer.

Lækatten er Danmarks 
næstmindste rovdyr (det 
mindste er bruden, red.). 
Hvis den sætter sig på bagbe-
nene, er den på højde med en 
liter mælk, hunnen lidt lave-

re, hannen lidt højere. Det er 
et slank, vævert dyr med en 
lang krop, som gør det muligt 
for lækatten at følge efter byt-
tedyr som mus og mosegrise 
ned i dens bo. Derfor er læ-
katten også blevet eftertrag-
tet som ”skadedyrsbekæm-
per” på flere øer, som er pla-
get af mosegrise og kaniner. 

Den hvide vinterpels har 
lækatten patent på. Den er 
det eneste danske pattedyr, 
der bliver hvid om vinteren – 
en egenskab, der oprindeligt 
er udviklet for at sikre dens 
overlevelse i et snedækket 
landskab, men i dag er på re-
tur i flere dele af verden, hvor 
sne er blevet en sjælden fore-
teelse. I England og i Mellem-
europa skifter lækatten ikke 
længere pels.

Kongelig pels på vintervejen

Jacob birkler
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2 Lækatten er Danmarks 
næstmindste rovdyr. Hvis den 
sætter sig på bagbenene, er 
den på højde med en liter 
mælk. – Foto: Niels Fabæk/
Scanpix.

klokkeværk 
knockouter klokkenist
ET klOkkEVæRk ER ikke så 
harmløst, som det tager sig 
ud. Det måtte en 58-årig klok-
kenist sande, da hun ville 
ringe med klokkerne i Sankt 
Nicholas Kirke i Bathampton. 
Hun snublede, blev filtret ind 
i klokkerebet, hamrede hove-
det ind i væggen og blev slået 
bevidstløs. Redningsarbejde-
re brugte over en halv time på 
at få lirket kvinden fri. Hun 
kan ikke huske meget fra 
uheldet, men er dog sluppet 
fra det uden mén.

særpræget straf for 
kørsel på fortov
EN 32-åRIg kVINDE er blevet 
dømt til at stå to dage i et vej-
kryds én time af gangen med 
et skilt i hånden, hvorpå der 
står: ”Kun idioter kører på 
fortovet for at undgå en sko-
lebus.” Det var netop dét, 
kvinden gjorde, da et over-
vågningskamera fangede 
hende. Ud over den offentlige 
ydmygelse, er hun også ble-
vet frakendt kørekortet i 30 
dage og dømt til at betale sa-
gens omkostninger på 250 
dollar (1500 kroner). 

læseranekdote

aF EDITH NIElSEN
bagsiden@k.dk

For nogen tid siden omtalte 
Kristeligt Dagblad nye fade til 
hospitalsdåb.

Det sendte mine tanker 
mange år tilbage i tiden til 
Sønderjylland, hvor famili-
ens små blev døbt hjemme. 
Det var i den tyske tid, så 
man sendte bud efter præ-
sten, som så mødte op i bon-
degården og stod for dåben.

Efter genforeningen fast-
holdt familien traditionen, 
men så oplyste præsten at 
man måtte møde op i kirken, 
hvis man ville have et barn 
døbt.

Dåbsfadet blev stillet ind i 
hjørneskabet i folkestuen ne-
derst på sin egen hylde.

Når jeg som barn i 1950’er-
ne var på ferie, viste bonde-
konen, kaldet madammen, 

mig fadet. Det var i sølvplet 
med fine blomstermønstre.

Der var to piger i køkkenet 
da det krævede tre voksne 
kvinders daglige indsats at 
drive husholdningen.

En gang havde en af piger-
ne fundet fadet, pudset det, 
lagt en fin stofserviet i bun-
den og fyldt det med nybagte 
småkager. Det blev påtalt. 
”Men madamme,” sagde pi-
gen, ”det er da sådan et kønt 
fad.” 

”Ja,” svarede madammen 
”men vi bruger det ikke i det 
daglige.”

Der var noget særligt ved 
fadet, uden at nogen kunne 
sige hvad det var, og det blev 
på sin plads i skabet.

Edith Nielsen,
Bjerrumvej 16,
Ribe

Dåbsfadet


