Tag en Tænkepause, og
bliv ekspert i eksperter
– og hvorfor vi ikke kan
undvære dem
Eksperter former vores hverdag med anbefalinger og assistance. Alligevel
stiger og falder deres popularitet konstant. Vi tilbad dem i 1990’erne, da de
fortalte, at vi bare kunne bælle rødvin med god samvittighed – det er jo
sundt! Men statsminister Anders Fogh Rasmussen belærte os om, at ekspertise er lig med smagsdommeri, og at vi skulle frygte ”et eksperttyranni”. Der
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skulle nærmest en coronapandemi til for at genoprette eksperternes gode
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ry og rygte, for uden deres beroligende viden, overblik og erfaring kunne
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alle vi andre let forfalde til at sprøjte desinfektionsmiddel ind i blodårerne
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mod en løssluppen virus, sådan som den ultimative fjende af enhver form for
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ekspertise foreslog sidste år. Derfor er der behov for en Tænkepause,
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hvor vi kan opdatere vores viden om, hvad eksperter egentlig er for nogle
damer og herrer. I september måneds Tænkepause lovsynger N. Leila Trapp,
eksperternes ekspert, alskens eksperter, ikke mindst hverdagens helte som
vvs’ere og baristaer, og skoser kvaksalvere m.fl., som for vores fælles bedste
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burde holde lidt igen med deres bedrevidenhed.

ltr@cc.au.dk eller
87 16 53 78

”Balletdansere, tømrer, kokke. Mennesker som bliver ekstraordinært gode til én ting har altid fascineret mig. Det er smukt
at se dem udfolde deres unikke evner. Det er også praktisk;
alle kan jo ikke blive god til alt. Jeg blev smidt ud af balletskole
som ung. Min egen status som ekspert i ekspertise er kommet
bag mig, men netop ved intenst at beskæftige sig med én
bestemt ting, så kommer ekspertise næsten af sig selv.”
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– N. Leila Trap
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er. Alle bøger i serien fås også som lydog e-bøger og kan købes i abonnement
på forlagets hjemmeside
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N. Leila Trapp er lektor i virksomhedskommunikation ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, og har blandt andet undersøgt,
hvordan interesseorganisationer strategisk udformer deres kommunikation i
jagten på politisk indflydelse.

6. SEPTEMBER OPFØRER NØRREBRO TEATER TÆNKEPAUSEN LIVE.
KOMIKER OG JOURNALIST SEBASTIAN DORSET ER VÆRT FOR
MONOLOG OG LEVENDE TALKSHOW.

