
                  

 

 
Politihistorisk Forening                        

Birkevej 25 
3660 Stenløse                        

telefon 20 42 19 30 
e-mail: politihistorisk.forening@gmail.com 

                                 www.politihistoriskforening.dk 
 

september 2021 

 
 

Kære medlem 
 
Du inviteres til gratis foredrag om ”Mørkelygten”  
 

torsdag den14. oktober 2021 kl. 1900 - 2100 
 
i Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg. Adgang via receptionen i stueetagen. 
 

Jesper Tynell, der er journalist og cand.mag., har blandt andet beskæftiget sig med   

demokrati i mørkelygtens skær - magtens sprog og sprogets magt. 

Sproglige spidsfindigheder spiller en central rolle, når danske embedsmænd skærer tal, jura 

og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt understøtter regeringens politik udadtil. Det 

fremgår af bogen 'Mørkelygten', der bygger på e-mails, notater og op mod hundrede 

samtaler med embedsmænd om konkrete sager, hvor Folketinget og befolkningen er blevet 

præsenteret for mere eller mindre vildledende oplysninger. 

Embedsmænd skærer løbende tal, jura og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt 

sælger regeringens politik. Som spillereglerne er i dag, kan det tilmed være deres pligt. De 

skal tjene ministeren og kan straffes for ikke at gøre det - også selvom det er tvivlsomt, om 

de dermed bryder loven eller taler usandt over for vælgerne og de folkevalgte. Men hvad 

betyder spillereglerne i praksis for den parlamentariske styringskæde og for demokrati? Er 

reglerne mest befordrende for folkestyre eller for topstyre? Det er nogle af de spørgsmål 

Jesper vil kaste lys over, når han stiller skarpt på gråzonen mellem demokrati og 

topstyring.  

Jesper Tynell er journalist og cand.mag. i historie og kommunikation, og har bl.a. udgivet 

bogen »Mørkelygten - embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta«, 

der er blevet tildelt FUJ-prisen 2015 og Blixen-prisen 2015. 

I forbindelse med arrangementet serveres en forfriskning. 
 
 
Tilmelding / gratis billetter; 
 
Du kan sammen med din ægtefælle, samlever eller kæreste bestille adgang til foredraget ved at 
sende en mail til mig på mail; bundesen@privat.dk senest mandag morgen den 11. oktober!  
Spørgsmål om arrangementet kan i øvrigt stilles til undertegnede på mobil 20 42 19 30. 
 
 
Venligst - og vel mødt. 
 
Hans Bundesen 
formand 
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