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AT TÆNKE SIG
Antal danske mænd med
fornavnet Jesus
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Jesus-eksplosion booster antallet af vise mænd

Tildelte ph.d.-grader
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BEDRE END I GÅR – DÅRLIGERE END I MORGEN
Bagsideredaktion: Mads Zacho Teglskov og Philip Ytournel
Mail: bagsiden@pol.dk
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Mere klassisk bliver det ikke. Perfekt
julegave, der fås i et væld af farver.
Minimalistisk rygsæk i Fjällrävens
G-1000 stof.
599,-

Frederiksborggade 44, København K - www.friluftsland.dk
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Bakkebord
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vendbare plader.
Ø50 cm
JULETILBUD 995.-

City: Gothersgade 160 - 33 14 44 97
Birkerød: Mølledamsvej 2 - 45 81 41 44 Bliv inspireret på www.olssonmobler.dk
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Jesus-boom sikrer Danmark
tusindvis af vise mænd
Spuriøs nyhed

ons s
r Eliass

2010

Kilde: Danmarks Statistik
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DANMARK I CHOK
OVER KEVINS SKÆBNE

H

istorien om Jesus har altid
indeholdt tre vise mænd.
Da denne historiske Jesus
blev født, stillede de tre vise mænd,
Caspar, Melchior og Balthasar fra
Østerland, ved spædbarnets krybbe
medbringende gaver og lovprisninger. Her kan man tale om den første
videnspukkel i historien.
Den samme tendens er lykkeligvis ved at ændre det danske samfund til det bedre. Vi bliver beriget
med ﬂere og ﬂere vise mænd, og
det er igen Jesus, vi skal takke.
Antallet af danskere med fornavnet Jesus er nemlig steget markant
de senere år, og de mange Jesus’er

fører, som historien ovenfor beviser, en masse vise mænd med sig.
Den graﬁske fremstilling øverst på
denne side viser med rystende tydelighed, at enhver ny Jesus straks
omsættes til vise mænd. Snesevis af
studerende tildeles ph.d.-grader og
kan dermed blive produktive samfundsborgere takket være de mange nye Jesus’er.
I ligestillingens navn skal det bemærkes, at ’vise mænd’ i dagens
Danmark sagtens kan være ’vise
kvinder’.
Denne artikels dokumentation
sætter unægtelig skiftende regeringers indsats for intellektualiseringen af ungdommen i et skident lys.
Mange milliarder er blevet spildt på
reformer af uddannelsessystemet,
på studieforberedende aktiviteter
og på uddannelsesstøtte; penge,
som ville have fundet mere effektiv
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En spuriøs sammenhæng
beskriver et forhold mellem to
variabler.
Skønt der lader til eller påstås
at være et logisk årsagvirknings-forhold mellem de to
variabler, er det ikke tilfældet.
Sammenfaldet kan i stedet
skyldes, at begge variabler er
påvirket af en tredje variabel,
eller det kan bero på rene
tilfældigheder.
Især i den politiske debat er
spuriøsitet et ofte anvendt
greb.

DOKUMENTATION. Denne
graﬁske bevisførelse er alt, hvad
danske politikere behøver for at
effektivisere landets uddannelsessystem. Alle data hidrører fra
Danmarks Statistik; vi har blot sat
dem i den rette sammenhæng.
Graﬁk: Jens B. Mørch

anvendelse, hvis de var blevet brugt
på at bestikke nybagte forældrepar
til at navngive deres sønner Jesus.
En særlig opmærksomhed bør vies til det interessante faktum, at der
i Danmark ﬁndes ﬁre mennesker
med efternavnet Nazareth. Skulle
én af disse også bære fornavnet Jesus, tør man slet ikke tænke på,
hvad det kan betyde for antallet af
gennemførte kandidatuddannelser
eller frafaldsprocenten på teologistudiet.
bagsiden@pol.dk

Skulle det være en spaghetti a la etiope?
Rod i Italien
Køb online:
www.littlesun.com
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Slukefter Kro

ALFREDO TESIO, ADDIS ABEBA

E

n god spaghettiret kan man
efterhånden købe og spise i
hele verden. Den slags plejer
at hjælpe på sulten og løfte humøret betragteligt.
Men en god pastaret kan også
hjælpe Etiopien med at bekæmpe
sult og forbedre befolkningens livskvalitet.
Det lyder som en vittighed, men
det var faktisk budskabet i Addis
Abeba under International Conference Wheat, Flour, Pasta, en pastakonference organiseret af det Italienske
Kooperationsinstitut for at overtale
etiopiere til at dyrke mere durumhvede, male den med moderne
møller og så lave god pasta.
Af uransagelige grunde var undertegnede chairman under denne
konference. Måske troede man, at
hvis en italiener kan tale et underligt sprog som dansk, så kan han
helt sikkert også forstå det etiopiske sprog aramisk.
Utroligt nok er der allerede 29 pastafabrikker i Etiopien. Nogle af
dem gamle, stiftet år tilbage som

kr.

Normalpris 2.366 kr.

Spar 57%

– SPOTdeal’s bedst sælgende
ophold i 2014
Slukefter Kro er en traditionsrig dansk kro med masser af
charme, udsøgt mad og idylliske og historiske omgivelser.
Kroen repræsenterer den danske kro, når den er bedst. Nu
har I chancen for at opleve Slukefter Kro i Sønderjylland med
1 overnatning, gastronomisk 5-retters menu og vinmenu samt
morgenbuffet. Fra kun 998 kr. for 2 pers. Tilkøb evt. ekstra
nætter.

Køb senest 24. december 2014 på

spotdeal.dk
SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

AF MIKAEL WULFF &
ANDERS MORGENTHALER

levn fra den italienske koloniperiode (1936-48), andre er ret nye og trives med pæne omsætninger.
Den lokalt producerede pasta,
man spiser i dag i Addis Abeba, er
ikke værst, hvis man er meget gavmild i bedømmelsen. De velhavende etiopiere spiser dog hellere italiensk pasta, som kan købes i dyre
domme i særlige supermarkeder.
For de mindrebemidlede er den
gode nyhed, at det ikke varer længe,
før mange vil kunne få en spaghetti
bolognese på højsletten.
I dag spiser ﬂeste etiopere (når de
kan) deres national ret injera, som
er en mørk pandekage lavet på en
dej af teef, en korntype, der kræver
meget og giver minimalt afkast. Durumhvede kan derimod give større
kvantiteter på den frugtbare jord,
og hveden kan blive til en sund og
nærende pasta.
Desuden kan pastaproduktionen
foregå på en nemmere måde. Det
påstår i hvert fald de etiopiske eksperter.
Landet har enorme jordstrækninger, som kan bruges til durumhvede, og med moderne møller kan
hveden blive malet til semulje og
derefter laves til pasta. Dermed kan
en positiv udvikling fortsætte, for i
de senere år er sultindekset blandt

Overalt i landet gik livet tilsyneladende sin vante gang i går. Danskerne
stred sig hjem fra arbejde gennem
regn og blæst, som om intet var
hændt, mens andre drog på gavejagt i
stormagasiner og lingeriforretninger
i det varme skær fra tusinder af lysende pærer i de ophængte juledekorationer.
Men lige under den idylliske overﬂade fornemmede man, at danskerne
var rystede i deres grundvold, efter at
nationens mest omtalte og feterede
sportsmand, Kevin Magnussen, tidligere på dagen havde mistet sin plads
på McLarens formel 1-hold.
»Nå ja, det har jeg da godt hørt«, sagde en tydeligt chokeret kvinde, som vi
mødte i Lyngby Storcenter, hvor hun
netop havde købt en elektrisk sovserører med snoozefunktion til sin
svigerinde.
»Kevin Magnussen? Er det ikke ham,
der har været på forsiden af Ekstra Bladet siden engang i august? Hans far
har vist også kørt racerløb engang«,
sagde en mand, som var blevet væk fra
sin kone i Salling i Aalborg, og som
helt klart havde svært ved at forlige sig
med Kevins skæbne.
Allermest udtalt var følelsen af sorg
og tab dog på landets sportsredaktioner, hvor ﬂagene straks gik på halv ved
nyheden om, at McLaren havde droppet Danmarks største motorsportstalent gennem tiderne.
»Det er meget svært at tale om lige
nu«, sagde en sportsredaktør og stirrede ud i redaktionslokalet med et tomt
blik.
Efter at have pudset næse tilføjede
han dog:
»I de sidste to måneder har vi hver
eneste dag bragt historier om, at Kevin var enten inde eller ude af sit team.
Men nu må vi se i øjnene, at det er slut.
Det er umenneskeligt hårdt, men livet
skal jo gå videre. Lige nu kan jeg bare
ikke se hvordan, for Daniel Agger er jo
for længst kommet hjem til Brøndby,
og Michael Laudrup er lige startet som
træner nede i ørkenen, så ham kan vi
heller ikke sætte i forbindelse med
nye klubber«.

VIDENSKABSNYDT

de godt 90 millioner etiopere ifølge
FN faldet fra 45 til 24. Det er den
største bedring blandt centralafrikanske lande, men er dog endnu ikke nok.
Her kommer den italienske pastaekspertise til undsætning. Måske med en spaghetti a la etiope?
Den kan blive en ny international
yndlingsret.
Italienerne kan i dag ikke konkurrere med kinesere, der er overalt
i Etiopien, heller ikke med de japanske biler, der har udkonkurreret al-

SMAGFULDT. Pastaproduktion
og -konsummering kan blive en
vindersituation for Etiopien.
Foto: Alfredo Tesio

le de andre mærker, ligesom koreanske fjernsyn. Alt dette kan de rige
få.
Men den italienske carbonara,
med et gavmildt drys af friskmalet
lokal sort peber, kan godt gå hen og
blive en ny trendy model for alle
etiopere.
bagsiden@pol.dk

Nye resultater fra den såkaldte
Rosetta-mission, som har undersøgt
forholdene på kometen 67P, viser, at
vand ikke som hidtil antaget kommer
fra det ydre rum.
Resultaterne kommer dog ikke bag
på Irmelin Glansmose, Hadsund, der
som autodidakt kogekone i en årrække har anvendt store mængder vand
til såvel kogning af kartoﬂer som til
fremstilling af vandbakkelser og klar
suppe med boller.
»Jeg har altid vidst, at vandet kom
fra Hadsund Vandværk. Det er jo ikke
ligefrem raketvidenskab, når det er
dem, der sender vandregningen. Selv
om man godt nok skulle tro, at det
blev hentet langt ude i rummet med
de priser, de holder sig«, siger Irmelin
Glansmose.
ats@pol.dk

