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Jaguaren og dens ejer kan 

kontaktes på 

idehjs@hum.au.dk

tlf. 87 16 22 86

”Efter tre måneder med dårlig menisk ved jeg, at den absolut vigtigste frihed 

er bevægelsesfrihed. Det har jeg nu altid vidst – for som barn var jeg plaget af 

astma og andre sygdomme og var hele tiden indlagt. Det var ufrihed.

I lang tid troede jeg, at marxisme og frihed var tæt forbundet. Nu kan jeg se, at 

det var en stor fejltagelse. Måske kan man forbinde Marx og frihed, men man 

kan helt sikkert ikke forbinde marxisme og frihed. Eller socialisme og frihed.

Heller ingen borgerlige partier går for resten reelt ind for frihed. De er alle 

sammen statsfikserede. Enten i den positive variant, hvor de tror, at staten 

skal ordne alt. Eller i Liberal Alliances negative variant, hvor staten ses som 

instans for alt, der er noget skidt.

Ingen af delene er der nogen frihed i. Min sympati ligger hos anarkisterne. 

Ikke hos de politiske anarkister med et program. For anarkisme som ideologi 

er også ufrihed. Men hos de eksistentielle anarkister.” 

Ny forskning 
– den køber man i Netto for en tyver

Frihed af Hans-Jørgen Schanz er en lille bog, der udkommer den 2. september. Og den fås i Nettos 400 butikker 

til 20 kr.

Men bogen er samtidig den første Tænkepause. Hver måned udkommer en ny lille bog forfattet af en højtprofileret 

forsker og formidlet, så de fleste kan være med – hvis de kan finde en god times tid på stranden, i bussen eller i 

toget. Eller bag rattet for den sags skyld. Hver Tænkepause udgives nemlig samtidig som trykt bog, som e-bog i 

flere formater og som lydbog produceret af DR Drama. E-bøgerne og lydbøgerne er gratis og kan downloades fra 

forlagets, Danmarks Radios, Jyllands-Postens og Aarhus Universitets hjemmesider. 

Bøgerne følges op med forfatterforedrag på landets biblioteker – og de diskuteres på litteratursiden.dk.

Det er hurtig viden uden filter – fra nogle af landets klogeste hoveder.

Hans-Jørgen Schanz 

kører i Jaguar. Og er vild med det. I Jaguar, fordi det er en 

lækker bil. I bil, fordi det giver den totale følelse af bevæ-

gelsesfrihed.

For mere info om projek-

tet – eller kontakt til Netto, 

Aarhus Universitet eller andre 

samarbejdspartnere – kontakt 

forlagschef Carsten Fenger-

Grøndahl:

cfg@unipress.au.dk

tlf. 29 86 27 60


