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Slipsets flugt over plankeværket 
Den nye kulturminister fik slipset galt i halsen i forbindelse med det første Statsråd hos Dronningen. 
 
Så skete det! Slipset er blevet en del af kulturkampen i gode gamle Dannevang. Endelig et problem vi alle 
kan forholde os til – med eller uden slips! Hidtil er slipset blevet taget af ved passende lejligheder. F.eks. når 
mandlige ministre skal i Go’ morgen Danmark på TV2. Her handler det om at virke afslappet, har 
spindoktoren visket ministeren i øret. Javel Hr. Spindoktor! Naturligvis Hr. Spindoktor. Om end alle er 
fuldstændig klar over, at slipset er på igen, næsten før han – ministeren – er ude af studiet igen!   

Nu handler det om at tage det – slipset – på ved passende lejligheder, bl.a. til Statsråd; og så er det, vi har 
balladen! Det er selveste kulturministeren i skikkelse af kaospilot-frontløberen Uffe Elbæk, der har gjort sig til 
bannerfører for friheden til ikke at bære slips! Om end den nye kulturpilot i samme åndedrag – politisk korrekt 
– lige når at få sagt følgende til ekstrabladet.dk den 5. oktober: ”Men der er regler! Og det skal man jo 
selvfølgelig bare acceptere og forstå, og så skal man vælge sine kampe!”  

Slipset som løftestang 
Reglerne der henvises til, er dresscode i forbindelse med Statsråd. Og jo, der er naturligvis regler – skrevne 
såvel som uskrevne, og det kunne da være interessant, om der ligefrem står, at mandlige ministre skal bære 
slips i forbindelse med Statsråd! For står der sådan, er jeg ikke i tvivl om, at alle mandlige ministre inkl. Uffe 
Elbæk naturligvis vil iføre sig dette festlige men særdeles upraktiske klædningsstykke. Hvis de altså bare 
havde fået det at vide. Er det blot en uskreven regel, har den nye kulturminister måske en større pointe end 
som så, når hans afsluttende replik til ekstrabladets udsendte er følgende: ”Hey, vi er altså i 2011! Og jeg 
synes, at man tager slips på, hvis man har lyst til det!” Godt brølt Hr. kulturminister. Måske du alligevel skal 
tage kampen op! Hvem ved, måske kan slipset være løftestangen for et paradigmeskifte, der rækker 
længere end ”med eller uden slips?” Hr. spindoktor? 
 


