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USA og Europa må tilslutte sig BRIKS 

– En ny, international orden for menneskeheden 

 

Hvad enten amerikanerne og europæerne er klar over 

det eller ej, er et nyt, internationalt system blevet etable-

ret på denne planet, som nu definerer fremtiden for den 

menneskelige art. På mindre end et år er en alliance om-

kring BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydaf-

rika) blevet skabt, der med kæmpeskridt har opbygget en 

parallel, økonomisk orden, en orden, der udelukkende er 

dedikeret til opbygningen af den produktive økonomi, i 

modsætning til Det britiske Imperiums aktuelle, banke-

rotte, transatlantiske system, der er centreret omkring 

bankerne i City of London og på Wall Street. Dette ban-

kerotte system, der har forpligtet sig over for maksime-

ringen af spekulativ, monetaristisk profit og bragt verden 

til randen af global, økonomisk disintegration og krig. 

 

Læs Schiller Instituttets Nyhedsorientering  

for december:  

»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen  

– verden ved en skillevej«  

Lyt til de seneste nyhedsopdateringer på 

Radio Schiller: 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK ORIENTERINGSMØDE  

v/formand Tom Gillesberg 
 

Torsdag 8. januar kl. 19.00 
 

Schiller Instituttets kontor, Sankt Knuds Vej 11, kld. tv., 

1903 Frederiksberg C. – Tlf.: 35 43 00 33; mobil: 51 21 

72 06 – Eller vær med via Google Hangouts  

- Kontakt Aarhus: Hans Schultz: 60 16 40 96 
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HOVEDARTIKEL: Talsmand for inter-oceanisk ka-

nal i Nicaragua til Executive Intelligence Review: 

Europa og USA må tilslutte sig BRIKS-initiativet, 

Læs side 2 

 

Fra LaRouche-bevægelsen: 

5. januar 2015: Knus Wall Street for at standse  

krigsfremstød! Læs side 1 

4. jan. 2015: I har langt mindre tid, end I tror,  

Læs side 3 

31. dec. 2014: De afgørende slag vil finde sted i be-

gyndelsen af januar, Læs side 3  

 

Andre Nyheder: 

Red euroen – Afskaf vælgerne, Læs side 4 

EU flipper ud: ’Det forkerte resultat’ i græsk valg  

kunne fremkalde en ’massiv krise for euroen’,  

Læs side 4  

Mens Planet Britisk Imperium imploderer, bringer 

Planet BRIKS menneskeheden fremad, Læs side 4  

 

Fra LaRouche-bevægelsen 5. januar 2015: 

Knus Wall Street for at standse krigsfremstød! 

Verden befinder sig for enden af en meget kort lunte 

til global krig, anstiftet af London og Wall Street i deres 

desperate forsøg på at undgå tab af magt, mens deres 

transatlantiske finansimperium omkommer i flammerne. 

En indikation på det voksende hysteri og den voksende 

desperation var en spalte, skrevet af klummeskriveren i 

The London Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, et 

velkendt talerør for britisk efterretningsvæsen, der sagde, 

at kollapset af europæiske obligationsrenter er uden for-

tilfælde, siden den Sorte Død i det fjortende århundrede. 

Det, som Pritchard og søndagens New York Times kaldte 

faren for deflation, er i virkeligheden et totalt kollaps af 

de europæiske nationers realøkonomier. 

Og nu, da Grækenland befinder sig på randen af at 

forlade eurosystemet og afvise Trojkaens nedskæringspo-

litik, er der panik over, at smitten fra denne overhængen-

de udvikling vil spredes i hele Europa, med begyndelse i 

Italien, Portugal, Spanien og måske endda Frankrig. 

I Tyskland er et slagsmål uden fortilfælde brudt ud 

omkring Merkelregeringens nedskæringsplan for eurozo-

nens Middelhavslande. For første gang siger tyske rege-

ringsfolk, inklusive en af Merkels økonomiske toprådgi-

vere, Michael Fuchs, åbenlyst, at Grækenland kan bryde 

ud af euroen uden at forårsage en større krise. SPD-

koalitionspartnere, der afviser denne fantasi, er rasende 

over, at man er kommet med udtalelser uden forudgående 

konsultation. 

Der er meget lidt tillid nogetsteds til denne påstand 

om europæisk finansiel stabilitet, og både Pritchard og 

New York Times fra søndag bønfaldt chefen for Den eu-

ropæiske Centralbank, Mario Draghi, om at leve op til sit 

løfte om at gøre »hvad det skal være« for at redde euro-

en. Det betyder et massivt program for kvantitativ lem-

pelse (QE) med ophedet pengetrykning, som, siger Prit-

chard, vil være for lidt, og komme for sent. (Forts. s. 3) 
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HOVEDARTIKEL: 

PRESSEMEDDELELSE: 

Talsmand for inter-oceanisk kanal i Nicaragua  

til Executive Intelligence Review: 

Europa og USA må tilslutte sig BRIKS-initiativet 

 

29. dec. 2014 – Dr. Telémaco Talavera, dekan ved 

Nicaraguas Landbrugsuniversitet og talsmand for Kom-

missionen for den store inter-oceaniske kanal i Nicara-

gua, opfordrer USA og Europas nationer til at gå med i 

BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) 

og deltage i opbygningen af en ny verdensorden, der er 

baseret på udvikling, fred og respekt for national suveræ-

nitet. I et langt interview den 20. december med Gerardo 

Castilleja fra EIR’s kontor i Mexico City, blev dr. Tala-

vera spurgt om Schiller Instituttets appel, som cirkuleres 

internationalt af LaRouche-bevægelsen og andre, »USA 

og Europa må have modet til at afvise geopolitik og i 

stedet samarbejde med BRIKS«, svarede dr. Talavera: 

 

»Jeg ville sige, at ikke alene kan de gå med; jeg ville 

sige, at de skal tilslutte sig dette initiativ. For vi kan gan-

ske enkelt ikke længere leve i en verden med konfronta-

tioner. Vi må virkelig se til, at fornuften med respekt for 

suverænitet, selvbestemmelse, folkenes frihed til at have 

deres egne anskuelser og deres egne økonomiske og so-

ciale visioner, er herskende i verden.« 

 

Talavera forklarede: »BRIKS er en voksende kends-

gerning, en gruppe af fremvoksende lande med stort po-

tentiale i verden, som spiller en vigtig rolle, og som ikke 

kan skubbes til side, ikke bør skubbes til side. BRIKS bør 

ikke ignoreres eller undervurderes af USA og Europa, for 

ellers vil det virkelig tid efter anden give bagslag mod 

dem. For dette er en realitet, der er på vej frem. 

Så jeg mener virkelig, at vi må sætte en stopper for 

den imperialistiske anskuelse, dette arrogante synspunkt 

om at eje verden, og at alle andre må ligge ved deres 

fødder eller være underkastede. Og vi må i stedet fremme 

relationer, der består i samarbejde, respekt i hele verden, 

uanset specifikke aspekter og naturlige og nødvendige 

forskelle i kultur, politik, religion osv. Så hele verden 

virkelig kan gøre fremskridt hen imod et samfund, der 

har lavere fattigdomsniveauer, lavere niveauer af margi-

nalisering, lavere niveauer af miljøødelæggelse, mere 

fred – en fred inden for rammerne af respekt, men med 

en forståelse af fred som værende ikke blot fraværet af 

væbnet kamp, men virkelig som den respekt, der må fin-

des mellem folkeslag og lande … Europa og USA ikke 

alene kan, men må fortsætte med at skifte over til at 

fremme fred og ikke anse sig selv for at være verdens 

ejere, der står over selveste suveræniteten, selvbestem-

melsen eller anskuelserne hos andre folkeslag og lande.« 

 

Schiller Instituttets resolution om at gå med i BRIKS 

er blevet underskrevet af flere end 100 prominente politi-

kere, forretningsfolk, akademikere, videnskabsfolk og 

kunstnere fra 20 lande i hele verden. Hele teksten, samt 

listen over dem, der hidtil har skrevet under, kan findes 

på http://schillerinstitut.dk/si/?p=2702 

Interviewet 

Under hele interviewet talte Talavera med EIR med 

bemærkelsesværdig optimisme om de mange udfordrin-

ger og muligheder, der byder sig med konstruktionen af 

den 278 km lange, store inter-oceaniske kanal, som Nica-

ragua er begyndt at bygge i partnerskab med det kinesi-

ske selskab HKND. 

 

Om uddannelse: »I samråd med universiteter i dette 

område, såsom Panamas Internationale Maritime Univer-

sitet, Panamas Teknologiske Universitet, [universiteter i] 

Spanien og verden, og ikke blot i Kina, beskæftiger vi os 

virkelig med de nye udfordringer inden for uddannelse på 

alle niveauer, men især inden for højere tekniske uddan-

nelser. Vi har talt om at tilbyde 355 nye uddannelser … 

som vil blive nødvendige i Nicaraguas nye økonomiske, 

videnskabelige og teknologiske dynamik.« 

 

Om den kinesiske præsident Xi Jinpings tilbud om et 

»win-win«-samarbejde omkring den Nye Silkevej: »Ver-

den lever i en virkelighed, der er anderledes i forhold til 

den Kolde Krigs tid … Vi er gået fra geopolitik, der do-

minerede verden under den Kolde Krig, og til ’geo-

økonomi’ … Disse store projekter kan blive drivkraften i 

aspekter af verdensøkonomien. For eksempel vil den 

Store Nicaraguanske Kanal … reducere tiden for trans-

port af eksport- og importprodukter. Den vil reducere 

omkostningerne, fordi afstanden er forkortet, men også, 

fordi man vil blive i stand til at bruge de store, mere ef-

fektive skibe, der nu bygges … Disse store projekter er 

en strategisk vision af transformation … de er med til at 

stimulere andre store projekter, der er blevet lanceret i 

verden.« 

 

Om ungdommen: »Ungdommen udgør potentialet til 

at opbygge, til at bygge, men de står også over for en stor 

risiko for at gå ad veje, der fører dem til at gøre sig selv, 

deres familier og samfundet fortræd … Det er Nicaraguas 

strategi at styrke denne vision, denne dynamik, det initia-

tiv, der er karakteristisk for ungdom, så de kan blive 

drivkraften i transformationen. Og som jeg siger til dem, 

at de ikke alene skal være Nicaraguas fremtid, men også 

Nicaraguas nutid, og fremtid … Og nu er de unge i Nica-

ragua en fundamental drivkraft for transformation … for 

vi har i stort mål unge mennesker med denne dynamik, 

denne kraft, der føler håb, muligheden for at blive aktø-

rer, at blive hovedpersoner i en social transformation. Og 

det giver deres liv mening … [De har] kreativiteten, in-

novationen til at kunne sige: ’Vi unge vil blive skabere, 

vi er skabere af et bedre samfund for os selv, vore famili-

er og samfundet.’« 

 

Dr. Talavera sluttede sit interview med EIR med en 

appel til befolkningen i USA: »I er et folk, der har en 

betydningsfuld, historisk mulighed for også at bidrage til 

økonomisk, social og menneskelig transformation, og 

gøre det med respekt, med respekt for de enkelte folke-

slags og det enkelte menneskes værdighed; I har virkelig 

muligheden … Lad os gå frem sammen med respekt.«   

 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=2702


3 

   

Schiller Instituttets siger: Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling – Hvad siger DU?  

(Fra side 1) 

Det er præcist denne galskab med kvantitativ lempel-

se, der har skabt historiens største Wall Street-boble – en 

boble, der også befinder sig på den yderste rand af at 

eksplodere. Den fortsatte kollaps i oliepriserne, gennem 

bevidst anglo-saudisk manipulation, truer med at detone-

re en Wall Street-derivatboble på 20 billioner dollar, der 

er bygget op omkring den amerikanske og canadiske 

fidus med skiferolie og -gas. 

Så, på begge sider Atlanten, kan det finansielle kort-

hus brase sammen hvert øjeblik, det skal være. Alene af 

denne grund er Wall Street og London parat til at sætte 

en atomar udslettelse på spil ved at gøre fremstød for krig 

som den eneste tilbageværende mulighed for deres døen-

de imperium. Og så længe, Barack Obama forbliver i Det 

Hvide Hus, har Wall Street og London fingeren på atom-

knappen. 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 4. jan. 2015: 

I har langt mindre tid, end I tror 

Under en diskussion om den aktuelle, strategiske situ-

ation i går intervenerede Helga Zepp-LaRouche skarpt 

for at fremstille den aktuelle situations virkelighed. »Hi-

storien vil måske ikke vente til den 17. januar«, under-

stregede hun under en diskussion om Schiller Instituttets 

planlagte arrangement den 17. januar i New York. Vi må 

mobilisere ud fra et standpunkt om den umiddelbart 

overhængende krise – der står umiddelbart foran at 

komme ned over vore hoveder, både finansielt og strate-

gisk. 

Det tempo, hvormed begivenhederne finder sted, un-

derstregedes i går af udviklingen omkring euroen. Ifølge 

kalenderen vil eurokrisen finde sted efter det græske 

valg, som er fastlagt til den 25. januar, og hvis resultat 

afgjort forventes at blive en afvisning af EU’s politik. I 

virkeligheden finder krisen sted nu, som det ses af indi-

kationer om det rapporterede dramatiske skift i den tyske 

regerings politik mht. at acceptere, at grækerne forlader 

euroen. 

Den kommende finansielle nedsmeltning vil selvføl-

gelig ikke kun ske i Europa, men på globalt plan, hvor 

også Wall Street vil bryde sammen. Vi står over for en 

verdenskrise, som kunne komme væltende ned over ho-

vedet på os hvert øjeblik, det skal være. 

Det samme gælder konfrontationen med krig. 

Den umiddelbart overhængende krise gør omgående 

handling bydende nødvendig – vedtagelsen af LaRouches 

Fire Love, der begynder med Glass-Steagall, samt en 

national bevægelse med krav om USA’s såvel som Euro-

pas tilslutning til BRIKS, for at genopbygge en verden, 

der er menneskeheden værdig. Zepp-LaRouche under-

stregede, at dette skift i USA involverer intet mindre end 

en genoplivelse af den ægte, amerikanske identitet som 

en republik, der handler både i sine egne borgeres og hele 

menneskehedens interesse. 

En ledende amerikaner, der handlede i denne hensigt, 

var Alexander Hamilton fra New York, USA’s første 

finansminister, og af hvis geni fødtes det Amerikanske, 

økonomiske System, som BRIKS-nationerne nu har ved-

taget. Denne briefing indleder en række lejlighedsvise 

historiske overblik over Hamiltons lidenskabelige kamp 

for dette system – denne gang kampen omkring hans 

Report om Offentlig Kredit, som han fremlagde for Kon-

gressen den 9. januar 1790.  

 

Fra LaRouche-bevægelsen 31. dec. 2014: 

De afgørende slag vil finde sted  

i begyndelsen af januar 

Foran os ligger der en nedsmeltning af hele det trans-

atlantiske finanssystem, muligvis så tidligt som i begyn-

delsen af januar, understregede Lyndon LaRouche i dag 

(30. dec.). Det dikterer nødvendigheden af hurtigt at få et 

resultat mht. at få USA og Europa ind i BRIKS-

dynamikken, og ikke planer og løsninger på længere sigt, 

som måske vil komme for sent til at gøre en forskel, med 

mindre vi handler nu. Under disse betingelser kan det 

være farligt at planlægge for længere ud i fremtiden, 

erklærede LaRouche. 

Den aktuelle udvikling i Grækenland er et eksempel 

på, hvor hurtigt situationen, så vel som gældskrisen, ud-

vikler sig. Der er nu udskrevet nyvalg til den 25. januar, 

og det vil sandsynligvis resultere i en regering ledet af 

Syriza, der allerede har gjort det klart, at de har til hensigt 

at bryde væk fra den folkemorderiske nedskæringspolitik, 

som Trojkaen har tvunget ned over landet. Som rystede 

kommentatorer i Det britiske Imperiums medier alle ind-

rømmer, så kan denne »antisystem«-smitte lynhurtigt 

sprede sig til Spanien, Portugal, Italien, Frankrig og selv 

Storbritannien. 

I en artikel i Financial Times sagde Gideon Rachman 

det direkte: den største risiko er, at »vælgerne gør oprør 

mod den økonomiske nedskæringspolitik«; sker det, vil 

hele »korthuset, med gæld, bailout (statslige rednings-

pakker) og nedskæringspolitik begynde at vakle«. Dette 

minder om JP Morgans klage fra begyndelsen af maj 

2013 over, at det største problem i Europa er eksistensen 

af anti-fascistiske forfatninger, der blev vedtaget efter 

Anden Verdenskrig. 

For fascisme ville forstås gøre livet så meget lettere 

for Det britiske Imperium. En skam, at russerne, kineser-

ne, andre BRIKS-lande og et voksende antal nationer i 

hele Latinamerika og Asien ikke er enige og ikke bøjer 

sig for afpresningen med trusler om en militær og finan-

siel atomkrig. 

Med hensyn til USA, erklærede LaRouche, så er vi 

bankerot, og befolkningen er demoraliseret. Vore militæ-

re kapaciteter er ødelagt, vore institutioner inkompetente 

og i færd med at bryde sammen. USA er forkrøblet, un-

derstregede LaRouche, og vi må foretage en udrensning 

af den økonomiske og moralske sygdom, der har taget 

over, især efter mordet på Kennedy. Til dette formål har 

LaRouche udstedt et offentligt krav om retsforfølgelse af 

Cheney og andre i Bushregeringen for deres torturpro-

gram, og retsforfølgelse af Obama for hans de facto med-

skyldighed ved at mørklægge disse forbrydelser. 

»Som en af de 16 millioner overlevende amerikanere, 

der gjorde tjeneste i Anden Verdenskrig og kæmpede for 

at besejre et Hitler-regime, der begik ubeskrivelige for-

brydelser mod menneskeheden, kan jeg tale med særlig 

autoritet«, erklærede LaRouche. »At stille disse forbryde-
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re for retten er den ultimative prøve for, om vores nation 

er i besiddelse af den moralske standard, der skal til for at 

overleve. At tolerere og mørklægge sådanne afskyelige 

handlinger, der udføres i så stor målestok af elementer i 

vores egen regering, er i sig selv en forbrydelse imod 

vores nations principper, der er bevaret som en helligdom 

i vores Forfatning.«  

 

Red euroen – Afskaf vælgerne 

 

30. dec. 2014 – Finansoligarkiet kan muligvis beslutte 

fuldstændig at annullere den smule »demokrati«, der 

måtte eksistere i Europa, efterhånden som man indser, at 

det virkelig farlige i det græske valg ligger i, at det meget 

let kunne dreje vælgere over hele Europa imod den van-

vittige politik i eurozonen i særdeleshed, og Den europæ-

iske Union generelt.  

Londons finansoligarkis egen avis Financial Times 

understreger dette gennem sit talerør Gideon Rachman, 

der har skrevet en kronik med overskriften »Eurozonens 

svageste led er vælgerne«. Han hævder, at lederne af 

eurozonen hidtil har kunnet lukke sig inde i Bruxelles og 

lave så mange beskidte aftaler som muligt for at redde 

eurozonen, men nu, med valget i Grækenland, kunne en 

venstreorienteret regering, der er imod nedskærings- og 

bailout-politik, under ledelse af Syriza, ændre alt dette. 

En valgsejr til Syriza truer med at give fremgang til alle 

de euroskeptiske partier, fra det venstreorienterede Po-

demos i Spanien og til de venstre- og højreorienterede 

partier i Italien og Le Pens Front Nationale i Frankrig. 

»Det svage led«, tilstår Rachman, er »risikoen for, at 

vælgerne vil gøre oprør imod den økonomiske nedskæ-

ringspolitik og stemme på ’anti-systempartierne’«. Det 

ville, græmmes han, betyde, at »hele det skrøbelige kort-

hus med gæld, bailout og nedskæringspolitik begynder at 

vakle«. 

Rachmans profascistiske argument ligger tæt op ad 

det argument, som blev offentliggjort i maj 2013 af JP 

Morgan, som sagde, at den største forhindring for deres 

planer om nedskæringspolitik i Europa er eksistensen af 

de antifascistiske forfatninger, der blev vedtaget i Europa 

i kølvandet på Anden Verdenskrig. 

I øvrigt er den store frygt, som bekymrer Rachman og 

andre finanskommentatorer, at Spanien, der afholder valg 

i slutningen af 2015, bliver den næste dominobrik, der 

falder efter Grækenland. Alle de spanske medier rappor-

terer, at premierminister Mariano Rajoy har antydet, at 

han måske vil danne en koalition med Socialisterne for at 

standse Podemos-partiet, der, til trods for, at det først 

blev dannet i år, nu ligger forrest i opinionsmålingerne. 

Rajoy har også krævet en ekstraordinær parlamentssam-

ling i januar for at debattere og vedtage hans reform af 

straffeloven samt forholdsregler, der er rettet imod kor-

ruption og for finansieringen af partier, og som kunne 

føre til overraskelser. 

 

Andre EU-lande, der afholder valg i 2015, inkluderer 

Storbritannien, Polen, Danmark, Finland, Portugal og 

Estland.    

 

EU flipper ud: ’Det forkerte resultat’ i græsk valg 

kunne fremkalde en ’massiv krise for euroen’ 

3. jan. 2015 – På trods af erklæringer fra tyske rege-

ringsrepræsentanter om, at en græsk gældskrise kunne 

inddæmmes, advarede Deutsche Welle, Tysklands offici-

elle, internationale nyhedskanal, om, at Grækenland kun-

ne styrte Europa ud i en krise om valutaen igen i 2015. 

De erklærede, at hvis oppositionspartiet Syriza vinder 

valget i denne måned, vil tilliden på finansmarkedet 

sandsynligvis blive »rystet«. De citerer præsidenten for 

EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, for i en åbenlys 

intervention og ikke særlig underfundig trussel at sige, 

’Grækerne ved udmærket, hvad et forkert valgresultat 

ville medføre’. 

DW citerer dernæst en analyse fra Goldman Sachs: I 

tilfælde af, at en regering under ledelse af Syriza ikke 

længere ville betale sin gæld, hvilket ville føre til et »al-

vorligt sammenstød mellem den græske regering og in-

ternationale ledere, kunne den Europæiske Centralbanks 

afbrydelse af tilførsel af likviditet til de græske banker 

potentielt endda føre til en forlænget ’banklukkedag’, 

efter Cypern-modellen«. 

De hævder, at en græsk betalingsstandsning »selvføl-

gelig ville indvirke på andre stater, der har en besværlig 

gæld: risikopræmier for Cypern, Italien, Portugal og mu-

ligvis Frankrig … Dette ville så igen være gift for de 

offentlige budgetter, som skal anvendes til investeringer, 

i modsætning til forøgede rentebyrder«.  

 

Mens Planet Britisk Imperium imploderer, 

bringer Planet BRIKS menneskeheden fremad 

30. dec. 2014 – Kina og Rusland »skiftede i går rent 

praktisk over til nationale valutaer inden for handel og 

brugte finansielle instrumenter og swaps og terminskon-

trakter, idet de søger at reducere dollarens indflydelse og 

risici med fremmed valuta«, rapporterer Russia Today. 

Kina har underskrevet swap-aftaler med omkring 20 lan-

de, inklusive Rusland (til 25 mia. dollar). Kina og Rus-

land har også etableret en opererende erstatning for Ve-

stens SWIFT interbanksystem, der forventes at være fuldt 

ud operationel i maj 2015. 

Med hensyn til den fysiske økonomi går Kina aggres-

sivt frem med planer om både at producere og importere 

massive mængder af jernmalm – som er afgørende for 

stålproduktion. I dag producerer Kina 45 % af verdens 

jernmalm (med en produktionsrate pr. person, der er 3,4 

gange større end i resten af verden), og landet importerer 

63 % af hele den globale handel med jern. Verdens stør-

ste eksportører er Australien (47 % af verdenstotalen) og 

Brasilien (25 %). Mining.com rapporterer, at disse to 

lande forventer en stigning i deres andel af jernmalm-

eksporten til 79 % i 2015, og dernæst til 90 % i 2020 – 

dette til trods for det bratte fald i jernmalmpriserne i år. 

Det er tydeligvis de fremtidige, fysisk-økonomiske krav, 

og ikke manipulerede prisudsving, der er bestemmende 

for BRIKS’ og associerede landes handlinger.  

 

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunkts-

program for en økonomisk genrejsning i Danmark: 

http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf 

http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf

