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KAMMERTONEN 1: JENS ROHDE 

KAMMERTONEN: Af dagspressen kunne man forstå at du var skuffet over det 
retoriske niveau som oppositionen stillede med under afslutningsdebatten. 
Hvad agter regeringen at gøre for at styrke levebetingelserne for en frisk, 
kernesund og handlekraftig dansk venstrefløj? 

JR: Nej, absolut ikke. Jeg bliver aldrig skuffet, for det er sådan en dum 
følelse. Retorikken fra især Jelved var god, men hun havde også stjålet 
replikkerne fra min rolle i Hald Spillet denne sommer - og det er ganske 
vist. Til gengæld var modstanden ringe, og det overraskede mig. Men hvad 
kan vi så gøre for venstrefløjen? 

Vi agter at fortsætte med god borgerlig liberal politik, krydret med lidt 
frækhed og verbale skud fra hoften. Det skulle kunne danne rammerne for 
en stærk venstrefløj, men resten må de så selv sørge for. Vi kan jo ikke 
hjælpe folk, hvis de ikke vil hjælpes. 

KAMMERTONEN: I det sidste halvandet år har man set en Venstre-statsminister 
vinde et valg på at rustbeskytte velfærdsstaten til år 3000; en regering hvis 
kulturpolitik utvivlsomt har givet kunstnerne flere søvnløse nætter end de 
har haft siden John Lennon forlod The Beatles og en udenrigspolitik, der i 
en sådan grad har prioriteret Washington over Bruxelles at man skulle tro 
vi fedtede for at få De Vestindiske Øer tilbage. Er det så ikke rigtigt, hvad 
Hans Engell sagde til RÆSON sidste år - at Venstre på få måneder 
formåede at stjæle de konservatives politik? (Og hvad med at indsætte Peter 
Brixtofte i guvernørpaladset i Christianssted, hvis dét med øerne nu lykkes?) 

JR: Hvis kunstnerne har søvnløse nætter, er det fordi de betragter 
kulturstøtten som socialhjælp. I så tilfælde vil jeg henvise til 
socialministeren, for det har aldrig været meningen med kulturstøtten. Men 
man kan da godt sige, at de venstreorienterede på det seneste har udviklet 
sig mere end de sidste 35 år. Det er nemlig en utrolig forkærlighed man 
pludselig har fået for Bruxelles og EU, efter at de to store lande, som man 
tidligere absolut ikke ville give indflydelse, gik imod USA. Nu fremstår de 
for venstrefløjen som USA-modstandere, og for en ægte rød er der ikke 
noget bedre. Jeg forventer derfor, at der ikke går lang tid, før Anne Marie 
Helger og Holger K vil have genoplivet Vestunionen, fordi den var en 
fransk idé og et modspil til Nato i sin tid. Jo, målet helliger midlet. Det er 
imidlertid ikke noget nyt for socialisterne, men det nye er kærligheden til 
EU, og denne dobbelte lutz med halv skrue er næsten kulturstøtte værd. Så 
måske vi kan kombinere os ud af noget, som gør alle glade. 

KAMMERTONEN mistænker embedsapparatet for at skjule stensikre 
beregninger, der viser at befolkningens udgifter til Werthers Echte vil 
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passere forsvarsbudgettet senest i april 2017. Er pensionsbomben reelt den 
største trussel mod det danske samfund de næste 10 år? 

JR: Nå, jeg troede nu det var udgifterne til garn til strikketrøjen hos 
"morfar" fra reklamen, som nu truede vores økonomi. Den er nemlig trendy. 
Det må jeg have en snak med finansministeren om. Det er også alle de 
reklamer på tv. De danner mode. Kunne vi ikke bare få politikerne til at 
sætte licensen op til 5.000 om året, så var vi fri for dem, og så kunne vi få 
lov at se pausefisk i fred og ro. 

KAMMERTONEN: Apropos: Den seneste forskning indikerer, at 
gennemsnitsalderen i de danske partier stiger med faretruende hast. 
Hvornår bør Folketinget begynde at beregne spærregrænsen på grundlag 
af alder i stedet for stemmeandel? 

JR: Efter at jeg har rundet de 30 synes jeg også, at alderen stiger med 
faretruende hast, men tiden går vel med det tempo, som den altid har gået, 
så det må være noget sludder. 

KAMMERTONEN: Og apropos-apropos: Både Socialdemokraterne og 
Kristdemokraterne skifter navn for at sikre vælgerappellen - kunne det 
inspirere jer til forandringer?  

JR: Nej. Vi gør ligesom Shu-Bi-Dua. Hos os skifter vi ikke sangene ud. Vi 
skifter publikum ud.   

KAMMERTONEN: Hvad skal være Dansk Folkepartis grund til at bakke jer op i 
de to ting, I vel stadig mener er nødvendige forudsætninger for det danske 
samfund - offentlige besparelser og fuldt EU-medlemsskab - når I nu HAR 
givet dem den flygtninge- og indvandrerpolitik, de bad om?  

JR: Jeg overlader trygt til DF selv at finde deres begrundelser.  

KAMMERTONEN: Er det rigtigt at I planlægger at gøre Christiania til en vestlig, 
demokratisk, sekulariseret, markedsøkonomisk mønsterstat der kan tjene 
som eksempel for hele Mellemøs-, undskyld, Øresundsregionen? 

JR: Det var da en god idé, du gav mig der. Tak for det. Jeg vil bringe den 
videre. 

 


