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TRUMP OM NORDKOREAS MISSILAFFYRING: 

VI ORDNER DET

- Sort På Hvidt -

Onsdag morgen lokal 
tid affyrede Nordko-
rea et ballistisk missil, 
skriver det sydkore-
anske nyhedsbureau 
Yonhap. Missilet lan-
dede senere i Det Ja-
panske Hav.

Donald Trump (tv.) og Kim Jong-un (th.) genopliver Den Kolde Krigs ånd.  

Ubåd er forsvun-
det i Argantinsk 
farvand

                    Torsdag                                                                                                                30. November 2017                                                                                                    www.nagym.dk

Af Jonas Lehrmann, Nata-
sja Haagensen og Sif Bjørk 
Pedersen - chefredaktører 
på Zebraen

Missilet, der efter-
følgende har fået navnet 
“Hwasong 15”, skulle iføl-
ge Foreningen af Bekym-
rede Forskeres beregnin-
ger have en rækkevidde på 
over 13.000 km, hvilket 
betyder, at nordkoreanerne 
med “Hwasong” er i stand 
til at ramme hele USA. På 
baggrund af dette har Nord-
korea gennem landets stats-
lige nyhedsbureau, KNCA, 
erklæret sig selv en atom-
magt. 

Nordkorea har gennemført 
seks atomprøvesprængnin-
ger siden 2006, hvoraf den 
seneste er den mest kraft-
fulde. Missilet, som blev af-

fyret onsdag morgen lokal 
tid, fløj små 950 kilometer 
og var i luften i 54 minut-
ter i 4475 kilometers højde, 
inden den landede i japansk 
farvand. 

Denne magtdemonstration 
forekommer efter en læn-
gere periode, hvor barnli-
ge verbale angreb er føget 
frem og tilbage mellem de 
to statsoverhoveder. I den 
sammenhæng har de so-
ciale medier vist sig som 
nyttige midler i den småli-
ge mudderkastning, der har 
udspillet sig. Senest tweete-
de den amerikanske præsi-
dent, Donald Trump, blandt 
andet om Kim Jong-un, at 
han var både “lav og fed”. 

Med de forhenværende 
mundhuggerier in mente, 
er der også god grund til 
spekulation ud i baggrun-
den for nordkoreanernes 
træk. Mange eksperter an-
ser hændelsen som et klart 
tegn på Nordkoreas hastige 
fremskridt i processen mod 
at blive en atommagt. Men 
denne handling er også med 
til at sende et klart signal 

fra nordkoreanerne til om-
verden, og budskabet er 
ikke til at overse; Vi er ikke 
kommet for at lege. 

Et sådant budskab må ikke 
bagatelliseres, hvorfor der 
også hurtigt af den japan-
ske regering blev indkaldt 
til krisemøde. Her fralagde 
de sig al eventuel ansvar og 
fordømte handlingen, ef-
terfulgt af en række andre 
statsledere. Kun Donald 
Trump affejer med lethed 
og arrogance den forestå-
ende trussel med følgende 
udtalelse: “Om affyringen 
vil jeg blot sige - Vi ordner 
det”. Hermed cementerer 
han - igen - USA som ver-
dens frelser og overmagt. 

Ydermere udtalte Nikki 
Haley, USA’s FN ambas-
sadør, i går ved krisemø-
det, at hvis aggressionerne 
fortsætter fra Nordkorea, 
vil USA udslette Nordkorea 
fuldstændigt. Ud over det 
opfordrede hun også alle 
Nordkoreas handelspartne-
re til at stoppe al form for 
handel og kommunikati-
on med det nordkoreanske 

styre. Her gælder det især 
Kina, hvis handel med 
Nordkorea primært omfat-
ter den vigtige olieproduk-
tion.

Mens hele verden ser på og 
holder vejret i spænding, 
fyger trusler om atomkrig 
frem og tilbage over Stil-
lehavet. Mod øst sidder en 
stædig diktator, der i en år-
række har affyret missiler, 
som det passer ham, uden at 
møde de store konsekven-
ser. Mod vest sidder deri-
mod en uerfaren præsident, 
der var vært på game-show-
et “The Apprentice” for 
et par år siden, og som nu 
forventes at være den vest-
lige verdens frelser. Donald 
Trump må håndtere denne 
situation til perfektion, hvis 
han ønsker at genopbygge 
sin troværdighed og tilli-
den fra sit eget folk. Denne 
gang går det ikke at vende 
sig til Twitter for at stikke 
til sine modstandere. Nu må 
Trump lægge ansigtet i de 
rette folder og vise sig som 
den leder, der er brug for.

Roskilde festival 2018 
byder endnu en gang på 
fest og farver med mu-
sikere som Bruno Mars, 
Gorillaz, Stormzy og 
mange flere.
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1 Udenrigs

Storbritanniens “skilsmisse” med EU
TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

Storbritannien risi-
kerer at skulle betale 
milliardbeløb for deres 
udtræden af EU.
Af Cathrine Lüttichau-Holm

Du har helt sikker hørt om Brexit 
tusindevis af gange før. Det var en 
af de største nyheder i 2016 og før-
ste gang i vores historie, at et land 
vil ud af EU-fælleskabet. Det har 
aldrig været nogen nem beslutning 
efter Londons 43 år i fælleskabet.

Briterne stemte, den 23. juni 2016, 
om deres udtræden af EU. Afstem-
ningen endte som bekendt med et 
britisk farvel. Det krævede ikke 
mere end 51,9% af stemmerne for, 
at det britiske exit blev en realitet.

Storbritannien risikerer nu at skul-
le betale milliardbeløb til EU. Det 
præcise tal de skal af med, for at 
dække de flerårige forpligtelser 

de har indgået før udtrædelsen af 
EU er endnu ikke sikkert. Regnin-
gen består hovedsageligt af beløb 
fra ældre aftaler, som briterne for-
pligtede sig til at betale før Brexit. 
Når Storbritannien for alvor mel-
der sig ud, har det økonomiske 
krav fra EU lydt på cirka 50 mil-
liarder pund - omkring 420 milli-
arder kroner - til Bruxelles. Det er 
dog, ifølge ”Avisen”, for tidligt at 
fastlægge et endeligt beløb på bre-
xit-regningen.

Et nyt begreb melder sig, og dette 
er ”Artikel 50” - også kendt som 
EU’s skilsmissetraktat. Den inde-
holder, hvordan et land valgfrit kan 
melde sig ud af EU, og processen 
der medfølger. Fra den dag ”Arti-
kel 50” aktiveres, har Briterne og 
EU to år til at få alle forhandlinger-
ne på plads. Det er 100% op til den 
britiske regering at aktivere trakta-
ten. Det er dermed kun dem selv, 
der må trykke på ”exit-knappen”.
Og lige netop denne knap aktive-

rede Theresa May den  29. Marts 
2017. Dermed er den toårige peri-
ode, hvor den britiske regering og 
EU skal forhandle om vilkårene 
for Storbritanniens udtræden af 
EU for alvor sat i gang. Det ende-
lige Brexit er sat til Fredag den 29. 
Marts 2019, som er præcis to år, 
efter traktaten blev aktiveret. Den-
ne periode kan dog blive forlæn-
get, hvis alle 27 EU-lande er enige 
om dette

Nej til EU - JA til selvbestemmelse
De færreste havde set brexit som 
en aktualitet. Man regnede med, at 
britterne vil se, at de økonomiske 
konsekvenser vil overtrumfe for-
delene, om det er de følelsesmæs-
sige gevinster, eller de historiske 
elementer der frembragte skilsmis-
sen. Men briterne valgte, med et 
lille flertal, at forlade EU.

Storbritannien er en af de eneste 
lande, der betaler mere til EU, end 
de får ud. Dette kan naturligvis 

Kilde: Maximummedia
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1 Udenrigs

Forsvunden ubåd i Argentina
TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

Vand forårsagede kortslutning i ubå-
dens batteri, allerede før man mistede 
kontakten til ubåden.
Af Caroline Sprunk-Jansen

Før ubåden forsvandt den 15. November, udtalte en 
talsmand fra flåden, at batteriet var blevet kortsluttet, 
fordi vand var trængt ind gennem den snorkel, som 
skulle sørge for, at ubåden blev forsynet med ilt. 
Man mistede kontakt med ubåden, San Juan, da den 
kun havde ilt nok til 7 dage. Senere, blev en lyd opspo-
ret, som flåden mener kunne have været en eksplosion 
af skibet. Redningsskibe fra både USA og Rusland 
hjalp til i eftersøgningen efter den forsvundne ubåd.
Før man mistede kontakten til San Juan, fik ubåden 
ordre på at sejle tilbage til Mar del Plata-basen (Ar-
gentina), da de meddelte om, at vand var trængt ind 

gennem snorklen. 
En talsmand fra flåden, Enrique Balbi udtalte:
”De blev nødt til at isolere batteriet og fortsætte med 
at sejle under vandet med kurs mod Mar del Plate, 
mens de bruge et andet batteri”

Da San Juan forsvandt, startede eftersøgningen på en 
65-meter dieseldrevet ubåd i et areal på 430 km ved 
Argentinas sydligste kyst. Indsatsen inkluderer både 
fly og skibe bemandet af 4.000 personer fra 13 for-
skellige lande, heriblandt Brasilien, Chile og England. 
Ombord på San Juan
Ubåden har nu været forsvundet i 14 dage.  Ombord 
på ubåden, San Juan, er 44 besætningsmedlemmer 
under ledelse af Pedro Martín Fernández. 
43 af besætningsmedlemmerne er mænd, og kun 1 er 
kvinde, Eliana María Krawczyk på 35 år. Hun er den 
første kvindelige ubådsofficer i Argentina.
Frustrationer over myndighederne
I søndags holdte de pårørende til besætningen i ubå-
den en religiøs mindehøjtidelighed uden for Mar del 
Plata-basen. Her udtrykte de frustrationer over, hvor 
dårlige myndighederne har været til at informere om 
status på eftersøgningen.
I dag er det præcis 2 uger siden, at ubåden forsvandt. 
Dette mindsker håbet om at finde ubåden i tide, før 
besætningen løber tør for ilt.  

være en af årsagerne til, at befolkningen har meldt 
sig ud.

Lars Tvede mener, at en stor del af svaret også ligger 
i resultaterne fra ”World Values Survey”. De har lavet 
en undersøgelse, der viser, at Briterne er verdens mest 
individualistiske folk. Briterne mente, at de blev holdt 
tilbage af EU. England ønskede selvstændigt at lave 
alle deres love i stedet for at skulle samarbejde med 
en hel nation. 

Immigration var også et stort dilemma. England vil 
have fuld bestemmelsesret over deres grænse, og på 
en måde vil de nedsætte antallet af flygtninge, der 
kommer ind i landet. 

En af konsekvenserne Brexit har medført, er Skot-
lands krav om en ny folkeafstemning. Med 62% af de 
skotske stemmer, i 2016, havde de flertal for at blive 
i EU. Skotland  ønsker nu at løsrive sig fra Storbri-
tannien. Denne folkeafstemning har Theresa May dog 
afslået som aktuel i den nærmeste fremtid. 

En ting er helt sikkert! At melde sig ud af EU kommer 
ikke uden konsekvenser. Og store dele af verdenen 
venter spændt på at se, hvordan dette falder ud. Eng-
land er en enorm økonomi, og udfaldet vil få kon-
sekvenser. Ikke kun for England men hos de mange 
lande der handler med dem.

Kort over San Juans rute
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1 Udenrigs
Grønland graver sig dybere ned i sneen

TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

Tragedien i Grøn-
land vokser,
og danskerne luk-
ker øjnene og hol-
der sig for ørerne 
mener Thorkild 
Kjærgaard. 
af Regitzse Izabella 
Rothoff

Der er stor uenighed om-
kring håndteringen af den 
grønlandske selvstyre-fi-
asko, og hvorvidt dan-
skerne burde gribe ind og 
tage hånd om Grønland.
Et udsagn lød fra Dansk 
Folkepartis Grønlands-
ordfører, Søren Espersen: 
”Der er børn, som sulter 
på Grønland.” Den 21 
Juni i år 2009 fik Grøn-
land selvstyre, men hvor-
dan er det efterfølgende 
gået for landet?  

Thorkild Kjærgaard er en 
af de danskere, som har 
oplevet Grønland på tæt 
hånd, da han boede i byen 

Nuuk i hele 13 år. Kjær-
gaard åbner op for, hvor-
dan Grønlands selvstyre 
er en komplet fiasko, og 
landet har forårsaget en 
lang række problemer for 
børnene. Trods et tilskud 
på 4 milliarder kroner 
om året som vi danskere 
giver til Grønland, har 
landet stadig en del finan-
sielle problemer. Siden 
år 2009 er landets folke-
skole faldet dybere ned i 
isen. Statistikker viser et 
forhøjet antal af mang-
lende sprog kundskaber 
iblandt unge og lærerne, 
med grønlandsk som mo-
dersmål. Dette scenario 
gør det næsten umuligt at 
gennemføre selv de mest 
elementære faglige ud-
dannelser. 

’Foreningen  Grønland-
ske Børn’ fortæller samt 
også om de store hobetal 
af  omssorgsvigtede, en-
somme, misbrugte børn 
og en stigende grad af 
selvmord, som skyldes 
flugtlignede udvandring 

til Danmark. 
’Landet er ved at gå i 
opløsning.’ mener Kjær-
gaard, udover disse pro-
blematikker, som landet 
står overfor, er der en spi-
rende racisme, som kom-
mer fra politikkerne i lan-
det.  De påtager sig intet 
ansvar overfor borgernes 
handlinger, og nægter sig 
skyld i Grønlands selv-
styre-fiasko. De ankla-
ger derimod danskerne 
for alt, hvad der er gået 
skævt siden indførelse 
af selvstyret, og at alting 
bliver godt den dag, at 
Grønland bliver et selv-
stændigt land, og vinker 
farvel til rigsfællesska-
bet. Dog er flere parter i 
folketinget enige om, at 
selvstændighedsdrøm-
me for en befolkning på 
kun 55.000 mennesker er 
helt urealistiske og direk-
te skadelig for at skabe 
elementære fremskidt for 
et samfund, som også er 
præget af korruption og 
nepotisme. 
Det hovedsagelig spørgs-

mål er, hvordan vi hånd-
terer denne situation? 
Der er delte holdninger 
omkring håndteringen 
af problemet. Den grøn-
landske politiker Aaja 
Chemnitz Larsen, som 
sidder i folketinget, af-
viste, i interviewet af 
Radio24, stort set alle 
problemerne, og konsta-
terede bare, at selvstyret 
havde problemer. Hun 
indrømmede dog til slut, 
at det er sandt, at der er 
børn, som sulter. 
Thorkild Kjærgaard der-
imod, har en klar hold-
ning til, hvordan selvsty-
ret burde afskaffes og, at 
vi i Danmark burde gribe 
mere ind i denne debat. 
’Foreningen Grønland-
ske Børn’ og deres sam-
arbejdspartnere CSR, 
(Corporate Social Re-
sponsibility) har opnået 
en del ressourcer, som 
har skabt en udvikling 
med fokus på bedre vil-
kår for børn og unge. De 
har hvert år haft kontakt 
med minimum 500 grøn-
landske børn og unge, 
og har skabt i deres 5 
års projekt otte-ti årlige 
weekendkolonier til Dan-
mark, til de børn, som 
havde vanskelige sociale 
problemer samt mangel 
på sprog kundskaber. 
Grønlands problematik-
ker er stadig under debat, 
samt spørgsmålet om, 
hvorvidt Danmark skal 
tage Grønland under sin 
slynge igen efter blot 7 
år. 

Foto: Bjarke Ørsted, Berlingske.
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2 Indenrigs
Kørekortordning har været en pletfri op-
levelsevelse

TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

Udover positive tal fra Rigspolitiet, 
har forsøgsordningen om, at 17-årige 
skal have lov til at tage kørekort også 
modtaget stor ros fra eksperter, køre-
lærere og de unge bilister selv

Af Nicolas Loca

Spørgsmålet om, hvorvidt de 17-årige har kunnet håndtere 
den nye kørekortordning, ser ud til at være afklaret. Kig-
ger man eksempelvis på nye tal fra Rigspolitiet fremgår 
det, at der ikke har været nogle meldinger om alvorlige 
ulykker, hvor 17-årige har siddet bag rattet – ej heller har 
der været situationer, hvor 17-årige har været impliceret i 
nogle ulykker. Tallene viser også, at de unge bilister selv 
har været gode til at respektere ordningen, idet der kun er 
registreret 22 anmeldelser, hvor de 17-årige har kørt uden 
uerfaren ledsager.
 
Til gavn for sikkerheden
Ude i køreskolerne synes man generelt, at erfaringerne er 
gode – og at ordningen ligefrem øger sikkerheden på ve-
jene. ”Jeg mener, at ordningen på længere sigt vil få en 
gavnlig effekt på trafiksikkerheden. Måske ikke den store 
betydning, men en betydning”, siger Hans Andersen, der 
er formand for Fredericia og Omegns Kørelærerforening. 
Han er i den grad tilfreds med prøveordningen, idét han 
peger på, at når forældrene påtager sig ledsagerrollen, har 
det en opdragende effekt på de unge.
 
Vender man blikket mod de unge selv, er der også kun 

tilfredshed at finde. De unge har nemlig ikke holdt igen 
med at gøre brug af ordningen. Således har omtrent 30% 
af alle 17-årige taget kørekort, efter prøveordningen er 
trådt i kraft. Svaret på, hvorfor denne ordning er blevet så 
populær hos de 17-årige, kan Christian Hillman, der har 
sin daglige gang på Nærum Gymnasium, hjælpe os med at 
svare på. Han peger især på den tidsmæssige gevinst ved 
at tage kortet et år tidligere.  ”For mig har der været rigtig 
mange fordele ved at tage kørekort som 17-årig. Det har 
bl.a. gjort, at jeg har kunnet tage kortet tidligt, så jeg ikke 
skal bekymre mig om det i 3.G, hvor der er mange store 
skolerelaterede opgaver, som er virkelig vigtige.”
 
Tilfreds dokumentationschef
Hos Rådet for Sikker Trafik kan man nikke genkenden-
de til tendensen. Forud for den kommende evaluering 
ser det lovende ud ifølge dokumentationschefen i Rådet 
for Sikker Trafik. ”Det er i første omgang et forsøg. Vi er 
kun i første år. Transport DTU skal lave en evaluering af 
forsøgsordningen. Det bliver spændende at se. Den første 
start ser forholdsvis positiv ud. Det er glædeligt, at så man-
ge bruger den.” Rådet for Sikker Trafik peger også på, at 
når 17-årige kommer ud på vejene med en ledsager ved si-
den, opnår de mere erfaring og rutine, end den nye 18-åri-
ge bilist, der skal ud på vejene og manøvrere rundt alene.
 
Kaos ved køreprøver er fortid
Tidligere på året kom det frem, at ventetiden på køreprøver 
var ekstremt lang som følge af de mange 17-åriges indta-
gelse af markedet. Det skabte massive problemer, idet der 
manglede køreprøvesagkyndige til den store efterspørgsel 
af køreprøver. Den udvikling er i dag blevet bremset af 
Rigspolitiet, som bl.a. har indført weekendarbejde og eks-

tra prøvesagkyndige – det er blot få af 
de mange tiltag, som er blevet indført. 
Ventetiden er altså faldet tilbage til det 
normale niveau.
 
Prøveordningens krav
Ordningen, som trådte i kraft i star-
ten af året, er planlagt til at vare tre 
år frem. Imidlertid har ledsagerne en 
række krav, de skal overholde, for at 
de, sammen med den unge, kan bevæ-
ge sig ud i trafikken. Ledsageren skal 
nemlig være minimum 30 år, have 
haft kørekort de seneste 10 år, må ikke 
have haft frakendt sit kort i de seneste 

Hans Andersen. En smilende og yderst tilfreds kørelærerformand, der ser man-
ge gode ting ved ordningen.
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2 Indenrigs

Danmarks yngste borgmester
TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

Den 21. november 
2017 var der kom-
munal- og regions-
valg. Valget betød, 
at man i Holbæk 
kommune fik Dan-
marks hidtil yng-
ste borgmester, 
den blot 24-årige 
Christina Krzyro-
siak

Af August Ikov og Chri-
stoffer Hammershøj

De langvarige forhand-
linger om borgmester-
posten i Holbæk mellem 
Socia ldemokraterne , 
Dansk Folkeparti, SF og 
Enhedslisten er netop 
slut. Christina Krzyrosiak 
Hansen fra Socialdemo-
kratiet er nu Danmarks 
yngste borgmester i en 
alder af kun 24 år. Hun 
blev støttet af Socialde-
mokraterne, Dansk Fol-
keparti, SF og Enheds-
listen på baggrund af, at 
hun kunne frembringe en 
aftale, de alle kunne være 
enige omkring.

Der er dog en diskussion 
om, at det er en for tid-
lig alder at være overho-
ved for en hel kommune. 
Mange mener, at i en al-
der af 24, at hun simpelt-
hen ikke har den politiske 
erfaring, der skal til for at 
lede en kommune. Med 
borgmestertitlen kommer 

et ansvar, og evnerne ræk-
ker ikke til at dække det. 
På den anden side blev 
hun valgt på egen hånd, 
og indbyggerne i Hol-
bæk mener også, at hun 
har fortjent og er egnet til 
hendes nye post. De ser 
til i spænding, imens nu 
Danmarks yngste borg-
mester får lov til at bære 
borgmesterkæden. Nogle 
få er lidt bekymrede over 
den unge alder, men har 
håb om, at hendes kolle-
gaer tager hånd om hende 
og hjælper og guider hen-
de med at lede Holbæk 
kommune i den rigtige 
retning. De har dog også 
tiltro til hende og hendes 
evner: ”Vi har hørt hende 
et par gange, og der kan 
hun godt svare for sig”, 
siger Charlotte Anders-
son, indbygger i Holbæk 
kommune. Holbæk har 

på det sidste slås med 
nogle massive økonomi-
ske problemer, og nogle 
mener, at den ungdom 
og nye tilgang til tinge-
ne hun bringer med sig, 
er præcist det, der skal 
bruges for at modarbej-
de problemerne. ”Det er 
godt, at unge mennesker 
går op i politik, de brin-
ger et fokus, som æl-
dre mennesker ofte ikke 
gør”, siger Karen Jensen.
 
For Christina Krzyrosiak 
selv spiller alderen dog 
ikke den store rolle, det 
handler om politikken, 
der bliver ført: ”Lige me-
get om det er en 24-årig 
borgmester eller en 65-
årig borgmester, så er det 
socialdemokratisk poli-
tik, der vil blive ført. Så 
der spiller alderen bare 
ikke nogen rolle”, under-

streger Krzyrosiak selv.
Hendes alder kan dog 
være et problem for hen-
des autoritet, mener pro-
fessor i statskundskab 
Ulrik Kjær: ”Der kan 
være en fordel i at ligne 
vælgernes typiske billede 
af en borgmester, og da de 
typisk er i 50’erne, vil en 
24-årig kvinde ikke ligne 
en borgmester i mange af 
vælgernes øjne. Så her 
vil hendes alder være en 
ulempe”. Han mener dog 
også, at det kan være en 
fordel med en ung borg-
mester, da det for nogle 
vælgere kan virke som 
et friskt pust, eller hvis 
det går dårligt i deres 
kommune. Hvorvidt hun 
bliver en god eller dårlig 
borgmester, det må tiden 
vise.

Her ses Christina Krzyrosiaks valgplakat med mottoet: ”Det er tid til velfærd”.
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3 Kultur
Ung selvproklameret sjakal rammer den dan-
ske hip-hop scene med et brag af en single

TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

Nærum Gymnasium 
har fået en ny aspi-
rerende superstjer-
ne. Lokale Miklos 
Vago Brøndsted har, 
i samarbejde med 
Universal- og Spin-
nup Records, udgi-
vet sin første single 
”Morning Samples”

Af Christian Waagner 

Den nye bølge af hitliste-
dominerende rapstjerner 
har formet en lyd og et 
image, der minder mere 
om 70’ernes rockstjer-
ner, end hvad der før var 
kendt som hip-hop. Un-
der kunstnernavnet Yung 
Vagó, har Miklos skabt 
en lyd meget lig kunst-

nere som disse. Eksem-
pelvis Playboi Carti, der 
sidste sommer gæstede 
Apolloscenen på Roskil-
de Festival. Miklos har 
nævnt Carti som en af 
hans primære inspirati-
onskilder.
Produceren, Soennic, 
har skabt et meget unikt 
og melodisk beat, der 
står i smuk modsætning 
til benhårde rim. Et le-
gesygt fløjteinspireret 
mellemspil kontrasterer, 
såvel som komplimen-
terer tekster som ”more 
money more problems – i 
hear this shit too often”. 
I dette eksempel citeres 
legendariske og berygte-
de 90’er rapper: Biggie 
Smalls, som ligeledes 

rimede om emner såsom 
kriminalitet, stoffer og 
sex – omkvædet: ”Big 
hoes – small toes – cocai-
ne on my nose” fra Mor-
ning Samples bearbejder 
også alle disse emner, 
dog på en måde som selv 
Miklos har indrømmet er 
en smule kontroversiel, 
endda useriøs. I fremti-
den vil han fokusere på 
at appellere bredere og 
skabe noget mere festligt. 
Men hvordan ser fremti-
den ud for Yung Vágo? 
Mange kritikere har an-
klaget ham for at være 
for hård i hans tone, og 
denne kritik har han ta-
get til sig. Han agter at 
bevæge sig væk fra den-
ne gadeplansagtige tone 

og over mod noget mere 
kommercielt.
 
Samarbejdet med Soen-
nic har dog uden tvivl 
været et frugtbart et. 
Miklos flow er skabt til 
tonerne, og med lidt ar-
bejde på lyrikken, er der 
uden tvivl en lys fremtid i 
sigte for Yung Vago.

Bruno Mars Byder op til Dans til Årets Roskilde Festival
Roskilde festival 2018 
er endnu en gang lige 
om hjørnet, og festiva-
len byder på nogle af de 
mest prominente navne 
i dagens populærmusik, 
deriblandt Bruno Mars, 
Gorillaz, Stormzy og 
mange flere.

af Christopher Asboe

En stolt tradition
Siden 1971 har arrangører-
ne bag Roskilde Festival 
hvert år forvandlet Ros-
kilde Dyrskueplads til den 
største musikfestival i
Skandinavien - og 2018 er 

absolut ingen undtagelse. 
Den 31. juni bliver hegne-
ne væltet af de mere end 
130.000 festivaldeltagere,
som venter spændt på at 
komme ind til årets største 
fest.
 
24K Magi på Roskilde Fe-
stival
Bruno Mars åbner ballet 
torsdag den 5. juli på Oran-
ge Scene, hvor der er garan-
teret 24 karat
magi i luften. Bruno Mars 
er intet mindre end en su-
perstjerne fra øverste skuf-
fe. Han har udgivet adskilli-
ge album i løbet af de sidste 
10 år, og han er alt andet 

end fremmed for toppen af 
hitlisterne. Med sange som 
”Treasure”, ”Just the Way 
You Are”,” og for nyligt 
”That´s What I Like” og 
”24K Magic” fra hans se-
neste album ”24K Magic”, 
har han taget de internatio-
nale hitlister med storm.
 
NAG glæder sig
Begejstringen var også 
helt i top, da vi var ude og 
mærke stemningen blandt 
eleverne på Nærum Gym-
nasium. ”Jeg glæder mig 
kanonmeget til årets festi-
val - og til bare at være helt 
fri”, lød det begejstret fra 
2.g-eleven, Viktor Montag, 

som ikke kunne få armene 
ned over den kommende 
Gorillaz-koncert. Vores helt 
egen redaktør her på kul-
turredaktionen, som endnu 
ikke har besøgt festivalen, 
er mere end klar til at få 
taget sin Roskilde-mødom, 
og som hun selv sagde, er 
hun ”ved at tisse i bukserne 
af ren og skær begejstring.” 
Hvis alle dette års festival-
deltagere er bare halvt så 
entusiastiske som eleverne 
fra NAG, så lader det til, at 
der er lagt i kakkelovnen til 
noget af en Roskilde Festi-
val 2018. Vi glæder os!
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Krigsfotograf åbner 2.g elevers øjne for en 
parallel verden

TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

Tirsdag d. 28 no-
vember holdt Jan 
Grarup, krigsfoto-
graf, foredrag for 
Nærum Gymnasi-
um.

af Clara Drost Jorgen-
sen

Jan Grarup overraskede 
hele 2.g årgangen tirsdag d. 
28. november, da han holdt 
et foredrag om sit farlige og 
meget anderledes liv. Jan er 
en 48-årig mand, med flere 
døtre af forskellige koner 
og elskerinder, der enten 
lever på Østerbro – med de 
mange døtre han har fået 
gennem flere ægteskaber 
– eller med skyderier og 
bomber susende om ørerne 
i et krigsfyldt land. Han går 
meget op i sit arbejde og 
føler sig tilpas i situationer, 
der virker uvante og ubeha-
gelige på de fleste. Jan fik 
efter foredraget et spørgs-
mål fra en af eleverne, som 
undrede sig over, om han 
nogensinde savnede sine 
børn derhjemme. Hertil lød 
svaret: ”Jeg sover bedre i et 
faldefærdigt hus, med øde-
lagte vinduer og kugler der 
flyver om ørene, end at lig-
ge i min seng på Nørrebro”.
 
Up close and personal
Jan er up close and personal 
med verdens farligste og 
mest mentalt anstrengende 
situationer og steder. Gen-
nem arbejdet i og omkring 
alle tænkelige krigszoner, 
har Jan fået meget erfaring 
og eksklusiv intern viden 
om verdens brændpunkter. 
Her er  hans mission, gen-
nem fotografiets udtryks-

form, at fremme en debat 
ved at udstille et andet 
verdensbillede, end man er 
vant til i den vestlige ver-
den. Jan forklarer om flygt-
ninge og udsatte mennesker 
i den 3. verden, som har 
været igennem grusomme 
oplevelser, der har ændret 
deres liv. Han kontraste-
rer med FN, der efter hans 
overbevisning sidder og 
triller tommelfingre og ven-
ter på, at det hele skal løse 
sig selv. ”De gør jo ikke no-
get!”, råber han aggressivt 
ud i salen.
“Jan Grarup.” Wikipedia, 
Wikimedia Foundation, 26 
Nov. 2017, da.wikipedia.
org/wiki/Jan_Grarup
 
Betydningen af Jan Gra-
rups fotografier
Fotografierne Jan tager, 
har alle sammen et specielt 
budskab, der skal bringes 
ud i verden. Jan går meget 
op i at vise Europa og an-

dre lande, der er ”præget” 
af flygtninge og ulands pro-
blemer, en anden synsvin-
kel på problemet. Mange 
af hans billleder kan bevise 
teorier og andre antagel-
ser, som bliver foreslået. 
Eksempelvis kan nævnes, 
hvordan han tog et billede, 
der beviste, at IS henretter 
civile, der forsøger at flyg-
te.
 
Tidligere liv
I en alder af 13 år fik Jan sit 
første kamera, og som 15-
årig begyndte han at arbej-
de som freelancefotograf på 
Helsingør Dagblad. Jan har 
arbejdet hos Ekstra Bladet, 
Politikken   og som freelan-
cer i NOOR images. Lige 
nu laver han forskellige 
foredrag på skoler som Næ-
rum gymnasium, hvor han 
forklarer om sit arbejde, og 
hvad fotografierne betyder.
 

Jans Priser
Jan har vundet mange priser 
for hans billeder og er lige 
blevet færdig med en 500 
siders bog, hvor han prøver 
at provokere folks syns-
punkter på krigslande og 
mindre privilegerede folk. 
Hans sidste pris var i 2013, 
hvor han vandt Førsteplads 
i 2nd Quarter Black and 
White Competition. Jan har 
vundet flere priser, såsom 
FUJI - årets fotograf og 
UNICEF Children - årets 
foto.
 
Jan Grarup satte diskussi-
onen i gang hos eleverne 
på NAG. Hans billeder har 
haft en stor indflydelse på 
den måde, vi ser verden 
på, og givet mange elever 
et skub til at gøre noget for 
at forbedre verdenen. Hans 
foredrag var en succes for 
eleverne på NAG, og han 
formåede at sætte de store 
tanker i gang.   

Jan Garup foredrag på Nærum Gymnasium
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2.g’er om Dyrehaven-fest:
Med jeres forbud risikerer I at kvæle de positive og sociale sider af gymnasielivet

Gennem de seneste år er 
mange unge gymnasie-
elever i Storkøbenhavn 
mødtes i Dyrehaven til 
fejring af det nye skoleårs 
begyndelse.
Frederik Nørgaard Andersson, 2.z 
Nærum Gymnasium. Journalist på 
kulturredaktionen
Gennem de seneste år er mange 
unge gymnasieelever i Storkøben-
havn mødtes i Dyrehaven til fejring 
af det nye skoleårs begyndelse.
I år var ikke anderledes, og d. 18 
august løb den årlige Puttefest af 
stablen igen. Her fejredes de nye 
1.g-elevers indvielse til gymna-
sieårene, og i flere landsdækkende 
medier kunne man læse om 10.000 
unge til drukfest i Dyrehaven og 
om, hvordan de unge hærgede par-
ken uden at tage vare på hinanden 
eller rydde op efter sig. Som unge 
deltagere føler vi os overset i de-
batten om os selv.

Ungdommen bliver kritiseret og 
generaliseret i en grad, som kun 
lægger op til forbud og kontrol. 
Men hvordan kan kulturen ændres 
til, at der bliver festet med måde og 
ryddet op bagefter?
På Nærum Gymnasium har vi vo-
res eget område i Dyrehaven, hvor 
vi opholder os, og vi deltager der-
for ikke i kaosset i Ulvedalene, 
hvor størstedelen af de andre gym-
nasieelever 
Foto: Berlingske Tidende
befinder sig. Tidligt, dagen efter 
tager adskillige elever fra alle år-
gange ud i Dyrehaven igen for at 
sørge for, at området er 
præsentabelt for de næste besøgen-
de.                                                              

År efter år har vi modtaget ros fra 
skovfogeden for vores indsats i det 
afsnit af parken, som vi befinder 
os i. Det er lykkedes os at ændre 
vores kultur, så vi ikke efterlader 
området i helt ødelagt, men i stedet 
tager ansvar som elever for hinan-
den og for naturen. Denne indsats 
bliver koordineret af eleverne selv 
og har fungeret i flere år.
Det helt store kritikpunkt har været 
drukkulturen, og hvorfor vi unge 
absolut behøver at drikke os i heg-
net ved hvert arrangement og hver 
weekend.
Men igen er det et billede, som vi 
elever har svært ved at spejle os i.
Dyrehave-arrangementet tilbyder 
nemlig meget mere, end bare en 
undskyldning for at drikke alko-
hol. 
Dyrehaven indbyder til et social 
samvær med bekendte, nye- og 
gamle venner og højt humør. Det 
er her, at mange har deres første 
mindeværdige oplevelser, og her 
man virkelig fornemmer gymna-
sieånden. 
På Nærum Gymnasium tager vi 
afstand fra trenden med at indlæg-
ges til udpumpning og ikke kunne 
huske sit eget navn på vej hjem fra 
Dyrehaven. Men vi går ind for, at 
alle kan være med på deres egen 

måde – på kryds og tværs af årgan-
ge, køn og interessegrupper.

Vi sørger for, at der er mulighed 
for alle, både de som har er rigt so-
cialt liv, og de som har været mere 
tilbageholdende får mulighed for 
være en del af fællesskabet. Man 
skal ikke presses til at deltage i 
nogen tradition eller kultur, hvis 
man ikke vil. Der skal være plads 
til alle. 

Som unge mennesker kan vi godt 
selv koordinere en festlig begiven-
de uden at det løber ud af kontrol. 
Hvis der kommer et forbud som 
fjerner de unges mulighed for at 
samles, får man unge, som deler 
sig endnu mere op, og som går glip 
af store øjeblikke i deres ungdom.
Lad nu os unge tage det ansvar, 
som det er meningen, vi skal tage. 
Undgå forbuddets vej, hvor skæl-
let mellem unge og den øvrige be-
folkning øges, men spørg i stedet 
os unge, om hvordan vi sørger for, 
at der er plads til alle. Hvis man 
ønsker forandring, nytter det ikke 
noget at prøve at skabe den udefra. 
Den skal komme fra os unge selv.

Foto: Berlingske Tidende
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Generation stress
Unge er blevet mere stressede, deprime-
rede og utilfredse. ’Det perfekte’ er ble-
vet det nye normale, og det presser og 
stresser unge.
af Sofie Nguyen

Som ung har man brug for kontrol i livet. Der foregår 
konstant noget nyt, og det er svært at følge med. Vi 
sidder og bliver proppet med nye informationer om 
alt fra hvordan genetiv bøjes i tysk, til hvordan man 
finder ækvivalenspunkter i kemi. Oftest virker det 
uoverskueligt for unge at bevare roen og kontrollen 
over de mange forskellige ting.
 
Den personlige karakter
Som ung føler man, at den personlige karakter skal 
formes. Vi vil udforske, vi er nysgerrige og derfor vil 
vi prøve grænser af. Men vigtigst af alt er det en pri-
oritet for unge at passe ind. Ud fra det er der blevet 
skabt normer og idealer, om hvordan man skal være 
og opføre sig på. Som menneske stræber vi alle mod 
det perfekte. Flere og flere går til lægen og beder om 
en recept, der kan bringe dem tættere på idealerne om 
det ’perfekte menneske’. Men hvordan er det perfekte 
menneske egentlig? Er det en med gode karakter, et 
smukt udseende og den perfekte krop? Det er hvad 
de fleste prøver at opnå, og derfor presser de sig selv 
til det yderste. Nogle presser sig selv så meget, at de 
bliver ramt af stress og glemmer sig selv i mængden.

 
12-talspigen
Man kan sige en masse unge lider af det, der kan blive 
kaldt for ’karakterforstyrrelse’. Ligesom en spisefor-
styrrelse opstår denne forstyrrelse, når man har brug 
for at vise folk, at hvis man ikke har styr på andet i 
livet, er der da i det mindste en ting, man kan kontrol-
lere: sine karakterer.
 
Men selv det kan gå over gevind. Tag eksempelvis 
udtrykket ’12-talspiger’. Det er ikke tænkt som en 
kompliment til dygtige studerende. Men nærmere 
som en betegnelse for unge piger der stræber efter 
12-taller, uden sociale kompetencer og konstant på 
randen af sociale sammenbrud. Selve pigerne kan 
ikke se problemet med at være ’en smule ambitiøs’, 
men for tilskuerne virker det absurd. For dem har ka-
rakterpresset været for høj, og ambitionen er skruet 
lidt for meget op. De glemmer at spise, og oplever 
konstant stress over de mindste ting. Et 7-tal for dem, 
kan virke som verdens undergang, da de ved at afleve-
ringen kunne laves bedre. Presset kommer som regel 
fra dem selv af, da det er dem der har stillet kravene. 
 
Unge kan ikke klare presset. Vi kan skyde skylden 
på os selv, men omgivelserne spiller en stor rolle. 
Spørgsmålet ’hvad vil du blive til, når du bliver’ har 
allerede sat sig på os, lige siden vi fik muligheden for 
at tænke selv.
For politikere gælder det hele om at få unge igennem 
uddannelsessystemet hurtigst muligt og helst helt 

uden pauser. De kan ikke vente til, at vi 
kommer på arbejdsmarkedet og bidrager 
til samfundet, men samtidig strammer de 
kravene og vi kan ikke følge med. Unge 
har brug for tid og støtte til at modnes 
og udvikle sig. Unge har brug for mulig-
hed for at afprøve nye ting, at finde ud af 
hvilke talenter vi besidder, at samle erfa-
ringer om os selv og den verden vi lever 
i, for at danne et solidt grundlag for de 
valg, der skal træffes om uddannelse og 
et langt arbejdsliv.

Kilde: IRIS (BT)
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Så stopper festen
Fra d. 1 august 2017 
kan en række gym-
nasieelever i hoved-
stadsområdet vinke 
farvel til indblandin-
gen af alkohol til både 
fester og ture med de-
res gymnasium, hvil-
ket efterlader de stu-
derende i raseri.
Af: Carl Frederik 
Schambye

Danskernes alkoholkul-
tur
De danske unge drikker 
dobbelt  så meget som 
det gennemsnitlige land 
i Europa. Det er i dag 
blevet en del af kulturen 
blandt de unge at drikke 
sig så fulde i weekender 
og sågar også i hverdage-
ne, at de dårligt nok kan 

stå på benene. Det gør, 
at der i øjeblikket er stort 
fokus på det voksende al-
koholproblem på gymna-
sierne.
 
Det nye alkoholkodeks
Fra 1. august 2017 har 12 
gymnasier i hovedstads-
området indført det nye 
kodeks. Det vil nu være 
forbudt at drikke alkohol 
på introture, studieture 
og til festerne.
 
Eleverne skal derudover 
også forberede sig på at 
puste i  et alkometer ved 
indgangen til gymnasie-
festerne. Alkometeret 
skal vise mindre end 0,5 
promille, hvis eleverne 
vil gøre sig forhåbninger 
om at blive lukket ind til 
arrangementerne. Gym-
nasierne håber på, at det-

te vil gøre alkohol til en 
mindre dominerende del 
af de studerendes hver-
dag.
 
Ikke alle er  begejstrede 
for de ny regler
Mange unge studerende 
udtrykker deres vrede 
i interviews med f.eks. 
Ekstrabladet. De unge 
mener, at det er en latter-
lig kollektiv afstraffelse, 
som ikke vil ændre på 
deres alkoholforbrug. De 
forklarer, at de bare vil 
finde et andet sted at feste 
og drikke. De synes det 
er ærgerligt, da det ifølge 
dem vil påvirke det so-
ciale fælleskab på tværs 
af klasserne negativt. De 
mener også, at det er for-
kert at forbyde dem alko-
hol, når de ifølge loven er 
gamle nok til købe alko-

holen selv. De unge føler 
sig endda umyndiggjort 
af deres rektorer. ”Vores 
lærere og rektor forven-
ter, at vi opfører os som 
modne voksne, men med 
dette ny kodeks behand-
ler de os som umodne 
børn.” lyder det fra Mar-
tin Andersen fra Ørestad 
gymnasium.

På billedet ser vi en række unge mennesker på druktur i dyrehaven
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Spil med omtanke
Iblandt 13.4 milli-
oner lækkede do-
kumenter er mere 
end 120.000 navne 
og firmaer offent-
liggjort i ny kæm-
pe-sag om skattely 
– heriblandt 140 
danske navne.
Af Frederik Burchardi
Alle har formentlig 
prøvet at oddse i drøm-
men om en stabil for-
tjeneste uden for skolen 
og arbejdet. Det er des-
værre sjældent, at pen-
gene tikker ind på kon-
toen, og man må ofte 
acceptere nederlaget. 
Men fornemmelsen af 
sejr når ens odds en-
delig går hjem, fanger 
en, og man kommer i 
en trance, som er svær 
at slippe ud af. Gam-
bling kræver disciplin, 
viden, viljestyrke og is i 
maven, men vigtigst af 
alt kræver det omtanke. 
Man må aldrig glem-
me, at det altid er book-
makerne, som vinder.
Omkring 125.000 dan-
skere over 18 år har 
problemer med spil, og 
derunder er der om-
kring 10.000 danskere 
over 18 år, som har lu-
domaniske tendenser. 
Ludomani udvikler sig 
over flere år fra kontrol-
leret spil til risikospil til 
afhængighed og ludo-

mani. Så hvorfor egent-
lig starte med at spille? 
Spiller man, fordi det 
er sjovt at gamble sam-
men med vennerne? 
Spiller man, fordi man 
ikke kan lade vær? Eller 
spiller man for at tjene 
penge ved brug af sy-
stemer og strategier for 
at snyde bookmaker-
ne? Der findes mange 
grunde til at gå ind i 
gambling, men fælles 
for dem alle er adrenali-
nen og fornemmelsen 
af sejr, når det rigtige 
hold scorer, og pengene 
langsomt tikker ind på 
kontoen. Man har tjent 
penge på at have en vi-
den. Men det er her, 
man skal passe på. Man 
skal på alle tidspunkter 
have selvkontrol over 
sin egen gambling. For 
hvis man ikke kan lade 
være med at gamble, 
er det, at man har fået 
ludomaniske tenden-
ser. Hvis man alligevel 
fortsætter med at spil-
le, skal man spille med 
omtanke.
Det gælder om at ska-
be den bedste situation 
for sig selv. Med andre 
ord skal man altid for-
søge at skabe de bedste 
odds for sig selv. Her 
er derfor nogle tips, du 
kan have i mente når du 
gambler:

-    Spil på singler.

-    Spil kun, når der 
er værdi i oddset.
-    Spil til de bedste 
markedsodds.
-    Spil ikke spon-
tant.
-    Spil ikke på no-
get for sjov.
-    Aldrig spil for 
flere penge, end du kan 
tåle at miste.
Hvis du følger disse 
tips, er din sandsynlig-
hed for at vinde mar-
kant større, end hvis 
du blot spiller på rent 
held. Bookmakerne tje-
ner milliarder af kroner 
om året på odds, som er 
spillet spontant eller for 
sjov. Det er DIN forplig-
telse at spille ansvarligt. 
Nøgleord for ansvarligt 
spil er begrænsning og 
omtanke. Det skaber 
klare retningslinjer og 
motivation til at effek-
tivisere sine odds. Alt 
for mange har ingen 
begrænsninger, og gør 

sig ingen tanker om, 
hvor meget de kan tåle 
at miste, og resultatet 
bliver en fossende bæk, 
hvor pengene langsomt 
siver ud.  I gennemsnit 
taber hver voksen dan-
sker 1700 kr. på spil om 
året. Overvej derfor at 
sætte begrænsninger 
for din indsatsstørrel-
se og overhold de ret-
ningslinjer som du selv 
har sat for dit spil. Lad 
være med at sats alt på 
én hest.
Derfor må du aldrig 
glemme at oddse med 
omtanke og være be-
vidst om, hvor meget 
du kan tåle at tabe. For 
i sidste ende vinder 
bookmakerne altid. Be-
græns dig selv og opsæt 
nogle personlige spille-
regler for at opretholde 
en sund spilleøkonomi. 
Det er dig selv, som står 
til ansvar for dit eget 
spil.

Kilde: Footy.dk
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Danmark skal til Rusland, og de får 
alt den opbakning de kan få
Den 14. novem-
ber på stadionet 
i Dublin slog det 
danske landshold 
Irland og kvalifice-
rede sig til VM.

TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

Af Jonathan Jaconelli 
Ibfelt

Med den kommende lod-
trækning til VM i Rus-
land d. 1. december, samt 
at Danmark har sikret sig 
ind til det 3. seedningslag 
efter deres nervepirrende 
kampe mod Nordirland, 
bliver landsholdet puttet 
under stort pres. Med lan-
de som Tyskland, Frank-
rig og Spanien i sigte og 
Danmarks nyeste kæm-
pe hop i FIFA-ranglisten 
over lande, kan Danmark 
bruge al den hjælp og op-
bakning, de kan få. Chef 
kok og ejer af Bistro Bo-
heme restaurant Per Thø-
stesen er blevet ansat som 
landsholdet egen kok til 
at give drengene god og 
sund kost, når de tager til 
Rusland.

Landstræner
Morten Olsen, Danmarks 
daværende landsholds-
træner, har bragt Dan-
mark til VM to gange på 
de 15 år han har været 

landstræner, hvilket er en 
del ringere end den nu-
værende norske træner 
Åge Hareide, som kvali-
ficerede sig på sit første 
år som dansk landsholds-
træner. For den kommen-
de lodtrækning har FIFA 
offentliggjort reglerne 
bag lodtrækningen. Alle 
bortset fra lande i Euro-
pa kan ikke trække andre 
lande på deres kontinent, 
hvilket stopper f.eks. 
Brasilien og Columbia til 
at trække samme gruppe, 
men Danmark bliver ikke 
påvirket af denne regel, 
og de har derfor chancen 
for at trække hvem som 
helst. Endnu en grund til 
at give landsholdet den 
opbakning, der er krævet, 
for at det bliver en succes 
til VM i Rusland næste 

sommer.  Der bliver truk-
ket fire hold til otte grup-
per fra A til H. Alle hold 
i 1. seedningslag bliver 
hver uddelt en gruppe 
fra A til H med Rusland i 
gruppe A. En ideel grup-
pe at trække ville selv-
følgelig være gruppe A, 
med Rusland som en af 
de svageste hold inden 
for 1. seedningslag. Så 
med lidt held vil Dan-
mark sidde i en gruppe 
med lande som Rusland, 
Peru og Saudi-Arabien.

FIFA-ranglister
Danmarks sidste kvali-
fikationskampe med im-
ponerende resultater mod 
Irland, Polen og Arme-
nien var med til at give 
Danmark et kæmpe hop 
i FIFA-ranglisten over 

andre store fodboldnati-
oner. Danmarks origina-
le plads var nr. 19 men 
hoppede 7 pladser op 
og overtog Englands 12. 
plads. Hoppet gør derfor 
at Danmark tager Islands 
titel som nordens bedste 
landshold, som Island 
havde opnået efter deres 
succes ved forrige EM.
Så med en lille smule 
held samt en kæmpe op-
bakning fra Danmark vil 
drengene på landshol-
det kunne komme ud af 
gruppespillet og videre 
til 16. dels-finalerne. Så 
med positiv attitude og 
gode færdigheder på ba-
nen skal Danmark nok 
komme langt.
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Danmarks tennisfremtid ser lys ud
TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

Danmark leder efter en 
ny tennisstjerne, som 
kan overtage Caroline 
Wozniackis plads. På 
herresiden er der en 
helt speciel dreng, der 
har potentiale til dette. 
Med flere år som nr. 1 
på verdensranglisten 
går Danmark en lys 
fremtid i møde.

Af Lucas Oliversen

En 9-årig dreng strøg fra 
side til side i den kolde hal 
i Lyngby. Han vinklede for-
hånden kryds og slog ele-
gant det næste slag lige ud. 
Point til Holger Rune. På 
tribunerne kunne man høre 
en heftig hvisken. Folk ville 
vide, hvem drengen var, og 
hvor han havde gemt sig. 
For speciel, det var han. 
Han havde en ro i spillet, der 
sjældent ses. Han var flere 
niveauer over sine jævnald-
rende. Hans niveau var så 
højt, at han var nødsaget til 
at spille mod dem, der ikke 
kun var et, men hele to år 
ældre, for at kunne få mod-
stand. Sportsredaktionens 
journalist, Lucas Oliversen, 
har oplevet Holger på nært 
hold.
Næste gang var det et år 
senere. Han var 10 år og 
Lucas var 12 år. Alligevel 
spillede Holger Rune som 
en 12-årig og med et begær 
for at vinde, som strålede 
ud af hans øjne. Tre timer 
senere var kampen færdig, 
og Holger Rune var i tårer. 
Han havde tabt. Ikke desto 
mindre kunne man ikke 
andet end at beundre dette 
grådkvalte barn for hans 
kærlighed og passion for 

sporten. Dette barn var spe-
cielt, og med de rette omgi-
velser kunne han nå langt 
– rigtig langt.
Fire år er gået siden den 
kamp. Mange ting er sket 
i den tid. Holger Rune har 
udviklet sig fra at være en 
lille dreng med et enormt 
potentiale til at være en 
dreng, der folder sit store 
potentiale ud i fornem stil. 
Inden for disse fire år har 
Holger formået, som første 
års U14, at kvalificere sig til 
sæsonfinalen, hvor det kun 
er de otte bedste spillere 
igennem året, som kommer 
med. Det er dermed kun 
de bedste i verden, der er 
kvalificeret til turneringen. 
Sæsonfinalen er opbygget 
i to puljer hvor førsteplad-
sen i den ene pulje møder 
andenpladsen i den anden 
pulje, i en semifinale. Her 
formåede Holger med sin 

bedste tennis at spille sig 
helt frem til finalen, hvor 
han dog måtte se sig slået. 
Dette indikerede, at Holger 
gik en stor sæson i møde 
som sidste års U14.
Den sæson er nu næsten 
færdigspillet, og den har 
været over al forventning. 
Holger startede året ud 
med at spille sig helt frem 
til kvartfinalen i den sven-
ske turnering SALK Open. 
Dette var en ITF turnering, 
hvilket er en turnering, hvor 
spillere helt op til 18 års 
alderen kan deltage. Han 
fulgte dette flotte resultat 
op med, at han i april nåe-
de hele vejen til semifinalen 
i en ITF turnering - denne 
gang på Malta. I august må-
ned viste han dog spil fra 
sin allerbedste side.
Han startede med at spille 
EM for U14. Her spille-
de han sig sikkert i finalen 

uden at afgive et sæt. I fi-
nalen skulle han møde en 
stædig serber, og man for-
ventede derfor en tæt kamp. 
Dette kunne man dog glem-
me alt om, da Holger vandt i 
overlegen stil 6-2 6-1. Dette 
havde ingen dansker gjort 
før.  Holger (th.) og hans 
modstander, Hamad Med-
jedovic (tv.), efter EM-fina-
len. Foto: Aneke Rune
Derfor stod TV2 da også 
klar, da danskeren kom 
hjem til Hellerup, hvor han 
til dagligt slår sine folder. 
”Det var fantastisk, jeg 
spillede suverænt og afgav 
ikke et eneste sæt” udtalte 
Holger med et stort smil på 
læben til TV2 SPORT. Han 
udtalte i denne sammen-
hæng også, at han gerne så 
sig selv blive en legende 
som hans eget idol, Roger 
Federer. To uger senere stod 
han igen som vinder. Den-

Aneke Rune: Holger (th.) og hans modstander, Hamad Medjedovic (tv.), efter 
kampen.
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Hvordan NFL playoffs fungerer
TORSDAG 30. NOVEMBER 2017

ne gang i en ITF turnering. 
Han kunne dermed krone 
en fornem august måned 
af med at vinde sin første 
ITF turnering nogensinde. 
En fascinerende bedrift af 
unge Holger. Det er resul-
tater, som dette der har gi-
vet ham en sponsorkontrakt 
med de to store tøj- og ket-
sjerfirmaer, Nike og Babo-
lat. Holgers mor udtalte, at 
det er Holgers spilleragent, 
Wesport, der har stået for 
disse kontrakter. Det er dog 
ikke, det eneste de har gjort. 
De har også oprettet en for-
nem samarbejdsaftale med 
det anerkendte Mouratog-
lou Tennis Academy. Her 
må han træne helt gratis 
og dermed få lov til at træ-
ne med nogle af de bedste 
spillere i de forskellige år-
gange.
”Jeg er ikke et sekund i tvivl 
om, at det Holgers helt egen 
og oprigtige glæde ved spil-
let, som bliver ved med at 
drive ham fremad”
Lars Christensen, Holgers 
træner
Det giver rig mulighed for 
at hans træner, Lars Chri-
stensen, kan sparre med 
nogle af de bedste trænere i 
verden. Under et Nike pho-
toshoot fik han sågar mulig-
heden for at spille med sel-
veste Novak Djokovic og 
nykårede ATP Tour Finals 
vinder Grigor Dimitrov, på 
samme dag. ”Det var en 
fantastisk mulighed. De var 
så flinke. De var helt nede 
på jorden, og de var villige 
til at give mig råd til min 
fremtidige karriere” forkla-
rede Holger, da ”Zebraen” 
spurgte ind til oplevelsen. 
Holger har dermed alle for-
udsætninger for at blive den 

næste store ting inden for 
tennisverdenen. Hvis han 
fortsætter i samme udvik-
lingskurve som hidtil kan 
Danmark se frem til at have 
en top tennisspiller på her-
residen. Holger Rune, det 
er et navn du skal holde øje 
med.

NFL består af 32 hold. Dis-
se 32 hold er delt op i to 
divisioner: National Foot-
ball Conference(NFC) og 
American Football Confe-
rence(AFC). Under hver 
division er der fire grupper; 
East, North, South og West.
 
I hver gruppe er der fire 
hold. De fire hold spiller 
mod hinanden på både ude- 
og hjemmebane. Udover 
de seks kampe der spil-
les i grupperne, får hvert 
hold også tildelt 10 andre 
kampe mod hold fra an-
dre grupper. I slutningen 
af sæsonen, når hvert hold 
har spillet deres 16 kampe, 
kommer det hold, som har 
opnået de bedste resulta-
ter i hver gruppe, videre 
til playoffs. Udover de otte 
bedste hold ryger der også 
to hold fra hver division vi-
dere til playoffs. De to hold 
fra hver division skal have 
opnået en slutplacering 

som nr. 2 i deres specifikke 
gruppe og have de to bedste 
resultater som to’ere i deres 
division. Disse hold kaldes 
wildcard-teams.
De to bedst seatede hold i 
hver division går direkte 
videre til playoffs, imens 
de resterende otte hold skal 
spille mod hinanden for at 
sikre sig, at de kommer vi-
dere og spiller mod et af de 
fire bedst seatede hold, der 
gik direkte videre i første 
runde. Indenfor hver spil-
runde spiller det højest sea-
tede hold mod det lavest se-
atede hold på hjemmebane 
og på samme måde, spiller 
det næstbedst seatede hold 
mod det næstlavest seatede 
hold på hjemmebane.
 
Favoritterne til at spille i 
finalen                                                                    
Før en ny sæson starter, er 
Patriots oftest en af de fø-

rende favoritter til at ende 
i Superbowl finalen. Så-
dan som det ser ud nu, er 
det også en klar mulighed. 
Derimod er Philadelphia 
Eagles normalt ikke et af 
de hold, man allerede før 
sæsonen gætter på, vil ende 
i finalen. Eagles har med 
10 vundne kampe og en 
tabt kamp overrasket man-
ge fans. Både Patriots og 
Eagles er store kandidater, 
til at ende i finalen pga. 
deres stærke præstationer i 
løbet af sæsonen. Patriots 
var også sejrherrerne i sid-
ste års Super Bowl, hvor de 
slog Atlanta Falcons 34-28 
efter et af historiernes stør-
ste comebacks.
Playoffkampene vil blive 
spillet henholdsvis 6. janu-
ar, 7. januar, 13. januar, 14. 
januar, 21. januar, 21. janu-
ar og til sidst finalen den 4. 
februar.

Vi går vintertiden i 
møde, og det bety-
der, at vi kan begyn-
de at tænke på NFL 
playoffs og Super 
bowl 52. Finalen bli-
ver spillet den 4. fe-
bruar 2018, men for 
de forskellige hold er 
der lang vej endnu.

Af Peter Holst Bangs-
gaard

Her ses de nuværende top 12 hold i NFL
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Det går ned af bakke for danske skitalenter
De danske skidrenge for-
mår ikke at hamle op med 
den øvrige skandinaviske 
elite.
Skrevet af August Kisling Stobbe - 
sportsjournalist på Zebraen

Danmark har i mange år ikke 
formået at producere danske 
skitalenter. Dette kunne tyde-
ligt ses i uge 48, da de danske 
skidrenge tog til Funäsdalen 
og deltog i det internationale 
skiløb FIS. 
 
Hvem er Danmarks næste 
skistjerne?
Omkring 100 håbefulde, unge 
skiløbere tog til dette års FIS. 
Deltagerne kom fra hele ver-
den, deriblandt 6 danskere. 
De kom alle igennem løbet, 
dog var danskerne en del efter 
vinderen af løbet. Det bedste 
resultat for Danmark var en 
30. plads. Hvis man kigger 
på skiløbets danskere, ligger 
Christopher Faarup i toppen. 
Han er 23 år og tager sporten 

meget seriøst. Han har stået på 
ski, siden han var meget lille, 
og han har deltaget i FIS World 
cup, VM og OL, hvor han har 
fået fine placeringer. Dog har 
det ikke været nok til for alvor 
at konkurrere med eliten. 
 
Hvorfor er der få gode dan-
ske skiløbere?
Som med meget andet sport 
kræver det meget at blive god 

til alpint skiløb. Man skal være 
dedikeret og motiveret kon-
stant. Man bliver nødt til at ofre 
visse ting, såsom sociale arran-
gementer og byture med ven-
nerne. Det er meget svært for 
en dansker at blive god til spor-
ten. Man kan sige, at Danmark 
simpelthen ikke er en skinati-
on. Danmark har ikke særligt 
høje bjerge, som de f.eks. har i 
Alperne. Det er heller ikke lige 
så koldt i Danmark, som det 
er i norden, hvor der er biden-
de kulde hver vinter. Hvis en 
dansker skulle komme ind på 
det internationale niveau, skulle 
personen flytte sydpå eller op 
nordpå. Der har de faciliteterne 
og trænerne til at udvikle deres 
talenter. Danmark kan bare ikke 
det samme som Norge eller 
Sverige inden for udvikling af 
nye skiløbere.

Billede af August Kisling Stobbe, deltager i FIS 2017 og sportsjournalist på Zebraen.

Billede af Christoffer Faarup til vm i 2017.
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Unge gambler uintelligent – aktier 
er det bedre alternativ!
Center for Ludomani har 
offentliggjort at 7 % af 
deres klienterne var un-
der 25 år i 2009, men efter 
en stigning på over 20 % 

Af Michael Ringgård -  Økonomi 
journalist

Flere og flere unge og børn begynder 
at gamble via online hjemmesider 
såsom Danske Spil, Unibet osv. Cen-
ter for Ludomani har offentliggjort 
et stigende antal klienter under 25. 
Grunden for det stigende antal, er en 
ny udbredt gamblingsform gennem 
spillet Counter Strike, hvor man spil-
ler med virtuelle ’’skins’’. Jeg har selv 
oplevet en 12-årig side og spille for 
flere hundrede kroner, og i mine øjne 
ses denne virtuelle form for gambling 
uintelligent, da man baserer sine stra-
tegier på ren og skær tilfældigheder. 
Derfor er et bedre, mere intelligent og 
dannende alternativ, aktiehandel.
Aktier betegnes som en ejerandel i en 
virksomhed organiseret som et aktie-
selskab. Når man køber en aktie i en 
virksomhed, eksempelvis Novo Nor-
disk, ejer man altså en del af den virk-
somhed.
Aktier er faldende og stigende, og det 
sker, fordi de købes og sælges. Derfor, 
hvis en virksomhed påstår at de netop 
har opfundet noget revolutionerende, 
vil folk straks købe deres aktier, hvil-
ket får dem til at stige. Altså bestem-
mes aktie-værdien ud fra, hvor godt 
virksomheden klare sig.
 
Trin 1 – Overblik.
Det er altid vigtigt, når man springer 
ud i noget nyt at danne sig et overblik. 
En god start, ville være det globale 
markedet. Det lyder måske voldsomt 
i starten, men et hurtigt kig på lan-
de som USA’s, og Kinas aktieindex 
er nok til at give et overblik på, om 
aktierne er generelt faldende, stigen-

de, ujævne eller jævne. Det kan man 
bruge til at vurderer, om det er stabilt 
eller ej at handle. Typisk vil et ujævn 
og faldende markedet ikke være et 
købssignal. Et andet godt tip er: At 
man ikke skal købe, når der er global 
usikkerhed. Eksempelvis da Donald 
Trump blev præsident.
 
Trin 2 – Landøkonomi.
Når man har dannet sig et overblik, 
kan man så småt begynder at lede ef-
ter lande, hvis økonomi ser god ud. 
Igen skal man lede efter et nogenlun-
de stabil, jævn og positivt markedet. 
Et eksempel på det, er det danske mar-
kedet, der stort set har været positivt 
siden oktober 2016. Danske virksom-
heder har længe oplevet fremgang, 
såvel som resten af Europa. Hvis man 
ikke har en forståelse for udenlandske 
virksomheder kan man lige så godt 
holde sig til det danske marked.
 
Trin 3 – Brancher
Lad os tage udgangspunkt i det dan-
ske marked. Nu efterfølger et bidende 
spørgsmål: Hvilke slags aktier? Har 
bankaktierne, medicinaktierne eller 
transportaktier de bedste investerings-
muligheder? Det kræver desværre en 
del tid at sætte sig ind i, men heldig-
vis er sådan nogle analyser allerede på 
nettet. Ellers kan en gennemgang af 
landets største aktier, give et fornuf-

tigt overblik. Igen skal man lede efter 
positiv progression.
 
Trin 4 – Planlæggelse af køb
Det sidste og mest udfordrende trin. 
Det er her hvor man enten fejler eller 
opnår succes. Man enten vinder eller 
taber penge. For at minimere sit tab, 
er alfa omega inde for aktiehandel: 
At lægge en plan, og holde sig til den 
plan. Efter man har trykket ’køb’, for-
svinder det rationelle i os, og følelser-
ne tager over. Derfor, før man trykker 
’køb’, skal man have planlagt hvornår 
man vil sælge. En populær strategi, er 
at sætte et minimum aktien må falde 
til, hvorefter man sælger, og et mak-
simum den må stige før man sælger 
for profit.
Nu mangler vi bare købet. Hvis man 
har udvalgt et par virksomheder, som 
ser ud til at have en god fremtid, kan 
man tænke over hvilken investerings-
sigt man har. En kortsigtet, mellem-
sigtet eller langsigtet. Hvis man har en 
kortsigtet leder man efter købssignaler 
inden for de seneste par måneder. Det 
kunne være en pludseligt stort fald, en 
positiv nyhed om virksomheden eller 
evt. Gentagelser i aktiegrafen. Hvis 
man tænker langsigtet, er en funda-
mental analyse af en virksomhed et 
bedre fokuspunkt. Her kigger man på 
rapporter, forudsigelser osv.
 

Kilde: markedwatch.com
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Paradise Papers: Millioner af dokumenter lækket i 
ny sag om skattely
Iblandt 13.4 milli-
oner lækkede do-
kumenter, er mere 
end 120.000 navne 
og firmaer offent-
liggjort i ny kæm-
pe-sag om skattely 
– heriblandt 140 
danske navne.
Tobias Bjerregaard 
Vecht, erhvervsjournalist

Da en bruger på det so-
ciale medie ”Reddit”, 
d. 20. oktober 2017, 
gav et tip om, at der 
fandtes samtlige doku-
menter omkring skatte-
ly i offshore investerin-
ger, gik der ikke lang 
tid, før ICIJ (Internati-
onal Consortium of In-
vestigative Journalists) 
tog sagen op, og an-
klagede advokatfirmaet 
”Appleby” for forseel-
ser ang. rådgivning til 
kunder om skattely.
Kort tid efter fik det 
tyske nyhedsbureau, 
Süddeutsche Zeitung, 
adgang til dokumen-
terne fra en anonym 
kilde. En lækning, der 
indeholder 13.4 milli-
oner dokumenter (1.4 
terabyte) om offsho-
re investeringer fra de 
to udbydere: Appleby 
& Asiaciti Trust. Det 
var samme nyhedsbu-

reau, som også havde 
fået adgang til Panama 
Papers tilbage i 2016. 
Dokumenterne blev 
hurtigt videresendt 
til ICIJ, som fik lavet 
samlet data over den 
givne information. Den 
5. november 2017 blev 
dataene offentliggjort.
Mere end 120.000 nav-
ne og firmaer er in-
kluderet i dataene, og 
indeholder samtlige 
berømtheder og mul-
tinationale selskaber. 
Nogle få af de navne, 
som er inkluderet, er: 
Dronning Elizabeth II, 
Juan Manuel Santos 
(Colombias præsident), 
Facebook, Apple, Nike 
& McDonald’s. De ful-

de data kan blive fundet 
her: https://offshorele-
aks.icij.org/
Blandt de mange læk-
kede navne og firmaer, 
ligger også et par dan-
ske navne iblandt. Der 
er tale om både nule-
vende og afdøde dan-
skere, samt firmaer. De 
primære gengangere 
er rigmænd, advokater 
og større firmaer. Det 
skal dog påpeges, at 
det ikke nødvendigvis 
er ulovligt. Der findes 
også legitime årsager 
til at oprette selskaber 
på caribiske øer.
Paradise Papers er 
navngivet på baggrund 
af, at det reflekterer de 
idylliske lande, som 

mange af disse offs-
hore investeringer er 
foretaget i. Såkaldte 
skatteparadiser. Det er 
primært lande i Caribi-
en så som Caymanøer-
ne, Bermuda, de Briti-
ske Jomfruøer, Isle of 
Man mm.
Denne offentliggørelse 
af forseelser for skatte-
ly er den andenstørste i 
historien. Kun overgået 
af Panama Papers fra 
2016 (https://panama-
papers.icij.org/), der 
var et enormt gennem-
brud i sagen om skatte-
retfærdighed. 

Kilde: BBC
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Bitcoin: boble eller revolution?
En Bitcoin er nu mere end 10.000 dollars 
værd. Alene for bare et år siden kostede 
en bitcoin sølle $700. Er bitcoin bare i 
en boble eller har bitcoin en stor fremtid 
foran sig.

Af Økonomiredaktør Jacob Lunding Smith

En Bitcoin er nu mere end $10.000 USD værd. 
For bare et år siden kostede en bitcoin sølle $700 
USD. Er bitcoin bare i en boble, eller har bitcoin 
en stor fremtid foran sig?  
Bitcoin startede 2017 ud med en pris under $1000 
USD. Siden 1. januar 2017 har væksten været på 
over 1000%. Bitcoins vækst er oppe på et niveau, 
hvor andre finansielle midler sjældent har været. 
En sådan vækst har, historisk set, sjældent holdt 
ved. Men nu er bitcoin trods alt ikke det samme 
som andre finansielle midler. Aktiers værdi er 
fastsat ud fra, hvor folk tror virksomheden er på 
vej hen, samt hvad virksomhedens nuværende 
indtjening og materiel er værd. Indtjening og ma-
teriel er det, som er vigtigt at bide mærke i, fordi 
det er her, bitcoin skiller sig ud. Ved en traditionel 
virksomhed er væksten hæmmet af, at stor vækst 
i praksis, har et limit på hvor hurtigt det kan ske. 
Ting skal nå at blive produceret, samt solgt, før de 
overhovedet kan nå at rapportere det ud til offent-

ligheden. Med bitcoin er det kun, hvad folk for-
venter omkring bitcoins fremtid, som bestemmer 
bitcoins pris. Bitcoins er ikke ligesom de andre 
valutaer. Bitcoin er understøttet og kontrolleret af 
en stat. Der er et finit antal bitcoins. Det magiske 
tal er 21.000.000. Der kommer aldrig nogensinde 
til at være mere end 21 millioner bitcoins. Det, at 
bitcoins ikke bare kan blive printet for evigt, er en 
af to essentielle faktorer i at presse prisen på bit-
coin. Den anden faktor er, at bitcoins bliver ”la-
vet” ved, at de computere, som holder netværket 
i gang, får bitcoins i belønning. Jo ældre systemet 
er, desto sværere er det at få bitcoins for at holde 
systemet oppe. Dét, at anskaffelsesmetoden for at 
få bitcoins bliver sværere og sværere, giver et na-
turligt pres på udbudsprisen. Det er dog ikke den 
væsentligste grund til, at bitcoins på nuværende 
tid stiger i værdi. De har i lang tid haft en stabil 
pris på $500-$1000 USD. Hvis man baserer pris-
stigningerne på det naturlige prispres, ville man 
have en pris, som stiger i en lineær kurve. Prisen 
stiger, fordi folk tror på fortsat potentiale og kurs-
stigning. Så længe det varer ved, vil prisen blive 
ved med at stige, men hvornår folk mister troen, 
er noget de færreste kan forudsige. 
Mit personlige råd som investor: Så snart medie-
dækningen begynder at falde, desto hurtigere skal 
man ud.

Kilde: coinmarketcap.com
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Unge foretrækker alkohol og rygning frem for
supertilbud i Netto
Unge bruger for mange 
penge på unødvendighe-
der. Dette resulterer i, at 
danske unge stifter gæld i 
en tidlig alder.

Af økonomijournalist Andreas 
Kahle

Alkohol og rygning frem for 
supertilbud i Netto
Unge i dag bruger for mange 
penge på alkohol og cigaretter. 
Når man først har pengene i 
hænderne, kan det være svært at 
bruge dem fornuftigt, især som 
ung. Unge i dag får deres pen-
ge gennem deres konfirmation, 
fritidsjob eller lommepenge. 
Og når man som ung først har 
modtaget pengene på ens egen 
konto, er det op til individet 
selv, hvordan den unge benytter 
formuen.
 
Konfirmationens betydning
Når man engang bliver konfir-
meret i 14-års alderen, siges det 
at man -”Træder ind i de voks-
nes rækker”. Det er her, at man 
er i stand til at tage ansvar – stå 
på egne ben. Men når nu man 
skal stå på egne ben, skal man 
vel også tage ansvar for sin egen 
økonomi? I den korte konfirma-
tionsperiode man har, flyver det 
ind med penge på den digitale 
konto.

Unge uden arbejde
En undersøgelse i det nye år vi-

ser, at 186.000 unge under 30 
år er hverken i job eller under 
uddannelse. Dette sker typisk 
under og efter gymnasieårene, 
hvor unge tager sit sabbatår. Det 
er her, at gælden for mange vil 
begynde at stige. En pludselig 
stigning i gæld vil være overra-
skende for mange, men når nu 
man bliver 18 år, er der pludse-
ligt mange ting, man skal tage 
sig af. Det er her, at man kan 
få dankort, kørekort (også som 
17-årige efterfulgt ny lov), købe 
cigaretter lovligt, tage lån i ban-
ken osv. Det bliver hurtigt dyrt, 
når nu man skal begynde at for-
sørge sig selv.
 
Gæld i en tidlig alder
Det siges, at gælden stiger, som 
lønnen stiger. Jo ældre du bli-
ver, jo større bliver din gæld. 
En undersøgelse samt analyse 
fra Bankernes Interesseorgani-
sation viser, at hver femte unge 
mellem 18 og 29 år har en gæld 

på over 100.000 kr. Gælden 
dækker over banklån, gæld til 
forsikringsselskaber og finan-
sieringsselskaber. Derudover 
skal der tages højde for mad, 
drikke, hvidevarer osv. Alle dis-
se omkostninger sammenlagt 
giver en hård start på arbejdsli-
vet for de unge.  
 
Forebyg din fremtidig krise
Fremtiden afgør, hvad du bliver, 
når du engang når erhvervslivet. 
Det er derfor vigtigt, at alle unge 
får et indblik af, hvad erhvervs-
livet helt præcist går ud på (og 
hvad det koster!). Der er som 
sagt en masse faktorer og krav 
som skal opfyldes, for at unge 
undgår den massive gæld, som 
mange ender op med at have. 
Men med den rette rådgivning 
og indblik til, hvordan erhvervs-
livet er, og hvordan man undgår 
de store gæld, vil den økono-
miske fremtid se lys ud for de 
unge.

Ung tynget af gæld: Interaktiv Mediecenter
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Den virkelige verdens Tony Stark 
Elon Musk har som 
co-founder af firma som 
Paypal, Tesla og SpaceX 
fået næsten gudestatus in-
denfor det amerikanske 
start-up miljø. Han er med 
en formue på omkring 20 
mia. dollar blandt verdens 
rigeste, og han er et kæm-
pe forbillede for utallige 
unge iværksættere.

Af Christian Hillmann

Elon Musk blev for første gang 
kendt i startup-miljøet, da han star-
tede firmaet ”Zip2” sammen med 
sin bror. Musk-brødrene solgte fir-
maet for $307 mio. i 1999 – en sum 
penge, som var med til at kickstar-
te hans karriere. Samme år starte-
de Musk firmaet X.com, en online 
bank, som senere gik sammen med 
firmaet ”Confinity” og dannede 
Paypal. I 2002, købte Ebay så Pay-
pal for $1,5 mia. Musk som havde 
11.7 % af aktierne i firmaet, fik en 
fortjeneste på $165 mio.
Salget satte for alvor gang i Musks 
karriere, han havde efter salget, 
ikke bare en stor formue, han hav-
de også fået den omtale, som så 
mange andre i samme miljø stræ-
ber efter. Han havde dermed ek-
tremt gode vilkår for igen at starte 
et nyt firma. Han startede derfor 
SpaceX i maj 2002 på baggrund af 
sin store nysgerrighed for rummet. 
Han startede firmaet med en del af 
pengene fra Paypal-salget og med 
hjælp fra Mike Griffin, som tid-
ligere havde arbejdet for NASA. 
Musk havde mange problemer 
med opstar ten af firmaet, da det 
bla. krævede at skulle an skaffe af-

lagte russiske missiler, som skulle 
bruges til konstruktionen af raket-
terne. Musk sidder i dag stadig 
som CEO af firmaet, hvor de bla. 
arbejder på at bygge genanvendeli-
ge raketter og på at gøre rumrejser 
tilgængelige for normale menne-
sker.

Tony Stark?
Musk er mange gange blevet sam-
menlignet, med filmkarakteren 
Tony Stark, karakteren som udover 
at være business mand, er ansigtet 
bag superhelten Ironman. Selv-
om Musk på nogle punkter ligner 
Robert Downey Jr, som spiller 
hovedrollen i ironman-filmene, er 
det ikke det, der har ført til sam-
menligningen. Det er nærmere den 
delte evne til at udvikle produkter, 
som andre aldrig havde tænkt på – 
produkter som er associeret med 
fremti den. Musk er i øjeblikket 
i gang med flere store projekter. 
Han er manden, der har udtænkt 
fremti dens supertog ”Hyperloop”, 
han laver selvkørende biler i Tesla, 
kommercielle rumrejser med Spa-
ceX, solceller indbygget i normale 
teglsten med solar city, automatisk 

opererede biltunneller under LA 
med firmaet ”The Boring Com-
pany” og Neuralink som vil inte-
grere ”Artificial intelligence” i den 
menneskelige hjerne.

En revolution af transport, som 
vi kender det          
Musk er med til at revolutione-
re transport, som vi kender det. I 
2013 offentliggjorde han et kon-
cept for en helt ny form for tog, 
Hyperloop. Toget skal køre i en 
forsejlet tube, det kan derfor køre 
uden nogen form for luftmodstand 
og uden friktion. Det forudsiges, 
at toget vil få en gennemsnitlig 
fart på 970km/t og en topfart på 
1200km/t – en fart, der gør det mu-
ligt at rejse fra København til Paris 
på under halvanden time. Musk vil 
ikke bare videreudvikle de former 
for transport, vi allerede har, han 
vil også udvikle helt nye måder at 
rejse på. Han foreslår bla. at lave 
by til by rejser med raketter og at 
lave bilelevatorer, som skal føre 
biler ned i et underjor disk tunnel-
system, hvor de via små vogne, 
skal køre fra a til b, med 300 km/t 
for at undgå trafik.

 Elon Musk I Teslas hovedkvarter
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