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”Uligheden i verden
er alt, alt for stor og
uacceptabel”. Det mener både Marianne
Jelved (rad.v) og
Christine Antorini
(Soc.dem.)
Vi har mødt dem på
Christiansborg.

Prioritér verdens rigdom bedre

Af : Annemette Rasmussen,
Benjamin D.Christoffersen,
Christian Bülow og
Christian Kronborg

” Jeg synes rigdom er penge,
store villaer, swimmingpool og
Hollywood”. Sådan sagde Marianne Jelved, da vi spurgte
hende om, hvad det første var,
som hun tænkte på, da hun
hørte ordet rigdom.
Vi ankom til Christiansborg,
torsdag d. 3 november 2005, i
god tid. Vi kom ind i den store,
flotte forhal. Der var mahognipaneler og en kæmpe lysekrone, og politikere gik frem og
tilbage på de to store trapper i
stor hast. Siddende på en sort
læderbænk blev vi stærkt overvåget af sikkerhedsvagterne
indtil Marianne Jelveds sekretær kom og hentede os og fulgte os op til hendes kontor.

Personlige tanker

Der er ikke så lang politisk
afstand mellem Det Radikale
Venstre og Socialdemokratiet.
Alligevel er der forskel på Marianne Jelved og Christine Antorinis tanker. Når de skal forklare, hvad deres første indskydelse er, når de hører ordet
rigdom, viser Marianne Jelved
sig meget pengefikseret, hvorimod at Christine Antorini udtaler: ”Det er meget sjovt, for
det kan betyde to ting. Altså,
det første jeg tænker, det kan
både betyde rigdom i den forstand, at man har et rigt liv,
som ikke betyder, at man har
penge, men altså at man synes
alting flasker sig for en, man
har en dejlig familie, man bor
et skønt sted, og man har et
godt netværk omkring sig.
Men jeg tænker da selvfølgelig
også, at rigdom kan være, at
man har rigtig mange penge”.
De brænder begge to meget
for deres arbejde og er glade
for den fritid, de nu engang
har.

Christine Antorini og Marianne Jelved er enige om at der skal gives flere penge til ulande-

Hvorfor blev de egentlig
politikere?
For Marianne Jelveds vedkommende begyndte alt det
politiske egentlig først, da hun
blev formand for Pædagogisk
Råd. Hun blev spurgt om hun
ville melde sig ind i Det Radikale Venstre. Det endte så med
hendes første kommunalvalg i
1981, hvor hun stillede op i
Gundsø. Hun blev stemt ind i
Folketinget i 1987.
Christine Antorini har lige
siden, hun var 16 år, været politisk interesseret og havde
været i SF, indtil hun for nogle
år siden blev politisk uenig
med partiet, og derefter flyttede til Socialdemokraterne.
Hun er nu uddannelses politisk ordfører.

Hvad er ulighed i Danmark?

Hvis vi taler om penge i form
af rigdom, er de begge to meget enige om, at Danmark er et
rigtigt rigt land på økonomi,
men de har begge to forskellige meninger om, hvad for nogle sociale problemer der kan

være grund til ulighed.
Christine Antorini har udtalt
sig til $paregri$en: ”Det, at
man ikke har en chance for at
få et arbejde, der er jo nogle af
de mennesker, dem er der faktisk flere og flere af, som typisk
er folk, der er nedslidte af deres arbejde, eller de er alkoholikere, eller det kan være de
har sociale psykiske problemer, der kan gøre at de ikke
kan komme ud på arbejdsmarkedet”.
Marianne Jelved forklarer:
”Hvert år er der 60.000 kvinder, der flygter hjemmefra på
grund af vold. Nogle gange er
det deres mand, og andre gange bare en de lever sammen
med. Det burde vi gøre meget
mere ved. Der er ca. 50.000
enlige mødre, som har det
vanskeligt økonomisk. Det er
bare eksempler på noget, vi
burde gøre noget ved”.

Hvad synes I om Eva
Kjer Hansens udtalelser
om ulighed?
Marianne Jelved siger om Eva
Kjer Hansens udtalelser: ”Vi
tror, at det er bedst, hvis

der ikke er alt for store økonomiske forskelle i Danmark, og
der ikke er meget stor fattigdom, men jeg tror bare, at Eva
Kjer Hansen kom til at udtrykke sig på en dum måde”.
Christine Antorini siger i
stedet for:” Jeg er fuldstændig
uenig i den forstand, igen er
jeg nødt til at sige, at det ikke
er den økonomiske ulighed i
Danmark, der er et problem.
Den økonomiske ulighed er til
gengæld et problem i mange
andre lande”.

Rigdom og ulighed i
verden

”Uligheden i verden er alt, alt
for stor og uacceptabel” , siger
Mariane Jelved.
De to politikere er meget enige i, at det er for galt, at VKregeringen har skåret ned på
ulandsbistanden. 0,8 % i
ulandsstøtte er slet ikke acceptabelt. Til gengæld er de ikke
enige om, vi skal stoppe ved 1
%, eller 1 % bare skal være et
minimums tal. Marianne Jelved synes ikke, at 1 % er nok,
det er bare et minimums tal,
hvorimod Christine Antorini

ikke mener, at 1% er et minimums tal. Det er derimod et
okay tal.
Christine Antorini synes, at
den rigtige måde at hjælpe de
fattige på er ved at fjerne den
handelsbarriere, der ligger til
den 3. verden. Fri handel er
efter hendes mening den bedste løsning på den 3. verdens
problemer. Det er ikke kun
den 3. verden, som der er fattigdom i. Hun synes også, at
den 3. verden har nød, imens
de andre lande burde prioritere deres penge bedre. F.eks.
Washington, hvor der er en
masse flotte ministerielle bygninger, og masser af rige mennesker. Dog er der samtidig
folk , som sover på gaden, og
slumkvarterer hvor man bliver
advaret mod at gå hen, for så
risikerer man at blive slået
ned. Den slags lande burde
kraftigt overveje at prioriterer
deres penge bedre.
Dagens udbytte
På trods af at vi måtte aflevere vores gæsteklistermærker,
som vi ellers var ret stolte af,
må vi konkludere. At rigdom
har vi nok af i verden, men vi
skal prioriterer bedre, hvis
uligheden skal blive mindre.

Side 2

$paregri$en

Uge 44

2005

7.C

Klostermarksskolen Roskilde

Roskilde-præst: Bliv rig på troen
Karin Skovbjerg Jensen har været præst i
17 år. Hun er i øjeblikket i gang med at lave
konfirmationsforberedelse. Der lærer
hun 7. klasserne om
Gud og Jesus.
Af Katrine Boas og
Malene Højbjerg

Man kan f. eks. ikke købe
kærlighed, men man kan godt
købe sex”. Alle folk bliver kede
af det, når de hører om de forældre, der sælger deres børn
for at få penge. Karin fortæller:
”Når jeg allerførst hører ordet rigdom, kommer jeg til at
tænke på penge, men når jeg
har tænkt lidt over ordet, kommer familie også ind i hovedet.”

man ellers ikke kunne få dem
til,” mener Karin. ”A. P. Møller
er en meget rig mand, og folk
har meget respekt for ham,
fordi han har betalt det nye
operahus.”

Familien betyder mest

Karin går meget op i sin familie og sine venner. Hendes
mand Karsten arbejder som
organist. Hun har tre børn:
Jens på 19 år, Johan på 16 år
og Agnete på 7 år. Karin hjælper folk, som blandt andet har
mistet deres kære, ved at tale
med dem om det. Fordi hun
selv har en god familie, har
hun et overskud af varme til at
hjælpe andre.

Hvad betyder penge?
Karin Skovbjerg Jensen er
præst i Roskilde Domkirke, og
arbejder til hverdag med at
hjælpe andre mennesker. ”Jeg
synes, at man både kan være
rig på penge, men også kærlighed, viden og familie”. Hun
siger, at der er rigdom i kristendommen, for Jesus siger
(matt, 19, 23– 26): ”En kamel
går lettere gennem et nåleøje,
end en rig går gennem Guds
rige.” Ideen er, at når man er
rig, kan man ikke koncentrere
sig om, hvem der holder af en.
Man kan ikke gøre alt med
penge.

Lederen
Af Lisbeth Sandvik
Rigdom er et stort emne, og
der er meget at gabe over.
Når man taler om rigdom,
tænker folk tit på penge eller
store huse. Men rigdom kan
også være glæde over at tro på
Gud eller at vide, at man har
en kæreste eller en familie, der
holder af og støtter én.
Rigdom kan være at vide, at
naturen er omkring én, eller at
vide, at man kan gå ned i byen
og købe en ny cykel.
Det er egentlig lige meget,
hvordan man definerer rigdom, det vigtigste er nemlig
bare at føle sig rig og være tilfreds med sig selv.
Hvis nu alle mennesker i vesten ville lægge det meste af
deres overskud i en kæmpestor
sparegris, kunne man flyve
den til østen, og så ville ofrene
for jordskælvet i Pakistan
pludselig have penge til fornødenheder, og slumkvartererne
ville ikke være slumkvarterer
mere, men fine, små, hyggelige
hytter på rad og række, og de
fleste mennesker ville pludselig have mad nok.
Det er utroligt at tænke på, at
en sådan gestus kan hjælpe så
mange mennesker.
Så del dog ud af jeres rigdom!

Penge for Karin betyder god
rødvin, gode bøger og bratzdukker til hendes datter.
En anden ting er, at penge
også betyder, at man får dækket sine behov. Karin mener,
at man ikke behøver at have
mange penge for at være glad.
I Danmark lever de fleste over
grænsen til fattigdom, men der
er selvfølgelig også nogle, der
er under. ”
Hvis man har mange penge,
har man mere magt end folk,
der ikke har ligeså mange penge, for så kan man betale folk
for at gøre ting,

Karin Skovbjerg Jensen på konfirmandtræf-dagen. Før hun blev præst i
Roskilde, boede hun i Hvalsøs præstebolig og var præst der.
(Foto: Katrine Boas.)

Go’daw jeg hedder Lars Larsen
- jeg har et godt tilbud
Alle kender vist nok
Lars Larsen for hans
dyner og puder, fra det
store firma JYSK. Han
er et godt eksempel på,
at man kan starte med
ingenting og stadigvæk
gå hen og tjene mange
penge.
Af Emilie Nørgaard og Simone Skytte Bagge
Lommen var tom
”Go’daw jeg hedder Lars Larsen - jeg har et godt tilbud”.
Sådan sagde han første gang
i 1979, da manden med dynerne åbnede det første jysksengetøjslager i Århus.
Hans drøm var at åbne en
kvalitetskæde med billige dyner og puder.
Ikke mange gav den unge
mand en chance.
Lars Larsen var ikke så let at
knække, han er faktisk en
meget hård hund at handle
med.

Det startede i Århus
Den 2. April 1979 gik det løs.
Det var lige meget hvor i landet han begyndte.
Det egnede sig bedst i det lokale Århus, og det var så her at
sengetøjslageret blev åbnet.
Til trods for familien boede i
Ålborg, men som Lars Larsen
sagde: ”Et sted skal jo være det
første. ”
Larsens mange penge
Lars Larsen mangler ikke
penge, det ved alle.
Han bor i et stort hus, og har
en fed sportsvogn.
Han har gjort sig fortjent til
de mange penge, da han har
kæmpet sig til dem. Den 2.
april 1979 gik det løs.
Det var lige meget hvor i landet, han begyndte.
Det egnede sig bedst i det lokale Århus, og det var så her,
sengetøjslageret blev åbnet.
Til trods for familien boede i
Ålborg, men som Lars Larsen
sagde: ” Et sted skal jo være
det første”, nu er vi kommet i
2005 og man kan stadigvæk få

gode råd og tilbud.
JYSK er blevet internationalt.
Han havde intet
Han startede med ingenting,
men er nu en af Danmarks
rigeste mænd. Mange vil sige
at han godt kunne trække sig
tilbage nu, men Lars Larsen
mener at han ikke har noget sit
mål endnu.
Hvorfor skulle han stoppe?
Han har næsten lige fået åbnet
tusind JYSK forhandlere i Europa.

Anmeldelse af
Lars Larsens selvbiografi
Go’daw jeg hedder Lars Larsen
- jeg har et godt tilbud.
En bog som handler om Lars
Larsens fiaskoer og succeser
igennem hans opvækst og forsøg på at opbygge det store
firma JYSK.
Bogen er værd at læse,

Lars Larsen med sine elskede
dyner.
( Foto: www.nordjyske.dk )

den inspirerer folk der selv
gerne vil starte deres egen kæde eller butik.
Bogen kan læses af både
børn og voksne, dog skal man
nok kende Lars Larsen og
hvad han står for.
Bogen får fire dollar-tegn ud af
seks.

$$$$$$
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Selvom Roskildes borgmester Bjørn Dahl har
meget travlt op til kommunalvalget, havde han
tid til os, for at fortælle
sin mening om rigdom.
Af Alberte Abrahamsen, Lisbeth Sandvik og
Rikke Romme.
,,Sid ned’’, siger Bjørn Dahl og
viser os ind i sit hvidmalede
konter, der dufter let af cigarrøg. Hans lædertaske og kaffekande står ved siden af hans
skrivebord. En reol matcher i
baggrunden.
Vi hiver Chairman-stolene
ud fra et solidt træbord og sætter os ned, hvorefter vi fortæller ham, hvad dette interview
går ud på.

Rigdom

,,Jamen I skyder da bare
løs,’’ siger han venligt. Vi beder Bjørn om at definere ordet
rigdom. Bjørn Dahl siger:
,,Rigdom kan være økonomisk. Hvis man er mangemillionær, er man rig på materielle
ting og penge. Man har måske
en stor Mercedes, men man
kan godt være hammerfattig
samtidig med det, man kan
være menneskeligt fattig. Man
kan jo ikke køb sig til lykke.
Menneskelig rigdom, som for
mig er det vigtigste, er at hvile
godt i sig selv og føle, at man
er lykkelig i det liv, man nu

Styr dit forbrug!
Hvorfor bliver der smidt
tonsvis af ting ud, der kunne
have været brugt nyttigt i
fattige lande?
Af Camilla Breilev og Alberte
Abrahamsen.
Prøv at tænke på, hvor tilfældigt det er, at vi er blevet født
i denne del af verden. Vi kunne
lige så godt være blevet født i
et land med krig og fattigdom.
Tænk på, hvor lang tid en
afrikansk familie ville kunne
leve af de penge, som en familie i Danmark brænder af på
en hverdag eller to. Kan det
virkelig være rigtigt, at der skal
være så stor ulighed i verden?
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har. Jeg føler ikke, at jeg er
specielt rig på penge, men jeg
er for eksempel rig på kærlighed til min familie. Jeg er rig
på livsindhold i det arbejde,
jeg har og i den fritid, som jeg
desværre ikke har så meget af.
Så hvis der var nogle, der kom
og spurgte: ”Bjørn, vil du bytte
din menneskelige rigdom med
en stor villa med tjenestefolk
og sportsvogn? ” Så ville jeg
svare nej, for så ville jeg sidde
der og kukkelure. Ligesom
Joakim von And.’’

Magt og indflydelse

,,Jeg forbinder ikke nødvendigvis rigdom med magt, for
man kan godt, som politiker
have stor magt uden at have
nogle penge. Magt kan jeg ikke
lide som begreb, men indflydelse synes jeg rigtig godt om
og , det er jo det, man går efter
som politiker. Det er i mit tilfælde indflydelse på niveauet i
skolerne og på, hvor mange
penge vi skal give og tage fra
skolen og de ældre. Indflydelse
på, hvordan byen skal udvikle
sig f. eks den nye bydel Trekroner, som jeg har været med
til at udvikle fra start.
Det er jo det, man vælger når,
man går ind i politik. Man lader sig vælge ind i byrådet, og
man bliver måske oven i købet
borgmester og så er det fordi,
man godt kan lide at have indflydelse..”

Det kunne lige så godt have
været sendt til Pakistan.
Hvorfor? Vi synes, at det er
for dårligt, at de i mange lande
slet ikke har noget af det, som
vi ’bare’ smider ud herhjemme. K.A.R.A.s medarbejdere
kan dog ikke gøre noget ved
det, selvom de gerne ville.
De er bundet af affaldsloven,
der siger, at der ikke må rodes
i andre folks affald uden tilladelse fra udsmideren, fortæller
miljøstyrelsen.
Kunne det have været
gjort anderledes?
Ja, men det kræver, at der er
nogle kloge hoveder inde i Folketinget, der tænker på, at der
skal gøres noget ved uligheden
i verden. Derefter der skal være flertal for det i folketinget,
og så er der måske et lille håb
forude.

Forbrug og udsmidning

Kan det være rigtigt, at
K.A.R. A., Kommunernes Affaldsbehandling i Roskilde
Amt, brænder 5 tons sæbe og
shampoo på en dag, fordi nogle firmaer har noget til overs
fra en forsikringssag? De
brænder også en masse tøj,
cremer og tæpper, som store
butikskæder bare har kasse-
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Tre skorstene (Foto: DMU.dk )

Bjørn som sidder på sin pind og arbejder (Foto: Rikke Romme)

Beslutninger

,,Jeg tager mange vigtige beslutninger. Heldigvis tager jeg
dem ikke alene. Jeg tager dem
sammen med de andre i byrådet i det, der hedder økonomiudvalget, som jeg er formand
for. Indimellem tager jeg nogle beslutninger, som er en
borgmesters komptence. Så
kan der komme noget, som jeg
ikke kan nå at indkalde byrådet til, og så må jeg tænke
over, hvad byrådet ville have
sagt og vælge ud fra det. Det
hedder en borgmesterbeslutning.’’

Kan kærlighed købes?
Kan rigdom være andet end penge? Kan
alt købes for penge?
Af Annemette Rasmussen og
Lisbeth Sandvik
Mange vil nok alligevel sige
nej, for ægte kærlighed kan
ikke bare købes. Men det kan
det vel alligevel. Man kan købe
en prostitueret, men det er
kun sex, og ikke kærlighed. Vi
forstår ikke, hvad det er der får
mænd til det, for det er jo meningen, at vi kvinder skal appellere til mændenes beskyttertrang!
Der er jo ikke nogen kvinde,
der frivilligt vælger at blive
prostitueret, hvis hun kunne
blive bankansat. Så er der narkoludere.
De er røget ud i narkomiljøet, og mangler derfor penge.
De har ødelagt deres liv, fordi
de er afhængige og mangler
penge. Der var også en gang,
hvor enlige mødre måtte trække på gaden for at skaffe mad
og ly til deres børn. Alle regnede dem for at være skidt og
snavs,

Familie

,,Jeg har al for lidt tid sammen
med min familie, for det at være
borgmester i en by som Roskilde
betyder, at man får meget aftenarbejde, f.eks. er der byrådsmøde i aften, og i morgen er der
vælgermøde forud for valget d.
15. november. Mange aftener
kommer jeg sent hjem. Enten
når min familie har spist eller
sover.

Forskelle

Da vi spørger om hans mening
om Eva Kjer Hansens udtalelse om forskelle på rig og fattig,
siger han: ,,Jeg ønsker ikke
mere ulighed. Jeg er både enig
og uenig. Det, der intereserer
mig, er, at vi alle sammen har
en værdig tilværelse.’’
Efter denne sidste sætning
siger vi tak for interviewet og
går.

,, Det betaler min familie selvfølgelig også en
pris for’’
kun fordi de manglede penge, og
ingen ville hjælpe dem. Så når
man først falder i alfonsernes
hænder, er det svært at komme
op af sølet og ind i en verden
med rare og blide mennesker,
der støtter og elsker én. Folk
køber sig også til venner ved at
dele slik og goder ud til alle sider. Men det er ikke rigtige venner. Det er faktisk ligesom i fyrtøjet; de er kun hans venner,
mens han har penge. Da han
ikke har mere tilbage, skrider de
fra ham. Venner er kun gode
venner, hvis de vil have én, som
man er, om man er fattig eller
rig, grim eller køn. Sådanne venner kan ikke købes for penge.
Du kan heller ikke købe en kæreste, der vil gå igennem ild og
vand for dig.
Og hvad er det egentlig, som
får unge piger til at gifte sig med
mænd, der kunne havet været
deres bedstefar? Og hvorfor er
det altid kun de rige mænd, der
scorer piger så unge, at de kunne havet været deres børnebørn?
Det er fordi, at kvinderne arver
en hel masse penge og andre
gode ting når de gamle mænd
dør, så de resten af livet kan leve
et liv i sus og dus, fyldt med
boblende champagne, beundrere i kø og penge på kontoen.

Udland
I seks dage har nedbrænding af biler været normalt i den fattige ende af Paris.
Af Benjamin D. Christoffersen
og Alberte Abrahamsen
I de sidste seks dage har politiet i Paris konstant haft 500
mænd i patrulje i Paris’ omegn. I går kunne man berette
om, at 250 biler var brændt
ned og i dag har man mistet
overblikket.
Politiet skyder med plastikkugler mod de voldsomme
demonstranter, der svarer igen
med molotovcocktails.
Hvorfor er der oprør?
De gør oprør, fordi de ikke
føler sig hørt, de føler sig nok
lukket ude af samfundet. Man
kan jo sagtens være muslim og
helt normal! Siger det ikke sig
selv? De stakkels mennesker
kan jo ikke gøre for, at de er,
som de er. Hvorfor skal de udstødes sådan fra samfundet?
Så vores konklusion er, at det
er enormt dumt at lukke en
masse mennesker ude af et
samfund, bare fordi de er en
anden race. Det er racistisk.
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Historiens Rigdom
Kan der mon være
rigdom i historien?
Arkæologen Jens Ulriksen fra Roskilde
museum udtaler, at de
finder oplysninger,
som har betydning for
menneskeheden.
Af: Maxim Sivertsev og
Therkel E. Thorsen.
Da vi kom ind på Jens' kontor,
lugtede der stærkt af sur letmælk, og der hang nøgne damer
på væggene, men det vil vi ikke
grave mere i.
Der var hyggeligt nok, selv om
der var meget rodet.
Vi spurgte, hvorfor han havde
valgt at arbejde i Roskilde.
”Roskilde er en historie i sig
selv. Specielt med vores domkirke, den er jo på den internationale liste over historiske monumenter, der skal bevares for eftertiden.

Rigdom i arbejdet

Min rigdom i mit arbejde er
ikke det med at finde noget som
er

Jens Ulriksen der sidder og fortæller om rigdom. (Foto: Katrine Boas.)

noget værd i penge, men at
finde noget, som har
værdi for historien, at vide at
nu ved Danmark, at sådan så
en mønt ud i vikingetiden”.
Jens forklarer, at det største,
han selv har været med til at
udgrave, nok var den store
vikingehal i Lejre.

Sponsorater giver kassen
Nikolaj på 33 år synes,
at sportsstjerner får alt
for mange penge i løn.
Intet menneske er det
værd.
Af: Lasse Brodt Sørensen og
Patrick Adelsparre.
Mange sportsstjerner tjener i
dag langt over de 100 mio.
kroner årligt. 33-årige Nikolaj
arbejder til dagligt i Intersport
i Roskilde.
”Det sker jo, når der kommer
en rigtig god spiller til en klub,
og hvis han f.eks. bliver tilbudt
100 mio. kroner årligt, så bliver klubberne jo også nødt til
at give den næste stjernespiller
mere i løn, hvis han er bedre,
og så får han måske 120 mio.
kroner,” fortæller Nikolaj, som
også mener, at en stor del af
spillernes løn kommer fra deres sponsorere.

”Hvis vi f.eks. tager David
Beckham, som jo er sponsoreret af Adidas og et solbrillefirma, der hedder Police, så er
det klart, at han også tjener en
masse penge på det, for Adidas
giver jo rigtig mange penge for
at sponsorere Beckham, men
samtidig reklamerer Beckham
for Adidas, og derved er det
lettere at sælge Adidas, som vi
nyder godt af,” forklarer Nikolaj, som synes Beckham, er et
godt eksempel på sponsoraterne.

Roskildes rigdom

”Selve byen har eksisteret fra
omkring år 1000. Byen var jo i
det store hele med til at indføre kirken i hele Danmark. Roskilde domkirke havde ekstremt
meget magt på det tidspunkt.
Vores pave var en meget rig
mand, og byen var en meget

stor handelsby. Folk fra hele
verden kom for at handle i
Roskilde”.
Betydningen af ordet rigdom
har ændret sig meget gennem
historien. Inden vi fik den
danske mønt i 1900-tallet,
handlede man bare med råvarer og sølv. Man byttede sig til
ting. Når man havde en gris,
gik man hen på markedet. Så
lavede man en aftale med en
anden mand, som måske havde tolv høns. Bagefter kunne
man så bytte de æg, som hønsene havde lagt.
Men sølv og guld var ikke
noget normalt, som mennesker bare havde derhjemme.
For det meste var det kun rige
mennesker, der havde det, måske fordi de var i slægt med en
røverfamilie. Roskilde var og
er stadig en stor handelsby, og
en af grundene til det er, at vi
jo har en havn, som vikingerne
byggede.

Arkæolog i hverdagen?

”For mig er det en stor rigdom i hverdagen at være arkæolog. Jeg nyder mit arbejde,
selvom jeg ikke bliver så godt
betalt. Det sjoveste for mig er
at være med til at grave og finde arkæologiske fund”.

Bo Spellerberg arbejder normalt som håndboldsspiller i
Kolding og på det danske herrelandshold. På trods af en arbejdsuge på kun 30 timer synes
Bo Spellerberg alligevel at
håndbold er et hårdt erhverv.
Der er mange penge i sport,
men Bo synes ikke penge er alt.
Af: Joachim Ravn, Lasse Brodt
Sørensen og Patrick Adelsparre
Rigdom
Den 26-årige playmaker, Bo
Spellerberg fra København, synes
ikke, penge kan gøre ham lykkelig. Han forstår ikke, hvad de
bedste sportsudøvere skal bruge
alle deres millioner til. Bo synes,
alt over de 20 millioner årligt er
helt overdrevet. Bo mener dog, at
penge kan gøre

tilværelsen væsentligt nemmere.
Til gengæld synes Bo også, at
man kan misbruge rigdom: ”Det
synes jeg godt man kan, når flere
store internationale virksomheder
næsten kan have slavearbejdere i
de forskellige U-lande”, fortæller
han. Han har dog flere eksempler
på, hvad ulemper ved pengerigdom kan være: ”Man har måske svær tilgang til almindelige
mennesker, hvis de er lavere stillet, og jeg kan forestille mig, at
folk kan blive misundelige og
irriterede over din velstillede situation, så man kan godt blive meget ensom”, forklarer han. Playmakeren synes også, at der må
være lidt forskel på rig og fattig:
”I Danmark synes jeg, det er
okay, men i verden kan der godt
gøres noget,” siger han.
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Tjener sportsstjerner for mange penge?

30

Tjener sportsstjerner for
mange penge? Var vores
spørgsmål, da vi var i byen
for at høre folks mening.

20

alt for mange penge.
Det er for meget, men de skal
selvfølgelig have nogle penge.
Andre synes, at det er okay,
hvis der er nogle, der gider at
Af: Julie Larsen og Anna Sønbetale den pris, der er jo stor
dergaard.
interesse for sport. Nogle få
kvinder ved det ikke, de interesFolkets meninger er delte, nogle serer sig ikke for sport, så de er
mener, at sportsstjerner tjener
ligeglade.

Side 4

Demokrati
og gamle
konger
Kan rigdom være andet
end penge og familie?
Af: Annemette Rasmussen
Det kan vel også godt være
ytringsfrihed?
Det mener jeg godt, det kan.
Og nej, – jeg har ikke selv
prøvet at være under en
diktators styre (heldigvis). —
Efter hvad jeg har hørt, så
skulle det vist ikke være ret
sjovt for andre end dem, der
styrer det. Det er jo ikke fedt at
dø, eller blive torteret, bare
fordi man siger eller mener
noget ’forkert’.
Og heldigvis har Danmark aldrig haft diktatorer, men vi har
da haft konger. Nogle af dem
har i hvert fald heller ikke været helt raske, efter hvad jeg
har konkluderet ud fra mine
historietimer i skolen.
Danmark er et godt demokratisk land, hvor også kvinder
har lov til at stemme. Vi har
demokrati, – og det håber jeg
altid vi vil have!
Demokrati er en form for
rigdom.

$porten
Penge gør tilværelsen nemmere

Nikolaj på sin arbejdsplads i
Intersport i Roskildes gågade.
(Foto: Lasse B. Sørensen)

Roskilde
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Diagram over folks meninger om sportsstjerners høje løn.

Bo Spellerberg i kamp for Danmark
mod Grækenland under VM i Tunesien, 2004. ( Billede: TV2.dk )

Håndbolden
Hans interesse for håndbold har
sådan set altid været der: ”Min
mor og far har også spillet håndbold, så det kom ligesom derfra.
Jeg har nok været en fire eller
fem år, da jeg startede.” Bo forklarer også, at det godt kan være
hårdt at være håndboldsspiller,
selvom der nogle dage kun er to
eller tre arbejdstimer: ”Det kan
godt være hårdt Jeg har blandt
andet lige været i Polen med
landsholdet, og det skal jeg snart
igen, når vi skal spille Champions
League, og man kan sagtens blive
træt af alle hotelovernatningerne,
men så er det jo godt, at man har
sine gode venner med fra holdet,”
fortæller han. Lige nu studerer Bo
datalogi, og det kunne han godt
forestille sig at arbejde med i
fremtiden. Håndboldspilleren er
dog yderst tilfreds med sin nuværende stilling: ”I Kolding er jeg tit
sammen med mine holdkammerater, og det betyder meget for ens
spil, at man har det godt”, siger
Bo som snart skal spille med Kolding.

