
 
 
 

Kender du Wikipedia?  

 
For nogle år siden opfandt man overthere en ny måde at lave encyklopædi på, og denne 
metode har spredt sig til flere lande, bl.a. Danmark.  
 
Konklusionen først: Jeg tror Wikipedia er noget der holder og at der er mange gode grunde til 
at kaste sig ud i det, både som bruger, som forfatter og som bidragyder i et mere begrænset 
omfang.  
 
Særligt IT-interesserede kan desuden blande sig i hvordan man skal udvikle projektets 
maskinrum, men det kan vi lade ligge her.  
 
For mig er Wikipedia særlig interessant, fordi jeg synes den tegner til at kunne blive et godt sted 
at lægge opslagsord, småbiografier og informationer af mere almen interesse om Balkan-
emner, der ikke kan placeres bedre et helt andet sted.  
 
Denne artikel består af to ting: Denne introduktion og et lille udvalg af artikler som de så ud 19. 
januar 2006 ud på aftenen.  
 
Wikipedia har en række gode egenskaber - og nogle der er en smule problematiske, men 
det ser ud til at de gode egenskaber forstærkes, og at de mindre gode bliver svækket i takt med 
at der kommer flere artikler og i takt med at artiklerne bliver videreudviklet.  
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Blandt de gode egenskaber vil jeg fremhæve:  
 
• Projektet er internationalt. Der er i dag Wikipedier på en lang række sprog. Den klart 
stærkeste udgave er den engelske. Hvis man vil springe fra den ene til den anden udgave er 
det meget nemt.  
 
• Der er en ganske særlig grund til at jeg synes særlig godt om Wikipedia, og det er at det er et 
sted hvor også venner fra Balkan kan blande sig på lige fod som os andre. Jo flere af dén 
slags projekter, desto bedre synes jeg.  
 
• Alt hvad der findes på Wikipedia, tekst såvel som billeder, må anvendes frit, når bare man 
angiver kilden.  
 
• Der er gode muligheder for at kombinere en kortere tekst på Wikipedia med én eller flere 
længere artikler andetsteds - og med artikler som ikke har dén karakter som Wikipedia-artikler 
bør have, fx fiktionstekster.  
 
• Wikipedia vil udvikle sig i takt med behovet. Hvis der mangler noget, og man har nogle 
informationer der burde stå der, kan man taste dem ind og uploade dem hurtigt og nemt.  
 
• Begår man tekniske fejl, og dét gør man, især i begyndelsen, kommer der hurtigt hjælp, 
fordi nogle af brugerne har en særlig administrator-funktion, som indebærer at de holder øje 
med hvad der bliver lagt ind i Wikipedia'en.  
 
• Skriver nogen noget griseri (som de rødder der over et par dage søgte at lægge en 
fuldkommen useriøs artikel ind), eller hvis der er nogen der søger at ødelægge systemet, bliver 
det stoppet og fjernet. Responstiden var 6 minutter i det konkrete tilfælde.  
 
• Skriver nogen noget den pågældende virkelig tror på, men som ikke har objektiv karakter, 
vil der nemt kunne smækkes en plakat på artiklen om at indholdet er omdiskuteret - eller der 
kan være nogen der erstatter teksten med én der er mere objektiv. Jeg har selv fjernet nogle 
afsnit i en artikel om Kosovo, der var alt for serbiske (og ville være det) og erstattet dem med 
nogle der i det mindste søgte efter at være objektivt formuleret.  
 
• I tilknytning til de enkelte artikler er der et diskussionsfelt, hvor man kan skrive hvorfor man 
har gjort dette eller hint eller komme med forslag til andre deltagere.  
 
• Alle og enhver har mulighed for at blande sig anonymt, men det er en stor fordel for 
diskussionen, hvis man har registreret sig som bruger og skrevet en smule om sig selv på sin 
brugerside.  
 
• De registrerede bruger har bedre muligheder for at følge hvad der sker. De kan fx 
markere artikler som de vil følge udviklingen på. Så snart der er én der flytter et komma, kan 
man se det på sin overvågningsliste. Det styrker mulighederne for at holde forbindelse til dem 
der blander sig. Mange gange er det en administrator, der ændrer lidt på noget teknisk, andre 
gange er der én der har et godt forslag eller som har suppleret artiklen. Jeg har på et par uger 
set mange tilfælde af begge dele, og synes jeg har lært en hel del - både om hvordan man kan 
gøre sine artikler bedre teknisk set og om nogle af de emner der interesserer mig.  
 
• Gennem et par uger har jeg skrevet om nogle Balkan-ting, om Holberg og om nogle retslige 
forhold som har min interesse. På de følgende sider har jeg valgt nogle artikeleksempler om 
Balkan-emner, dels for at vise hvordan tingene ser ud, dels for at opfordre til at du også 
interesserer dig lidt for projektet. Først og fremmest ved at bruge det (og acceptere at blive 
»irriteret« over at også dét mangler), men dernæst ved at supplere, ved at rette slåfejl, ved at 
skrive en linie hér og ved at skrive en artikel dér.  
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• Artiklerne på de følgende sider har jeg for det meste taget initiativ til og skrevet det meste af, 
men der er et par undtagelser. Fx lå der en artikel om Albanien, før jeg gik på banen, og derfor 
har mit bidrag været af supplerende karakter (nemlig om tiden i det sidste par år). Som du vil se 
er artiklerne ikke lige langt. Nogle er meget korte og skriger efter at blive suppleret. Nogle er 
længere, men ikke færdige. Andre nærmer sig en afrunding og har fået gjort noget ved layoutet 
- der er måske kommet indholdsfortegnelse og afsnitsopdeling, eller der er kommet illustrationer 
på.  
 
• Dette fører mig hen til et par af problemerne. Det ene problem er at der er rigtig mange 
huller. Det er imidlertid af forbigående art, for det vil forsvinde i takt med at der kommer 
yderligere tekstbidrag. Midlertidigt kan den enkelte evt. løse problemet ved at svinge over til en 
anden sprogudgave, fx den engelske.  
 
• Er man ved at styrke sine sproglige færdigheder, er det en god idé jævnlig at konsultere 
den relevante sprogudgave.  
 
• Har man noget info som burde ud internationalt, kan man også finde en udvej for dét.  
 
• Et andet problem er at tæt sammenbyggede artikler kan være vanskelige at supplere. 
Hvordan kiler man sig ind dér? Da resultatet skal være så at det samlede resultat bliver bedre 
end det var før, synes jeg det er en meget spændende udfordring, som måske kan styrke éns 
formuleringsevne.  
 
Skulle du have lyst til at prøve, så gå ind på startsiden: http://da.wikipedia.org/wiki/Forside  
 
Får du brug for hjælp, kan du bede om den i Wikipedia-miljøet, det vil generelt være det mest 
indlysende. Men du er velkommen til at henvende dig til mig, hvis du skønner at det er det mest 
praktiske, så vil jeg se hvad jeg kan foreslå, skriv til post@bjoerna.dk  
 

Held og lykke fra  
 

Bjørn Andersen  
 
 
 

Brug PDF-Reader's bogmærkefunktion til at orientere dig i de følgende artikler.  
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Albanien
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Republikken Albanien er et land i det sydøstlige Europa. Det har grænse med Serbien og 
Montenegro i nord, den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i øst og Grækenland i 
syd. Kystlinjen vest for landet udgøres af Adriaterhavet og det Ioniske Hav mod sydvest. 

Republika e Shqiperise 
Indholdsfortegnelse 

1 Historie
2 Politik
3 Distrikter
4 Geografi
5 Økonomi
6 Demografi
7 Se også
8 Kultur
9 Øvrige emner
10 Se også
11 Eksterne henvisninger

Historie 

Uddybende artikel: Albaniens historie 

Albanien har været del af en række græske kolonier, 
efterfulgt af en periode som del af den romerske 
provins Illyricum. Efter at have været underlagt en 
række lande, blev Albanien i 1478 en del af det 
Ottomanske Rige. 

Efter den 1. Balkankrig erklærede Albanien sig i 1912 
uafhængig fra det ottomanske rige. Situationen i 
landet var dog fortsat turbulent. Under 2. 
verdenskrig var landet besat af Italien, men havde 
en primært kommunistisk modstandsbevægelse 
under Enver Hoxha, som overtog magten, da 
italienerne forlod landet. 

Indtil 1990, fem år efter Hoxhas død, var Albanien en 
meget isoleret stat. 

Et flerpartisystem er ved at blive stabiliseret, men 
landet er præget af meget alvorlige økonomiske 
problemer, idet der mangler investeringer og er 
problemer med infrastruktur og elektricitetsforsyning. 
Desuden er der en del korruption, en stor 'sort' 
økonomi og en omfattende organiseret kriminalitet. 
Forskellige tiltag der sigtede på at bekæmpe disse 
problemer er indtil nu [2005] kun lykkedes delvist. 

I 1997 udbrød der væbnet oprør og militærets 

(Detaljer) (Fuld størrelse) 

Nationalt motto: ukendt 

Officielt sprog Albansk 

Hovedstad Tirana 

Præsident Alfred Moisiu 

Areal
 - Total
 - heraf vand 

Areal 140 
28.748 km² 
4.7% 

Befolkning

 - Total (År)

 - Pr. km² 

Størrelse 126 

3.510.484 

122/km² 

Uafhængighed 28. november, 1912 

Valuta Lek 

Tidszone UTC+2 

Nationalmelodi Hymni i Flamurit 

Internetdomæne .AL 
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våbenlagre blev plyndret. Anledningen var at flere foretagender der havde arrangeret 
pyramidespil var kollapset og mange albanere havde mistet deres sparepenge. En 
NATO-styrke under italiensk ledelse - og med deltagelse fra flere lande, bl.a. Danmark - blev 
indsat for at sikre ro og orden. Præsident Sali Berisha blev tvunget til at træde tilbage og 
inden da til at løslade den fremtrædende socialistiske leder [[:en:Fatos Nano]. Efter 
parlamentsvalget kom Socialisterne til magten. 

I efteråret 1998 blev der begået et attentat mod en fremtrædende demokratisk politiker 
Azem Hajdari, hvorpå der udbrød uroligheder. Fatos Nano flygtede til udlandet og blev 
erstattet af en anden socialistisk leder Pandeli Majko. 

I 1998-99 modtog man et stort antal flygninge fra Kosovo. 

Albanien søger om optagelse i NATO og i EU og støtter USA militært i Afghanistan og Irak. EU, 
Verdensbanken m.fl. har i de senere år kritiseret de mange problemer, men ser relativt 
optimistisk på udviklingen, således har EU i slutningen af 2005 besluttet at samarbejde med 
Albanien på et højere niveau end hidtil. 

Siden Hoxha-styrets sammenbrud har Albanien været ledet af Demokraterne under Sali 
Berisha, Socialisterne m.fl. sidst under Fatos Nano og fra parlamentsvalget i 2005 igen af 
Demokraterne m.fl. under Sali Berisha. Socialisternes nederlag har ført til at Fatos Nano er 
trådt tilbage som partiformand og erstattet med Tirana's borgmester Edi Rama, tidligere 
minister i en socialistisk ledet regering. Pandeli Majko blev samtidig valgt som ny 
generalsekretær for Socialisterne. 

Albaniens historie. Kort oversigt med indledning om den danske baggrund for bistand til 
Albanien (http://miqesia.dk/erfaring/albaniens_historie.htm) . Artikel fra Miqësia -
Dansk-Albansk Forening's erfaringsindsamlingsprojekt 2005-2006 

Ludvig Holberg udgav i 1739 sin 'heltehistorie' om 
(http://bjoerna.dk/albansk-historie/Holberg.htm) Skanderbeg (f. ca. 1405, d. 1468), der 
senere er blevet udråbt som Albaniens nationalhelt. Skanderbeg holdt tyrkerne stangen 
til sin død, derefter indgik Albanien i det osmanniske rige. Ludvig Holbergs tekst indledt 
og digitaliseret fra fraktur af Bjørn Andersen 

Politik 

Uddybende artikel: Albaniens politik 

Statsoverhovedet er præsidenten, som vælges af Kuvendi Popullor, eller folkets forsamling. 
Den væsentligste del af forsamlingens 155 medlemmer vælges ved valg hvert 5. år. 
Præsidenten har en regering af ministre, som udnævnes af præsidenten. 

Den danske ombudsmand har - i forbindelse med ydelse af dansk overgangsbistand - rådgivet 
Albanien med etableringen af en tilsvarende institution. Den albanske ombudsmand 
betegnes som Folkets Advokat. 

Distrikter 

Uddybende artikel: Albaniens distrikter 

Albanien er opdelt i 36 distrikter, eller rrethe som de kaldes på albansk. Hovedstaden Tirana 
har en speciel status. Distrikterne er: 

Berat Lezhe 
Bulqize Librazhd 
Delvine Lushnje 
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Devoll Malesi e Madhe 
Diber Mallakaster 
Durrës Mat 
Elbasan Mirdite 
Fier Peqin 
Gjirokaster Permet 
Gramsh Pogradec 
Has Puke 
Kavaje Sarande 
Kolonje Shkodër 
Korçë Skrapar 
Kruje Tepelene 
Kucove Tirane 
Kukes Tropoje 
Kurbin Vlorë 

Geografi 

Uddybende artikel: Albaniens geografi 

Albanien består primært af bakket og bjergrigt 
terræn, det højeste bjerg har en højde på 2.753 
meter. Landet har et tempereret klima med kolde 
vintre og varme somre. 

Udover hovedstaden Tirana, som har 300.000 
indbyggere, er de vigtigste byer Durrës, Elbasan, 
Shkodër, Vlorë og Korçë. 

Økonomi 

Uddybende artikel: Albaniens økonomi 

Albanien er Europas fattigste land. Halvdelen er 
befolkningen er landbrugere, og en femtedel af 
befolkningen arbejder uden for landets grænser. 
Landet har en høj arbejdsløshed, udbredt 
korruption i alle samfundslag og udbredt 
organiseret kriminalitet. 

Albanien modtager støtte fra udlandet, primært fra Grækenland og Italien. 

Demografi 

Uddybende artikel: Albaniens demografi 

Hovedparten af befolkningen (95%) er albanere. Landet har dog en væsentlig græsk 
minoritet. En række indbyggere med etnisk albansk baggrund bor endvidere i naboområdet 
Kosovo. Sproget er albansk, men der tales dog også græsk, primært af den græske minoritet. 

Siden besættelsen af det ottomanske rige er hovedparten af albanerne muslimer. Religionen 
er blevet bevaret selv om den under kommunismen var forbudt. Den ortodokse kirke og den 
katolske kirke er de to næstvigtigste religioner i Albanien. 

Se også 
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Edith Durham 

Kultur 

Uddybende artikel: Albaniens kultur 

Blandt Albaniens mest kendte forfattere er Sami Bey Frashëri, en:Fan Noli, Ismail Kadaré og 
Dritëro Agolli. 

Albansk folkemusik spilles stadig i Albanien, Kosovo og Makedonien 

Ordet albanerinde har to betydninger. 

Øvrige emner 

Kommunikation i Albanien
Transport i Albanien
Albaniens militær
Albaniens udenrigspolitk

Se også 

Verdens lande
Europa

Eksterne henvisninger 

Indvandrerbibliotekets materialetilbud på albansk
(http://www.indvandrerbiblioteket.dk/albansk/albanskdansk.xml)

Dansk informationsside om Albanien og albanerne (http://bjoerna.dk/albanerne.htm) 
Artikler. Gratis elektronisk nyhedsbrev. Brevkasse. Henvisninger. Ved Bjørn Andersen 

To skridt fremad? Albanien i en brydningstid (http://bjoerna.net/to-skridt-frem/) Artikler 
fra 2005: Valget og den nye regering. Korruptionsproblemer og en stor "sort" økonomi. I 
Burrel forsøger man at løse nogle af problemerne selv - på tværs af politiske skel. 
Omtale af sociologiske undersøgelser om hustruvold og om emigration til Grækenland. 
Ét problem har man ikke, der er en udbredt religiøs tolerance. Ved Bjørn Andersen 

Artikler om albansk historie og om det dansk-albanske samarbejde under
overgangsbistanden (http://miqesia.dk/erfaring) ved Bjørn Andersen

Albanian Forum (http://www.forumi.zeriyt.com/index.php) 

Europa

Albanien | Andorra | Armenien2 | Aserbajdsjan1 | Belgien | Bosnien-Hercegovina | Bulgarien |
Cypern2 | Danmark | Estland | Finland | Frankrig | Georgien1 | Grækenland | Hviderusland | Irland |

Island | Italien | Kasakhstan1 | Kroatien | Letland | Liechtenstein | Litauen | Luxembourg |
Makedonien | Malta | Moldova | Monaco | Nederlandene | Norge | Polen | Portugal | Rumænien |

Rusland1 | San Marino | Schweiz | Serbien og Montenegro | Slovakiet | Slovenien | Spanien |
Storbritannien og Nordirland | Sverige | Tjekkiet | Tyrkiet1 | Tyskland | Ukraine | Ungarn |

Vatikanstaten | Østrig

4



Territorier m.v.: Akrotiri og Dhekelia2 | Færøerne | Gibraltar | Guernsey | Jan Mayen | Jersey | Isle 
of Man | Svalbard 

1. Ligger delvist i Asien. 2. Regnes normalt som del af Europa af kulturelle og historiske årsager. 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Albanien" 

Kategorier: Europæiske lande | Albanien | Europarådet 

Denne side blev senest ændret den 17. jan 2006 kl. 18:54. 
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. 
Privacy policy 
Om Wikipedia 
Forbehold 
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Kosovo
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Kosovo og Metohija er ligesom Vojvodina en provins i Serbien. Det var dermed - i sin tid -
også en del af Tito's Jugoslavien.

Kosovo og Metohija staves Косово и Метохија med kyrilliske bogstaver. Metohija betyder
kirkegods. Området kaldes oftest Kosovo af serberne og af det internationale samfund,
hvorimod det albanske befolkningsflertal kalder det Kosova (med tryk på 2' stavelse:
Kosóva).

Provinsens hovedstad er Priština skrevet på serbisk og Prishtina skrevet på albansk.

Den nuværende præsident er Ibrahim Rugova, der er albaner. Han er litteraturforsker af
uddannelse og har opnået en doktorgrad på Sorbonne.

Flertallet af befolkningen har i mange år været albansk, men der er forskellige opfattelser af
hvornår og hvorfor det er sket.

Det er en udbredt albansk opfattelse at albanerne nedstammer fra illyrerne der beboede store
dele af området ved Adriaterhavet i oldtiden og før slaverne, som serberne nedstammer fra,
kom til Balkan.

I middelalderen var Kosovo et centralt område i det serbiske rige, og fra den tid stammer
mange kirker og klostre. Den kristne kirke i Kosovo tilhører den græsk-ortodokse retning.

I perioden efter slaget på Solsortesletten (på serbisk: Kosovo Polje), 28. juni 1389, blev
området underlagt det osmanniske rige, og fyrsterne blev efter et stykke tid - mere eller
mindre frivilligt - sultanens vasaller. Slaget var formentlig uafgjort. Der deltog serbere på
begge sider, de fleste støttede den serbiske hærfører, fyrst Lazar, men nogle støttede
sultanen. Både fyrst Lazar og sultanen, Murad I, blev dræbt under slaget.

Hvordan forholdet og fordelingen var mellem serbere og albanere i middelalderen er
vanskeligt at sige, men det er sandsynligt at der skete en betydelig vægtfordeling - til gunst
for albanerne - i slutningen af 1600-tallet, hvor mange serbere flygtede til Østrig-Ungarn som
følge af en mislykket østrigsk-ungarsk invasion og den efterfølgende retræte mod nord.

Der er i dag flere etniske mindretal; det største er det serbiske, og de fleste serbere i Kosovo
bor nord for floden Ibar, der går gennem byen Mitrovica.

På grund af store uoverenstemmelser mellem serberne og albanerne, som følge af en
guerillakrig der tog til i 1998, og som følge af mislykkede forhandlinger i Rambouillet i
begyndelsen af 1999, besluttede NATO at intervenere militært i slutningen af marts 1999.

Interventionen blev gennemført uden om FN's Sikkerhedsråd på initiativ af USA, men med
tilslutning af de øvrige NATO-lande, hvoriblandt Danmark. Interventionen var ikke i
overensstemmelse med gældende international ret.

Serbien gav op i sommeren 1999, og der blev indgået en aftale, der efterfølgende blev tiltrådt
af Sikkerhedsrådet med resolution nr. 1244. Derved blev invasionen ikke egentligt anerkendt,
men det militære resultat blev accepteret.

Siden da er Kosovo blevet administreret af UNMIK, United Nations Mission in Kosovo, der er
en FN-organisation.

UNMIK ledes af en Særlig Repræsentant for FN's generalsekretær. Blandt dem der har været
Særlig Repræsentant er to danskere, tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup og den
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nuværende Særlige Repræsentant Søren Jessen-Petersen,

Der er siden 1999 gjort forskellige forsøg på at overdrage politisk og administrativt ansvar til
lokale myndigheder. Med enkelte undtagelser har det serbiske mindretals repræsentanter dog
boykottet de nye politiske og administrative organer, i nogen grad på grund af påvirkning fra
Serbien.

FNs Sikkerhedsråd har omkring årsskiftet 2005-2006 besluttet at der skal påbegyndes
drøftelser om den kommende statsretlige status. Martti Ahtisaari, tidligere præsident i Finland
er udpeget af FNs generalsekretær til at forestå forhandlingerne.

Fra serbisk side fastholder man at Kosovo ifølge international ret er en del af Serbien, men
man indvilger i at området skal tildeles vidtgående autonomi under fourdsætning af at det
serbiske mindretal i det nordlige Kosovo får en tilsvarende autonomi og at de Kosovo serbere
der er flygtet til Serbien får mulighed for at vende tilbage på betryggende vis.

Fra albansk side insisterer man på at Kosovo skal være udelt og helt selvstændigt i forhold til
Serbien. Det er omkring 2005-2006 ikke tænkeligt at albanerne og serberne i Kosovo kan nå
til enighed.

Eksterne henvisninger

Konstantin fra Kostenec: Den serbiske Despot Stefan Lazarevics liv og levned. Oversat
og kommenteret af Gunnar Svane. Stefan Lazarevic var søn af fyrst Lazar. Beretningen
beskriver tiden efter slaget på Solsortesletten i 1389.

Noel Malcolm: Kosovo. Om Kosovos ældre og nyere historie på engelsk.

Bjørn Andersen: Fra Kosovo til Kosóva (1999). Om Kosovos historie med udgangspunkt i
Malcolms beskrivelse. Om den politiske diskussion i Tito-tiden. Gennemgang af
interventionsforløbet i 1999.

Hvor uafhængig skal Kosovo/Kosova være? Hvornår?
(http://bjoerna.net/sidste-nyt/274.htm) Situationen lige før statusforhandlingerne skal
begyndes. Ambassadør Eide's rapport, oktober 2005. Baggrundsmateriale på dansk og
engelsk

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Kosovo"

Kategori: Serbien og Montenegro

Denne side blev senest ændret den 19. jan 2006 kl. 22:06.
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License.
Privacy policy
Om Wikipedia
Forbehold



Slaget på Solsortesletten 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Slaget på Solsortesletten var et slag mellem serbiske og osmanniske styrker, som fandt 
sted på Sankt Vitus' dag 1389 (15. juni i den julianske kalender - 28. juni efter den moderne 
gregorianske kalender). Slagets detaljer er omstridte, men osmannerne var bedst i stand til 
at tåle de store tab, som begge sider havde. 

Begge de ledende hærførere, den serbiske fyrst Lazar og den osmanniske sultan, Murad I, 
omkom. Der er rejst et serbisk mindesmærke, men også ét for Murad I, på Solsortesletten. 

Slaget spiller en stor rolle i serbisk selvforståelse og markerer afslutningen på den serbiske 
storhedstid i middelalderen, og samtidig er slaget en vigtig begivenhed i den osmanniske 
fremrykning på Balkan. 

Denne historieartikel er kun påbegyndt.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere
(http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Slaget_p%C3%A5_Solsortesletten&action=edit) 
.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_p%C3%A5_Solsortesletten" 
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Gjergj Kastrioti Skanderbeg 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Gjergj Kastrioti Skanderbeg (ca. 1405 - 17. januar 1468) opfattes som Albaniens 
nationalhelt, fordi han holdt tyrkerne stangen til sin død. Efter hans død indgik Albanien i det 
Osmanniske Rige. 

Indholdsfortegnelse 

1 Vasal for den osmanniske sultan 
2 Kruja 
3 Vasal af kongen af Napoli 
4 Pavens planer for et korstog med indmarch i Albanien 
5 Marin Barleti's biografi 
6 Skanderbeg's segl? 
7 Se også 
8 Eksterne henvisninger 

Vasal for den osmanniske sultan 

Skanderbegs far var en albansk fyrste der blev vasal for den osmanniske sultan; Skanderbeg 
selv gjorde militær tjeneste for sultanen. På ét tidspunkt sprang han fra og forsøgte at samle 
de albanske stormænd mod sultanen. Flere gik med ham, andre ikke. 

Kruja 

Skanderbegs hovedsæde var familieborgen i Kruja, hvor der i dag er et Skanderbeg-museum. 

Vasal af kongen af Napoli 

Skanderbeg blev vasal af kongen af Napoli (først en:Alfons V of Aragon, senere hans søn en: 
Ferdinand I of Naples), fik støtte fra ham i Albanien og hjalp til gengæld ham i det sydlige 
Italien. 

Pavens planer for et korstog med indmarch i Albanien 

Skanderbeg fik pave en:Pius II's (en:Enea Silvio Piccolomini's) støtte til et korstog mod 
sultanen. Men da paven døde, blev korstoget opgivet. 

Marin Barleti's biografi 

Skanderbeg er biograferet omkring år 1500 af en:Marin Barleti (eller Marinus Barletius), en 
munk der formentlig stammede fra en albansk familie. 

Barletis biografi har dannet grundlag for adskillige biografiske beretninger, bl.a. Ludvig 
Holbergs fra 1739, men formentlig også for en tysk beretning der blev oversat til dansk i 
1709. Denne udgave findes på Det Kongelige Bibliotek. 

Barletis beretning er analyseret af den klassiske filolog Minna Skafte Jensen. 
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Skanderbeg's segl? 

Arkæologen Peter Pentz har beskrevet en seglstampe som ejes af 
Nationalmuseet. Ifølge sin græske indskrift har den været 
Skanderbegs, men muligvis er den først fremstillet efter hans 
død. Der kendes pt. ikke eksempler på at seglstampen har været 
brugt på dokumenter i Italien, Albanien eller Tyrkiet. Stampen 
blev købt til den danske konge i 1634, var senere i privateje og 
blev anskaffet af Nationalmuseet i 1839. 

Se også 

Sultaner i det osmanniske rige 

Shaban Sinani 

Eksterne henvisninger 
Seglstampe tilskrevet 

Skanderbeg, foto: Bjørn 
Andersen, 2003 

Gjergj Kastrioti Skanderbeg
(http://bjoerna.dk/albanien/Skanderbeg.htm) Bjørn
Andersen har forsøgt at opsummere hvad man véd om
Skanderbeg i dag

Minna Skafte Jensen: En heltehistorie / Marin Barletis Skanderbeg mellem mundtlighed 
og skriftlighed (http://miqesia.dk/Barletius.htm) 

Beretningen fra 1709 (http://scanderbeg.dk/1709/slides.htm) 

Ludvig Holberg udgav i 1739 sin 'heltehistorie' om 
(http://bjoerna.dk/albansk-historie/Holberg.htm) Skanderbeg Ludvig Holbergs tekst 
indledt og digitaliseret fra fraktur af Bjørn Andersen 

Peter Pentz: »Den store Albaner« i: »Sfinx«, Aarhus, Danmark, 2003/1, pp. 20-24. 

Skanderbegs segl (http://bjoerna.dk/albansk-historie/Skanderbegs%20segl.htm) og 
Alexanders segl og betydningen for Albanien 
(http://miqesia.dk/arrangementer.htm#Pentz) . Beskrivelse, billeder og links 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Gjergj_Kastrioti_Skanderbeg" 
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Sami Bey Frashëri 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Sami Bey Frashëri (1850-1904) var én af de tre Frashëri-brødre der spillede en stor rolle i 
etableringen af en moderne albansk selvbevidsthed og i frigørelsen fra osmannerne. Sami Bey 
Frashëri har bl.a. skrevet skuespillet Æresordet der blev oversat til dansk af filologen 
Johannes Østrup 

Eksterne henvisninger 

Østrups oversættelse af "Æresordet" (http://scanderbeg.dk/frasheri/aeresordet.htm) . 
Kommentar og digitalisering ved Bjørn Andersen 

Denne biografi er kun påbegyndt.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere
(http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Sami_Bey_Frash%C3%ABri&action=edit) 
.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Sami_Bey_Frash%C3%ABri" 
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Moder Teresa 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Moder Teresa (26. august 1910, Skopje – 5. september 1997) var en 
verdenskendt katolsk nonne, især kendt for sit arbejde blandt fattige i 
Calcutta i Indien. 

Hendes oprindelige navn var Agnes Gonxha Bojaxhiu. Gonxha betyder 
"blomsterknop." Hun modtog Nobels fredspris i 1979. I 2003 saligkåredes 
hun af pave Johannes Paul II. Nobels fredspris 

1979 

Denne biografi er kun påbegyndt.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere
(http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Moder_Teresa&action=edit)
.

Eksterne henvisninger 

Kort biografi. (http://bjoerna.dk/albanien/Teresa.htm) en:Missionaries of Charity. Var 
Moder Teresa Makedoner eller Albaner? Statue af Moder Teresa ved Universitetet i 
Tirana (december 2004). Paven har saligkåret Moder Teresa (2003). Talk of the Devil, 
Nexhmije Hoxha omtaler Moder Teresa (2003). Moder Teresa sender meddelelse til 
Albanerne (1997). Moder Teresa's tale da hun fik Nobel-prisen (1979) 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Moder_Teresa" 
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Albansk folkemusik 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Albansk folkemusik spilles især i Albanien, Kosovo og Makedonien. Albansk folkemusik og 
-sang bruges stadig ved festligheder, f.eks. bryllupper. 

Eksterne henvisninger 

en:Folk music
Birthe Trærup: Fra min feltforskning i Kosovo
(http://miqesia.dk/Birthe-Traerup-Feltforskning.htm) 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Albansk_folkemusik" 
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Nexhmije Hoxha 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Nexhmije Hoxha (født Xhuglini den 8. februar 1921 i Monastir i Makedonien) var en albansk 
politiker, gift med Enver Hoxha. 

Nexhmije Hoxha var leder af Den Demokratiske Front, medlem af Folkeforsamlingen 
(Parlamentet) og direktør for Instituttet for Marxisme-Leninisme.

Hun blev fængslet i 1994 efter Hoxha-styrets sammenbrud, men er nu løsladt.

Denne biografi er kun påbegyndt.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere
(http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Nexhmije_Hoxha&action=edit) 
.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Nexhmije_Hoxha" 

Kategorier: Påbegyndte biografier | Albanere 

Denne side blev senest ændret den 14. jan 2006 kl. 14:45. 
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. 
Privacy policy 
Om Wikipedia 
Forbehold 

1



Mehmet Shehu 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Mehmet Shehu var en albansk kommunistisk politiker. Han blev født 10. januar 1913 i 
nærheden af Mallakastra og døde i Tirana 17. december 1981. 

Indholdsfortegnelse 

1 Militæruddannelse. Deltagelse i den Spanske Borgerkrig 
2 I den albanske modstandsbevægelse 
3 I den kommunistiske partiledelse. Minister. Premierminister 
4 Forholdet til Enver Hoxha 
5 Selvmord eller drab? 
6 Ismail Kadaré's roman 

Militæruddannelse. Deltagelse i den Spanske Borgerkrig 

Mehmu Shehu studerede militærvidenskab i Napoli i 1930'erne. Han deltog i den spanske 
borgerkrig fra 1937 til 1939 som medlem af den Internationale Garibaldi Brigade. Han var 
interneret i Frankrig fra 1939 til 1942. 

I den albanske modstandsbevægelse 

I 1942 indgik han i den kommunistisk orienterede del af den albanske modstandsbevægelse. 
Han avancerede til chef for den 1' partisanbrigade (1943-1944) og blev senere 
divisionskommandant i befrielseshæren. Han var én af de ansvarlige for undertrykkelsen af 
bjergbønderne i Nordalbanien, der var negativt stemt over for kommunisterne. 

I 1944 blev han medlem af modstandsbevægelsens regering (Den Nationale Befrielses 
Anti-fascistiske Råd). 

Mehmet Shehu blev næstkommanderende for befrielseshærens generalstab og senere general 
og generalstabschef efter at have studeret militærvidenskab i Moskva. Blandt andre der har 
studeret militærvidenskab i Moskva er Albaniens præsident, tidligere general Alfred Moisiu. 

I den kommunistiske partiledelse. Minister. 
Premierminister 

Fra 1948 og frem overgik Mehmet Shehu i det væsentlige til civilt politisk arbejde. Han blev 
medlem af den kommunistiske centralkomité og af den øverste ledelse, politbureauet, og var 
også i en periode indenrigsminister og ansvarlig for politimyndighederne. 

I perioden 1954 til 1981 var Mehmet Shehu premierminister (formand for ministerrådet), fra 
1974 var han tillige forsvarsminister. 

Forholdet til Enver Hoxha 
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Han var i mange år Enver Hoxha's støtte, både i opgøret med Tito's Jugoslavien i 1948, med 
Sovjetunionen i 1961 og med den kinesiske folkerepublik i midten af 1970'erne. 

Det er hævdet at Mehmet Shehu omkring 1981 begyndte at anfægte den politiske 
isolationalisme som Enver Hoxha, hans kone Nexhmije Hoxha og flere andre var ansvarlige 
for. 

Selvmord eller drab? 

Han blev fundet skudt i sin seng 17. december 1981, og det blev dagen efter officielt sagt at 
han havde begået selvmord på grund af et nervøst sammenbrud. Han blev hemmeligt 
begravet ved landsbyen Ndroq. 

Kort efter hævdede Enver Hoxha i taler og i sin bog The Titoites fra 1982 at Mehmet Shehu 
havde været flerdobbelt spion for den Jugoslaviske efterretningstjeneste, for KGB og for CIA 

Det anses i almindelighed at Mehmet Shehu blev likvideret på ordre af Enver Hoxha, fordi 
denne ikke ville acceptere kritik af sin isolationistiske linie og af sin øverste politiske ledelse. 

Mehmet Shehu's kone, Fiqret (født Sanxhaktari), og to af hans sønner blev fængslet. Den 
yngste søn, Bashkim, søgte efter sin fars grav og lokaliserede den 19. november 2001. 

Ismail Kadaré's roman 

Ismail Kadaré har omkring årsskiftet 2005-2006 udgivet en roman på det 
engelsk-amerikanske marked om forholdet mellem Enver Hoxha og Mehmet Shehu. Romanen 
hedder The Successor og er på vej i dansk oversættelse. 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Shehu" 
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Sali Berisha 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Sali Ram Berisha (født 15. oktober, 1944 i Tropoja i Nordalbanien) er en albansk politiker, 
tidligere Albaniens præsident og siden valget i 2005 republikkens premierminister. 

Sali Berishas familie var bønder, selv er han uddannet som læge fra Tiranas Universitet i 
1967. Han har specialiseret sig i kardiologi og blev tilknyttet universitetet som forsker; han 
blev professor i 1989. Han har været på studieophold i Paris og København. 

Indholdsfortegnelse 
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Berisha i Hoxha-tiden 

Det er blevet sagt at Berisha har været hjertelæge for Enver Hoxha, men det har han 
bestridt; han siger at han kun har mødt Hoxha et par gange. 

I slutningen af Hoxha-styrets tid ytrede Berisha sig offentligt for en liberalisering af det 
politiske liv; på dét tidspunkt var der stadig étpartistyre. 

Demokraterne grundlægges 

Han var én af grundlæggerne af Demokraterne, der var (og er) et borgerligt orienteret parti 
med særlig stærk forankring i den nordlige del af Albanien. Ofte er det ikke ideologi der skilte 
parterne i Albanien, men geografisk og klanmæssig tilknytning. 

Tiden som præsident fra 1992 til 1997 

Han blev præsident i 1992. Han indsatte i stort omfang loyale personer, ofte personer fra 
Nordalbanien, på betydelige poster, og samtidig udviklede nepotismen sig - ifølge anerkendte 
iagttagere som Miranda Vickers og James Pettifer endda i et meget stort omfang. 

Karakteristisk for den politiske udvikling i denne periode var en enten-eller-holdning fra begge 
sider af det politiske spektrum og en markant bi-polaritet, dvs. en opdeling af det politiske liv 
om en demokratisk pol og en socialistisk pol; i overensstemmelse hermed var det almindeligt 
at vinderen tog alt, hvad der indebar at oppositionen mistede næsten al indflydelse på det 
landspolitiske niveau. 

Uroen i 1997 
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I 1997 udbrød der uro i Albanien som tog til i styrke. Den umiddelbare anledning var at en 
række pyramideforetagender kollapsede, og at mange mistede deres sparepenge. 
Utilfredsheden førte til omfattende social uro, plyndringer af hærens våbenlagre og nærmest 
borgerkrigslignende tilstande. 

Der blev sendt en italiensk ledet NATO-styrke - med dansk deltagelse - til landet. Dette var 
med til at skabe en vis ro og til at sikre at der kunne holdes parlamentsvalg. Resultatet af 
valget blev at flertallet skiftede, at den socialistisk orienterede fysikprofessor Rexhep Meidani 
blev ny præsident, og at Berisha-fløjen måtte gå i opposition. 

Sali Berisha som leder 

Sali Berixha var en enerådig og autokratisk leder, som mere eller mindre bevidst skubbede 
adskillige fremstående medlemmer ud af partiet, således Neritan Ceka og Genc Pollo, der 
begge etablerede nye partier i samarbejde med andre udbrydere; Genc Pollo efter at være 
blevet udmanøvreret som modkandidat i et partiformandsvalg hos Demokraterne (og efter at 
have beskyldt Berisha for familiemæssig involvering i pyramidekonstruktionerne). 

Boykot af parlamentsarbejdet. Relationer til Kosovo 

I den første tid efter valgnederlaget gennemførte Demokraterne en boykot af 
parlamentsarbejdet, der først ophørte i sensommeren 1999. Det har muligvis været 
medvirkende til holdningsskiftet, at NATO havde interveneret i Kosovo osv., og at det 
internationale samfund var kommet meget tættere på. 

Berisha har haft gode relationer til Bujar Bukoshi, der gennem flere år var premierminister i 
en Kosovo albansk eksilregering og med Ibrahim Rugova, der op gennem 1990'erne var 
illegalt valgt præsident for Kosovo. 

Sali Berisha har flyttet sig 

Sali Berisha - og hans parti - har i perioden frem til valget i 2005 flyttet sig langsomt væk fra 
en alt eller intet-politik, hvilket bl.a. skyldes en massiv og mangesidet påvirkning fra det 
internationale samfund. 

Dannelse af koalitionsregering i 2005 

I modsætning til hvad mange iagttagere ville afvise på forhånd er det lykkedes Sali Berisha at 
samle en koalitionsregering, at få udarbejdet et avanceret handlingsprogram og at tiltrække 
flere af dem han tidligere havde frastødt. F.eks. har Genc Pollo accepteret at indtræde som 
undervisningsminister. 

Fremtiden 

Både Verdensbanken og EU, såvel som store enkeltpartnere som Italien og USA har udtrykt 
sig positivt om det fremtidige samarbejde, men der er også iagttagere der tvivler på at 
Berisha kan gennemføre hvad han har stillet i udsigt, herunder med hensyn til bekæmpelsen 
af den omfattende korruption. 

Eksterne henvisninger 

Beskrivelsen bygger bl.a. på Bjørn Andersen: Albansk navnebog 2000, se: [1] 
(http://bjoerna.dk/albansk-historie/navnebog-2000.htm) 
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http://www.keshilliministrave.al/english/default.asp Premierministerens officielle 
hjemmeside. Her kan bl.a. findes officielt foto. 
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Alfred Moisiu 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Alfred Spiro Moisiu (født 1. december 1929). Han var været militærmand og minister, og han 
har været Albanien's præsident siden 24. juli 2002. 

Alfred Moisiu blev født i Shkodra som søn af Spiro Moisiu. En slægtning var den berømte 
skuespiller Aleksander Moisiu (1879-1935), der i mange år levede i Wien. 

Alfred Moisiu deltog som ung i modstandsbevægelsen mod den tyske besættelse. Han kom til 
Sovjetunionen i 1946 hvor han fik en officersuddannelse på den militære ingeniørskole i det 
daværende Leningrad. Han kom tilbage til Albanien i 1948, hvorefter han gjorde tjeneste som 
delingsfører og som lærer på officersskolen og militærakademiet i Tirana. Han kom påny til 
Sovjetunionen i 1952, hvor han i Moskva gennemgik videregående uddannelse på Akademiet 
for Militær Ingeniørvidenskab frem til 1958. Han bestod med udmærkelse. 

Alfred Moisiu vendte herefter tilbage til Albanien for at forrette tjeneste i ingeniørtropperne. 
Senere fulgte han generalstabskurser i Tirana og blev chef for en pontonbrigade, indtil han i 
1971 fik ledelsen af et kontor i forsvarsministeriet der havde ansvaret for 
befæstningsarbejder. Det var i dén periode at der blev bygget et stort antal små bunkers over 
hele Albanien. 

Alfred Moisiu opnåede i 1979 en doktorgrad i militærvidenskab. 

Han var viceforsvarsminister under ministrene Beqir Balluku, Mehmet Shehu og Kadri Hasbiu 
fra 1981 til oktober 1982, dvs. på dét tidspunkt hvor Mehmet Shehu - formentlig - kom 
uoverens med Enver Hoxha og blev likvideret. 

Alfred Moisiu blev i 1982 forflyttet til Burrel, hvor han - sandsynligvis som en politisk 
degradering - gjorde tjeneste som chef for en mindre enhed af ingeniørtropperne frem til 
1984, hvor han blev pensioneret 55 år gammel. 

I overgangsperioden december 1991-april 1992 efter Hoxha-styret's sammenbrud blev han 
forsvarsminister i Vilson Ahmeti's overgangsregering af 'teknikere', hvorefter demokraten 
Aleksander Meksi blev premierminister. 

Herefter var Alfred Moisiu rådgiver for forsvarsministeren indtil han - i 1994 - blev 
viceforsvarsminister. Én af hans bestræbelser gik ud på at forberede en tilknytning til og 
senere - om muligt - en optagelse i NATO. 

Alfred Moisiu tog i 1994 initiativ til oprettelsen af den Albanske Atlantsammenslutning og han 
blev dens første formand. 

Efter at Sali Berisha's styre blev væltet i 1997 og der blev dannet en socialistisk ledet 
regering under Fatos Nano blev Alfred Moisiu afskediget som viceforsvarsminister. 

Da parlamentet i 2002 skulle vælge præsident efter socialisten, fysikprofessor Rexhep Meidani 
nåede partierne til enighed om at Alfred Moisiu skulle være en såkaldt konsensus-kandidat, 
omend det skete efter betydeligt pres fra forskellige internationale organisationer. 

Alfred Moisiu har vist sig at være en 'synlig' præsident, der har lagt vægt på at styrke 
demokratiet og det parlamentariske arbejde. Han har udtalt sig skarpt mod korruption og 
magtmisbrug og har dermed flere gange irriteret premierminister Fatos Nano, der måtte afgå 
efter valget i 2005. Alfred Moisiu's valgperiode slutter i juli 2007, hvor han vil være 77 år. 

Alfred Moisiu har i flere år været enkemand. 
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Han behersker russisk, italiensk og engelsk. 

Eksterne henvisninger 

http://www.president.al/english/pub/default.asp Den albanske præsidents officielle 
webside 

Kujtim Cashku: Kolonel Bunker, albansk spillefilm med Agim Qirjaqi i titelrollen. Filmen 
tager udgangspunkt i en politisk udrensning og i bygningen af de mange 
forsvarsbunkere over hele Albanien 
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Ismail Kadaré 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Ismail Kadaré (også stavet Ismaïl Kadaré eller Ismail Kadare), f. 28. januar 
1936 i Gjirokastra, er en fremtrædende albansk forfatter. Han var protegé af 
Enver Hoxhas styre, men blev samtidig overvåget, hvilket Shaban Sinani har 
dokumenteret. Kadaré var en tid medlem af Folkeforsamlingen (Parlamentet). 

Indholdsfortegnelse 

1 1990: Afhopning til Paris 
2 2002: De røde pashaer der forsvandt 
3 2003: Konference om religion og samfund med udgangspunkt i 
Huntingtons teori om clash of civilizations 
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Ismail 
Kadaré, 

foto: Bjørn 
Andersen, 

2003 

1990: Afhopning til Paris 

Hoppede af til Frankrig i 1990, bor fortsat i Paris, men er ofte på besøg i Albanien. 
Afhopningen fremkaldte undren fra mange sider. Hvorfor på dét tidspunkt? Nogle håbede på 
ham som den første frie albanske præsident og var derfor skuffede. Kadaré har adskillige 
gange afvist at han ville være præsident - sandsynligvis fordi han mente at han kunne gøre 
større nytte som forfatter. 

2002: De røde pashaer der forsvandt 

I marts 2002 opstod der røre om et digt som Ismail Kadaré har skrevet i 1974. Digtet hedder 
Në mesditë Byroja Politike u mblodh (Politbureauet blev samlet ved aftenstid) eller Pashallaret 
e Kuq (De røde pashaer). 

Maleren, forfatteren og arkitekten Max Velo, der var fængslet mange år i Hoxha-tiden, havde 
ikke kunnet finde digtet, men havde hørt om det. Han trak historien om digtet frem i ét af 
sine digte, hvis overskrift er: De røde pashaers forsvinden. 

I den følgende tid var der mange gætterier, indtil digtet blev fundet i statens arkiver. 

Forfatteren Fatos Lubonja, også en forfatter der havde været fængslet, mente at det 
forsvundne digt var en hyldest til Enver Hoxha m.fl. og at Kadare flirtede med regimet, mens 
andre, f.eks. Bashkim Shehu, søn af daværende premierminister Mehmet Shehu og 
(engang?) ven af Kadaré, antog at digtet var kritisk, i det mindste mod bureaukraterne. 

Digtet skulle have været trykt, men det blev forhindret højt oppe fra - Enver Hoxha skal have 
været negativ over for det. Så vidt det fremgår blev Kadaré kaldt til møde hos 
Kommunistpartiets generalsekretær, Ramiz Alia (den sidste præsident under Hoxha-styret), 
hvor der blev læst og påskrevet, for man brød sig ikke om det. Måske fordi det var for 
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underdanigt, så underdanigt at det kunne virke ironisk? 

Nogle i partiapparatet mente at Kadaré skulle straffes, andre - bl.a. Hysni Kapo - at det var 
tilstrækkeligt hvis han bøjede af og formulerede en selvkritik, og dette blev øjensynligt 
resultatet. 

Heri skal Kadaré ifølge den albanske avis Gazeta Shqiptare have skrevet: 

The only aim and preoccupation of my life is to return in the quarries, in that great 
and honoured place of party's aids, without which, either my life, nor my work 
would have a meaning. And I thank my friend, who banned the publishing of my 
poem, and prevented me from the fatal fall. 

Kadaré selv skal i 2002 have sagt at han ikke mente det gamle digt var systemkritisk, og han 
mindede om de omstændigheder hvorunder det blev skrevet. 

I midten af marts fandt Gazeta Shqiptare digtet i statens arkiver (og forelagde det for 
Kadaré). 

I digtets begyndelse spørger han: Hvorfor samles politbureauet? Der er ingen trusler udefra. 
Men der er noget galt, og der må gøres noget. En sort kræft er på vej nedefra. De mange der 
opfører sig som bureaukrater underminerer bygningen. Men frygt ikke Enver Hoxhas skarpe 
øje vil finde dem. 

2003: Konference om religion og samfund med 
udgangspunkt i Huntingtons teori om clash of 
civilizations 

Kadaré var i 2003 én af hovedarrangørerne af the international conference »Religions and 
Civilization in the New Millennium: the Albanian case« (Tirana). Konferencen tog 
udgangspunkt i Samuel Huntington's berømte bog: The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order. Hensigten var at vise at netop i Albanien var der stor 
fordragelighed mellem personer med forskellige religiøs baggrund, og at det meget længe 
havde været sådan. Konferencen blev fulgt op af en lidt anden Balkan-konference året efter 
og også i Tirana. Denne konference blev afholdt i samarbejde mellem UNESCO og den 
albanske præsident og drejede sig om religiøs tolerance. Konferencen vedrørte albanske 
forhold, men også forholdene andetsteds på Balkan. 

2005: Man Booker International Prize 

Fik den første Man Booker International Prize i 2005. Er flere gange nævnt som kandidat til 
Nobel-prisen. 

2005-2006: Roman om forholdet mellem Enver Hoxha 
og Mehmet Shehu 

Ismail Kadaré har omkring årsskiftet 2005-2006 udgivet en roman på det 
engelsk-amerikanske marked om forholdet mellem Enver Hoxha og Mehmet Shehu. Romanen 
hedder The Successor og er på vej i dansk oversættelse. 

Værker på dansk 

Flere af hans værker er udkommet på dansk, således: Her er Tirana (1981), Den døde hærs 
general (1985), Nichen i muren om Ali Pasha fra Tepelena (1989), Hvem hjemførte 
Doruntine? (1990), Drømmenes palads (1994) og Ufuldendt april om slægtsfejder og 
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blodhævn i Nordalbanien (1994). På svensk findes desuden Den hårda vintern (1980) om 
skismaet mellem Sovjetunionen og Albanien. 

Eksterne henvisninger 

Shaban Sinani: Një dosje për Kararenë, Tirana. Om Hoxha-styrets overvågning af 
Kadaré 

Afsnittet om de røde pashaer er skrevet på grundlag af Bjørn Andersen: Albansk 
Almanak 2002. 

Diskussion af Ufuldendt april: Bjørn Andersen i Albanske Studier bd. 2 (2002) 

http://www.complete-review.com/quarterly/vol6/issue2/bellos.htm David Bellos' artikel: 
The Englishing of Ismail Kadare. Notes of a retranslator om vanskelighederne med at 
oversætte netop Kadaré 

http://www.manbookerinternational.com/media/20050602.php Man Booker 
International's beskrivelse af Kadaré 

en:Samuel_huntington: Engelsk Wikipedia's artikel om Samuel P. Huntington 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Ismail_Kadar%C3%A9" 

Kategorier: Forfattere | Albanere 
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Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. 
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Shaban Sinani 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Shaban Sinani er en albansk forsker og journalist. Han har en doktorgrad og er professor. 

Han har været avismedarbejder og forsker og tilknyttet det Albanske Videnskabelige 
Akademi. Han var indtil november 2005 direktør for Det Albanske Nationalarkiv. Efter 
regeringssskiftet i 2005 måtte han træde tilbage fra denne stilling. Han blev erstattet af 
professor, dr. Nevila Nika - der så vidt vides havde denne post i Sali Berisha's første 
regeringsperiode. 

Han har udgivet adskillige bøger på albansk og fransk. Blandt andet har han efter arkivstudier 
dokumenteret at forfatteren Ismail Kadaré - skønt protegeret af Hoxha-styret - blev 
overvåget af samme. 

Shaban Sinani var én af organisatorerne af forskellige aktiviteter i anledning af Skanderbegs 
600-års fødselsdag i 2005. Et arrangement i København måtte opgives på grund af hans 
fratræden. 

Eksterne henvisninger 

Shaban Sinani: Një dosje për Kararenë, Tirana. Om Hoxha-styrets overvågning af 
Kadaré 

Interview på albansk med Shaban Sinani om Kadaré-sagen 
(http://www.trepca.net/kultura/2004/040109_interviste_shaban_sinanin_dosja_kadare.h 

Shaban Sinani: Artikel om (http://www.albmuzika.com/nene_tereza.htm) Moder Teresa 
(illustreret, på albansk) 

Om planerne for et dansk Skanderbeg-seminar. Baggrundsmateriale
(http://scanderbeg.dk/) 

Denne biografi er kun påbegyndt.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere
(http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Shaban_Sinani&action=edit) 
.
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Qemal Minxhozi 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Qemal Minxhozi er en albansk diplomat og politiker. Fra 2002 
til foråret 2005 var han chef for den albanske ambassade i 
København (chargé d'affaires). Han blev i sommeren 2005 valgt 
som socialistisk parlamentsmedlem i Dibra-området. 

Eksterne henvisninger 

Qemal Minxhozi: Albanien er et stabiliserende land 
(http://miqesia.dk/Qemal%20Minxhozi%20040408.htm) 

We have to change the mentality. Interview with Qemal 
Minxhozi (http://bjoerna.net/articles/Qemal-Minxhozi.pdf) . 
Dansk udgave af interviewet i: Bjørn Andersen: To skridt 
fremad? [2005] 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Qemal_Minxhozi" 
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Bjørn Andersen, 2005 

1



Ibrahim Rugova
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Ibrahim Rugova [efternavnet udtales med tryk på 2' 
stavelse] (født 2. december 1944) er en Kosovo albansk 
politiker. Han er præsident for Kosovo [på albansk: Kosova 
med tryk på 2' stavelse]. 

Navnet Rugova er et gammelt Kosovo-navn - og et område 
nordvest for Pejë, op mod Montenegros grænse - kaldes 
Rugovë. 

Faderen, Ukë Rugova, og bedstefaderen, Rrustë Rugova, blev 
summarisk henrettet af jugoslaviske kommunister 10. januar 
1945 i slutningen af 2. verdenskrig. 

Ibrahim Rugova er litteraturforsker af uddannelse og har en ph.d. fra Prishtina Universitet fra 
1984. Inden ph.d'en studerede han bl.a. et år på Ecole Pratique des Hautes Etudes hos 
Roland Barthes. Han har været forskningsmedarbejder og skribent i mange år. Han har 
skrevet et berømmet værk om ærkebiskop Pjetër Bogdani der spillede en vigtig politisk rolle 
omkring 1689. 

Ibrahim Rugova, Kosovos 
præsident 

Indholdsfortegnelse 

1 Illegalt valgt præsident. Hans politik 
2 Forholdet til befrielsesbevægelsen 
3 Rambouillet og krigen i 1999 
4 Sommeren 1999 og frem 
5 Valgt som præsident 
6 Kræftsygdom 
7 Eksterne henvisninger 

Illegalt valgt præsident. Hans politik 

Ibrahim Rugova blev formand for Kosovos Forfatterforening i 1988, senere blev han formand 
for LDK (et forbund af 'borgerligt' orienterede organisationer). Efter at Serbien ophævede 
selvstyret i Kosovo, blev han - i begyndelsen af 1990'erne - illegalt valgt som præsident af 
albanerne. 

Han har hele tiden været fortaler for en ikke-involvering i det serbiske samfundsliv og for en 
ikke-voldelig protest mod den serbiske undertrykkelse. Han har i mange år talt for at Kosovo 
skulle være helt selvstændig. 

Oprindelig var han allieret med Bujar Bukoshi, som han udpegede til premierminister i en 
eksilregering omkring 1991. Det kom imidlertid til en brud mellem dem i 1995. 

Han blev genvalgt som præsident i 1998, men flere partier boykottede dog valget, fordi de 
fandt Rugova for svag. 

Forholdet til befrielsesbevægelsen 
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Ibrahim Rugova ville først ikke anerkende UÇK, befrielsesbevægelsen. Til at begynde med 
beskrev han den som en serbisk provokation. Han var uenig i UÇK's strategi, som byggede på 
en formodning om at det ville kunne lykkes at fremprovokere en udenlandsk intervention, 
men han har - skridt for skridt - fundet en måde at leve med UÇK på. Han erkendte at USA 
med Madeleine Albright i spidsen - syntes at foretrække UÇK for ham og LDK. 

Rambouillet og krigen i 1999 

Han deltog i Rambouillet-forhandlingerne som medlem af den Kosovo albanske delegation 
men blev nærmest skubbet til side af de væbnede som var i alliance med professor Rexhep 
Qosja som stræbte efter dannelsen af et Storalbanien. Publicisten, den senere politiker og 
partileder Veton Surroi prøvede at formidle. 

Ibrahim Rugova kom voldsomt i klemme under krigen i 1999 - hvor Milošević søgte at bruge 
ham propagandistisk og mere eller mindre tvang ham til at indgå en aftale om at der ikke 
skulle være indblanding udefra og til at Kosovo skulle styres af serberne og albanerne selv. 
Måske mente Rugova på det tidspunkt at det var sandsynligt at Præsident Milošević ville sidde 
på magten i Kosovo også efter krigen, selv om han afgjort ikke ønskede det, men i så fald 
skiftede han senere standpunkt. Han blev sendt hjem af Milošević og rejste i forståelse med 
ham til Rom. Præsident Milošević talte ved dén lejlighed med den italienske udenrigsminister 
Dini om det praktiske arrangement. 

Mange i UÇK opfattede Rugova som forræder og mente at han ikke udviste dét mandsmod 
man måtte forvente af en albansk leder. Sandsynligvis var Rugova bange - dog næppe så 
meget for sit eget skind, som på sin families vegne. Han turde heller ikke vende tilbage til 
Kosovo efter krigens ophør før han kunne være nogenlunde sikker, men besøgte derimod en 
flygtningelejr i Makedonien hvor han blev tiljublet. 

Sommeren 1999 og frem 

Han var medlem af UNMIK's Overgangsråd, men udeblev fra de første møder for at 
understøtte kravet om at LDK-siden skulle være stærkere repræsenteret. 

Ibrahim Rugova bruger tit symboler. Når han (næsten) altid går med et silketørklæde om 
halsen skal det symbolisere at Kosovo ikke er blevet en selvstændig stat. 

Valgt som præsident 

Da UNMIK havde arrangeret nye valg, valgte parlamentet ham til præsident for Kosovo. Der 
er næppe tvivl om at Ibrahim Rugova nyder stor opbakning i befolkningen, måske især blandt 
de ældre og blandt de moderate yngre, men valget af ham var en konsekvens af en aftale om 
magtdelingen mellem de forskellige politiske kræfter. Siden valget er premierministerposten 
derfor tilfaldet repræsentanter for den tidligere modstandsbevægelse. 

Kræftsygdom 

I 2005 bekendtgjorde Ibrahim Rugova at han havde fået kræft, men at han ville gøre alt hvad 
han kunne for at fortsætte sit politiske arbejde. 

Eksterne henvisninger 

Beskrivelsen bygger på Bjørn Andersen: Albansk navnebog 2000, se: [1]
(http://bjoerna.dk/albansk-historie/navnebog-2000.htm) 

Biografi på Kosova Information Centre 
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(http://www.kosova.com/lexo.php?kat=8&artikulli=202) 
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Slobodan Milošević
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Slobodan Milošević er en serbisk politiker, der har spillet en betydningsfuld rolle i såvel 
Serbien som i Jugoslavien. Han blev født i Pozarevac, Serbien 20. august 1941. 

Indholdsfortegnelse 
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Familiemæssig baggrund 

Slobodan Milošević' familie stammede fra Montenegro. Faderen Svetozar Milošević var 
uddannet som ortodoks præst, men arbejdede som lærer; han vendte tilbage til Montenegro 
efter 2' Verdenskrig og begik selvmord i 1962. En onkel til Slobodan Milošević havde begået 
selvmord allerede i 1948. 

Slobodan Milošević og hans storebror blev opdraget af moderen, Stanislava - kommunistisk 
aktivist og lærer. Også hun begik selvmord, men en del år senere - i 1972. Nogle har sagt at 
hun følte sig svigtet af sine sønner. 

Ungdomstiden. Par med Mirjana Marković

Slobodan Milošević var i skoletiden meget arbejdsom og overordentlig korrekt påklædt; han 
interesserede sig ikke for sport. Han dannede fra skoletiden par med Mirjana Marković - som 
var i familie med en fremtrædende serbisk politiker: Draza Marković – og senere blev han gift 
med hende - efter mange udsagn at dømme er de meget knyttet til hinanden. 

Ivan Stambolić

Milošević kom i studietiden i forbindelse med en anden fremtrædende politisk familie: 
Stambolić-familien - og bekendtskabet med den senere serbiske præsident Ivan Stambolić
viste sig at være gavnligt for karrieren (Ivan Stambolić var i øvrigt forlover ved Slobodan 
Milošević' og Mira Marković' bryllup). I nogen tid tog Ivan Stambolić nærmest Slobodan 
Milošević på slæb. som nød godt af at være VIP’et. I Jugoslavien havde forkortelsen VIP en 
særlig betydning - her kunne det nemlig betyde Veza i Protekcija = forbindelser og 
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protektion. 

Studier. Begyndende politisk arbejde. Ansættelser 

Slobodan Milošević studerede jura og var samtidig engageret i politisk arbejde; han tog sig 
særligt af ideologiske opgaver og blev opfattet som en kommunistisk hardliner. Efter 
kandidateksamen i 1964 - og nogle år som medarbejder i Beograds bystyre “fulgte” Milošević
efter Ivan Stambolić til firmaet Technogas. I 1973 blev Milošević chef for firmaet. I 1978 blev 
han direktør for Beobanka / Beogradska Banka (Serbisk bank) - en post han havde frem til 
1983. Han har i den forbindelse bl.a. besøgt USA. Slobodan Milošević var - som teknokrat 
meget skeptisk over for den økonomiske politik man førte i 1980-erne; han ønskede en 
opstramning for at imødegå krisetendenserne, den høje inflation, gældsproblemerne, 
manglen på effektivitet i virksomhederne og den store arbejdsløshed. 

Leder af den kommunistiske afdeling i Beograd. Serbisk 
partiformand 

Ivan Stambolić var i 1984 blevet formand for centralkomitéen i Serbiens kommunistparti og 
fik samme år Milošević med sig som leder af Beograds partiafdeling. I 1986 blev Ivan 
Stambolić serbisk præsident og Milošević efterfulgte ham som serbisk partiformand. 

Kosovo Polje i 1987 

Milošević blev kaldt til et møde i Kosovo Polje i april 1987 for at drøfte forholdene i Kosovo; 
det blev sagt at den Kosovo albanske politiske ledelse og det albanske befolkningsflertal 
undertrykte den serbiske minoritet. Egentlig havde en kreds af serbere og montenegrinere 
omkring Momir Bulatović – senere premierminister for den jugoslaviske regering - bedt Ivan 
Stambolić (på dén tid serbisk præsident) om at komme, men han frabad sig og opfordrede 
Milošević til at tage afsted i stedet. 

At der skulle ske noget under mødet synes at have været klart. Én af de serbiske arrangører -
Miroslav Šolević – hævdes eksempelvis at have sørget for at der var en vognfuld sten som de 
serbiske demonstranter kunne bruge som kasteskyts. 

Der udbrød så kraftige tumulter – mellem politi og demonstranter - at Milošević afbrød sit 
møde, kom ud - og sagde de bekendte ord om ikke at slå på folket. Disse ord gav genlyd 
især fordi de blev gentaget gang på gang i serbisk TV. De var med til at vise at her var en 
mand som forstod at tale serbernes sag. 

Intern oprydning i parti og stat 

Senere var Milošević med til at arrangere en intern oprydning, som førte til at præsident Ivan 
Stambolić måtte gå af. Milošević blev valgt som præsident for Serbien 8. maj 1989, fik indført 
en ny forfatning i september 1990, blev genvalgt som serbisk præsident i december 1990 og 
igen i december 1992. Juli 1997 blev han valgt som jugoslavisk præsident for perioden frem 
til 2001. 

I 1990 blev kommunistpartiet (Den Serbiske Kommunist-Liga) og Den Socialistiske Alliance af 
Arbejdere slået sammen til Det Serbiske Socialistparti (SPS) og Milošević blev formand. 

Beskrivelser af Milošević

Forskellige der har mødt præsident Milošević beskriver ham som én der ikke slapper af, men 
også som meget rolig og særdeles agtpågivende. Han er interesseret i andre mennesker, men 
kun så længe de kan bruges. Han anses for at være en meget dreven forhandler og taktiker 
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når de grundlæggende rammer er lagt. Er langt mere teknokraten der stræber efter at rydde 
op og effektivisere end ideologen og strategen, der udvikler nye og grundlæggende idéer og 
koncepter. 

Nogle mener at Milošević drives af magtbegærlighed og at hans mere nationalistiske 
synspunkter - som først blev udtrykt fra 1987 - er påklistrede. 

Ivan Stambolić har sagt at der var mange fejl og mangler i Milošević' daværende viden om 
forholdene i Kosovo, og at Milošević heller ikke havde udvist nogen særlig interesse for 
forholdene dér. Dét er tænkeligt, selv om det næppe kan forklare ret meget om ham som 
politiker. Måske forholder det sig sådan at Milošević har ment noget om Kosovo længe før han 
skulle sige noget, men generelt kan det konstateres at han sjældent har udtrykt noget der 
ikke var velovervejet og var tillagt en vis form for politisk-taktisk bæredygtighed og funktion. 

Carl Bildts beskrivelse 

Carl Bildt, der gennem flere år har arbejdet intensivt med Balkan-problemer, har beskrevet 
Milošević i tiden omkring Dayton-forhandlingerne i sin Uppdrag Fred som meget begavet og 
dreven. Han glemmer ikke vigtige detaljer. Han er parat til at gå til stregen - men flytter sig 
hvis presset er stort nok og hvis der ikke er andet at gøre. Når alt kommer til alt var han den 
store taber - og en belastning for det serbiske samfund, skrev Bildt. 

Efter Bildts opfattelse drives Milošević ikke af en egentlig politik, men af at holde sig ved 
magten. Det er der givetvis en hel del om, men han har formentlig en idé om at netop han er 
nødvendig for at sikre Serbien. 

Carl Bildt fortæller at Milošević personligt kan være overordentlig charmerende og udfolde 
evner som imitator af nogle af de fremtrædende personer han har forhandlet med. 

Thomas Hjortsøs beskrivelse og Bjørn Andersens 
kommentar 

Thomas Hjortsø ser - i sin bog: Alt er muligt på Balkan - et særligt mønster i Milošević' politik, 
både når det gælder konflikterne og den økonomiske styring: En særlig selvmorderisk 
tendens fra Milošević' familie så at sige. 

Bjørn Andersen bemærker i en anmeldelse (i 2000) at gener og psyke naturligvis spiller en 
rolle, men at det må betvivles at biologi og psykologi kan forklare serbisk politik eller 
Milošević' adfærd. 

En leder med en anden psykisk og familiemæssig baggrund ville formentlig prøve at gøre 
noget andet end præsident Milošević , men det er ikke sikkert at han ville have sluppet godt 
fra at gøre noget ganske andet, for uanset hvem der sidder ved roret så er lederen bundet af 
de økonomiske, sociale, politiske og ideologiske omstændigheder der hersker - herunder også 
af at der er mange serbere, der er meget påvirket af forskellige historiske og politiske 
forestillinger og af at langt de fleste Serbere på dén tid mente at Kosovo var serbisk område 
og derfor ikke måtte opgives. 

Men endelig var det sådan at Milošević netop ikke førte nogen selvmorderisk kamp igennem i 
Kosovo i 1999. Han bidrog til at holde krigen inden for ringen - serbiske styrker og 
paramilitære optrådte kun i Kosovo og i Serbien, man forsøgte sig ikke med aktioner eller 
terrorhandlinger andetsteds. Endelig stoppede han på et ganske bestemt tidspunkt, da han 
nemlig blev overbevist om at en fortsættelse ville forringe situationen. Så nøje kalkulerende 
handler en politisk selvmorder vel ikke? 

Præsident Milošević er ikke en diktator i »traditionel« forstand, men én der ønsker at besidde 
magten fordi han ser sig selv som den eneste der kan sikre eller redde dét der overhovedet 
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kan sikres. Han ser sig selv som dén der skal binde alle modsætningerne sammen og søger 
derfor altid efter det bedste kompromis der passer med hans teknokratiske forståelse af 
Serbiens politiske muligheder. 

Det er karakteristisk at præsident Milošević har forsøgt at binde enderne sammen ved at have 
Vojislav Šešelj og Vuk Drašković - meget forskellige politikere, men begge nationalister - med 
i henholdsvis den serbiske og den jugoslaviske Regering og ved at undertrykke oppositionen i 
militæret. 

Omvæltningen i efteråret 2000. Kostunica bliver 
præsident. Djindjic premierminister 

Efter krigen i Kosovo i 1999 var der mange politiske skærmydsler. Oppositionspartierne havde 
svært ved at enes, og dette røre benyttede Milošević til - via mellemmænd - at udskrive valg 
til posten som præsident for Jugoslavien (dvs. for statsforbundet mellem Serbien og 
Montenegro). Tingene gik dog ikke helt som forudset, og det stod klart at juristen Vojislav 
Kostunica havde vundet valget, selv om Milošević og hans støtter først ikke ville acceptere 
det. 

Nogle af oppositionspartierne arrangerede en stor demonstration 6. oktober 2000, der endte i 
et angreb på det serbiske parlament i Beograd. Hverken hæren eller politiet trådte for alvor til 
for at støtte Milošević, givetvis fordi man i ledelserne mente at Milošević ikke alene havde tabt 
formelt, men også reelt. Urolighederne førte til at Milošević gav op, dels fordi han indså at 
han ikke havde støtte til at fortsætte, dels for om muligt at sikre sig en vis velvilje fra 
efterfølgerne. 

Det senere serbiske valg i slutningen af december 2000 førte til at sociologen Zoran Djindjić
dannede en koalitionsregering. 

Fængsling og udlevering af Milošević

Efter langvarigt pres fra bl.a. USA, besluttede de serbiske myndigheder at fængsle Milošević, 
hvilket skete 1. april 2001, men man fulgte dog ikke straks de ydre krav om at udlevere ham 
til ICTY, bl.a. fordi forbundspræsident Kostunica, i det mindste på dét tidspunkt, fandt en 
udlevering juridisk problematisk. Udleveringen skete først et par måneder senere og ironisk 
nok på samme dag som Slaget på Solsortesletten i 1389 og for én af Milošević' vigtigste taler, 
talen på Solsortesletten i 1989, nemlig 28. juni 2001. Udleveringen skete i et militært 
samarbejde mellem serbiske myndigheder og engelske tropper. 

ICTY. Retssagen i Haag 

Slobodan Milošević var - da han blev udleveret - længe blevet sigtet af ICTY's anklagere, først 
af Louise Arbour, senere af Carla del Ponte, men sagen kunne ikke påbegyndes før Milošević
var blevet udleveret. På nuværende tidspunkt (januar 2006) har anklagemyndigheden 
fremlagt anklageskrifterne, afhørt vidner og opsummeret, og Milošević er i færd med forsvar 
og vidneafhøringer. 

Sagen er meget kompleks, da den omhandler mange forskellige forhold i Kroatien, 
Bosnien-Hercegovina og Kosovo, og sagen er flere gange flere forsinket i kortere og længere 
tid på grund af Milošević' dårlige helbred. Milošević sigtes i Kosovo-sagen for forbrydelser 
mod menneskeheden og krigsforbrydelser (Crimes against humanity and violations of the 
laws or customs of war). 

Selv om Milošević er tydeligt svækket har han insisteret på selv at føre sit forsvar, og dette er 
han lykkedes med ved stor stædighed og argumentationskraft. 

Forsvaret er i det grundlæggende mere politisk end egentlig juridisk og meget energisk, 
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undertiden aggressivt og stridslystent. 

Det er på grundlag af det hidtidige sagsforløb tænkeligt at han vil blive dømt på nogle af de 
punkter han er sigtet, men da anklagemyndigheden ikke i alle tilfælde synes at have 
dokumenteret et direkte ansvar for forbryderiske handlinger, vil det muligvis ske på grund af 
et indirekte ansvar som politisk leder (med skiftende roller), herunder for ikke i rimelig grad 
at have sikret sig imod at hans undergivne forbrød sig. 

Én af sigtelserne vedrører en formentlig massakre i Racak (albansk: Raçak), Kosovo i 
begyndelsen af 1999, der havde meget stor propagandistisk betydning for USA m.fl. der stod 
bag NATO-interventionen. Det forekommer ud fra ligsynsmaterialet sandsynligt at der er sket 
en massakre, men de nærmere omstændigheder er ikke klarlagt, og derfor vil det være 
meget vanskeligt, muligvis umuligt, at dokumentere at netop Milošević har været ansvarlig. 

Eksterne henvisninger 

Biografien bygger på Bjørn Andersen: Albansk Navnebog 2000, se: [1] 
(http://bjoerna.dk/albansk-historie/navnebog-2000.htm) , på Albansk Almanak 2000 
(omvæltningerne i Serbien) og Albansk Almanak 2001 (fængslingen og udleveringen af 
Milošević). 

ICTY's sider om sager, herunder sagen mod Slobodan Milošević
(http://www.un.org/icty/cases-e/index-e.htm)

Kategori: Serbiske politikere 

Denne side blev senest ændret den 19. jan 2006 kl. 18:47. 
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. 
Privacy policy 
Om Wikipedia 
Forbehold 
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Wesley Clark 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Wesley Clark (født 22. december 1944 i Little Rock, Arkansas) er militærmand fra USA. 

Han var SACEUR, NATO's militære øverstkommanderende, fra juli 1997 til marts 2000 og blev 
pensioneret nogle måneder senere. 

Han fik sin officeruddannelse fra West Point i 1966. Desuden har han - i forbindelse med 
tildeling af et Rhodes-stipendium (1966-1968) - taget en MA-grad i Oxford i filosofi, politik og 
økonomi. 

Han har gjort tjeneste i Vietnam, Panama, Kuwait og andre steder. 

I en periode var han næstkommanderende i afdelingen for Concepts, Doctrine and 
Developments (1991-1992) og han var i flere år ansvarlig for uddannelse af soldater og 
officerer. 

Wesley Clark har gjort tjeneste i det Hvide Hus og deltaget som ledende militær sagkyndig i 
Dayton-forhandlingerne. 

Han forsøgte i oktober 1998 - sammen med General Klaus Naumann der var formand for 
NATO's militærkomité - at lægge militært pres på Præsident Slobodan Milosevic, dvs. parallelt 
med at Richard Holbrooke lagde stærkt politisk pres på ham og udvirkede en 
våbenstilstandsaftale. 

Wesley Clark har (efter sigende) været skeptisk ved konceptet om at holde sig til 
luftbombardementer i krigen mod Serbien i 1999 - han mente at det ville være nødvendigt at 
overgå til landkrig efter at man havde forsøgt sig med bombardementer. Han var heri uenig 
med præsident Bill Clinton og forsvarsminister Cohen. 

Wesley Clark var ansvarlig for at man hentede Apache-kamphelikoptere til Albanien, men den 
politiske ledelse ville ikke bruge dem til andet end til at vise serberne at man mente det 
alvorligt. 

Wesley Clark oplyste på et møde med præsident Clinton 3. juni 1999 at bombardementerne 
fra stor højde (3-4 km) ikke gav de ønskede resultater - og at man var ved at løbe tør for 
egnede mål. Clark ønskede derfor at man realiserede nyligt færdiggjorte planer om en 
landinvasion. Nogle af de militære chefer støttede Clark, mens hærstaben - (ifølge Martin 
Burcharth i Information) - derimod ønskede at man fortsatte med et strategisk 
bombardement af civile mål i Serbien. Også forsvarsminister Cohen var negativ med hensyn 
til iværksættelse af en landkrig. 

Clark kan næppe siges at have haft tilstrækkelig god viden om hvad der samtidig skete i 
Serbien (parlamentet drøftede en opgivelse) og heller ikke at have haft en særlig god 
situationsfornemmelse, for trods hans ubestridelige politiske indsigt måtte forslaget 
bedømmes som urealistisk. Det kunne næppe opnå dén politiske støtte der var nødvendig i de 
vigtigste af de involverede NATO-lande. 

Efter den russiske fremrykning til lufthavnen i Prishtina ønskede han at KFOR - der blev ledet 
af den engelske general og senere forsvarschef, Mike Jackson skulle reagere kraftigt. General 
Jackson mente derimod at en blød løsning ville være at foretrække, og at man nærmest 
skulle ignorere det russiske initiativ. En kraftig modaktion ville derimod kunne få meget 
negative konsekvenser. Jackson overmeldte straks Wesley Clark via den britiske generalstab, 
der fik tilsidesat Clarks ordre ved at kontakte den øverste militære chef i USA, Henry Shelton. 
Hændelsesforløbet er blevet bekræftet i begyndelsen af september 1999 i forbindelse med det 
amerikanske senats høring af general Shelton. Her var der deltagere der brugte udtrykket 
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lydighedsnægtelse om general Jacksons svar til general Clark. 

Wesley Clark fratrådte - efter ønske fra den amerikanske regering - som SACEUR noget før 
tiden og blev erstattet af general i luftvåbenet, Joseph Ralston. 

Wesley Clark har fået flere hædersbevisninger i forbindelse med sin fratræden som SACEUR 
og med henvisning til hans rolle i Kosovokonflikten. 

Englænderne har gjort ham til Knight Commander of the Most Excellent Order of the British 
Empire og Albanien har tildelt ham Skanderbeg-ordenen. 

Wesley Clark har forsøgt at blive præsidentkandidat i USA, men fik ikke tilstrækkelig 
tilslutning. 

Eksterne henvisninger 

Beskrivelsen bygger på Bjørn Andersen: Albansk navnebog 2000, se: [1]
(http://bjoerna.dk/albansk-historie/navnebog-2000.htm) 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Wesley_Clark" 

Kategori: Militærfolk fra USA 

Denne side blev senest ændret den 19. jan 2006 kl. 09:44.
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License.
Privacy policy
Om Wikipedia
Forbehold
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Edith Durham 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Edith Durham (født 1863 i London, død 15. november 1944 også i London) var en engelsk 
rejsende, der - uden at have gennemført nogen formel uddannelse - opnåede store resultater 
inden for socialantropologi eller kultursociologi. Hun har gennemførte flere rejser i Albanien 
og Kosovo og har skrevet en stadig meget læst og anerkendt bog High Albania. 

Følgende er (med tilladelse) hentet fra Bjørn Andersen: Albanske Studier (2002): 

Mary Edith Durham blev født i London 1863. Hun var datter af en læge og den 
ældste af en børneflok på 6. Hun havde ambitioner om at blive maler og tegner, 
gik på Badford College og senere på Royal Academy of Arts, men måtte i lang tid 
tage sig af sin invalide mor. I begyndelsen af 1900-tallet, da hun var henmod 
slutningen af 30'erne, begyndte hun sine rejser til Balkan, oprindelig for at komme 
til hægterne da hun havde svært ved at tåle det Engelske klima; imidlertid blev 
hun så fascineret af Balkanfolkene at hun vendte tilbage - og brugte en stor del af 
sit liv på at lære dem at kende og at skrive om dem. Mary Edith Durham havde 
ikke nogen akademisk uddannelse som antropolog, men må ikke desto mindres 
regnes som én af de centrale skikkelser i dén branche i første halvdel af 
1900-tallet.Hun nød efterhånden en vis anerkendelse og blev et anerkendt Medlem 
af The Royal Anthropological Institute of England. Edith Durham samlede 
forskellige ting på sine rejser og gav dem senere til Bankfield Museum i Halifax, 
hvor man er stolte over hendes samling af dragter og tekstiler der blev 
nyarrangeret i 1996. Edith Durham døde godt 80 år gammel - 15. november 1944 
- på adressen Glenoch Road, London N.W. 

High Albania gennemgås og diskuteres i den citerede bog. 

Edit Durham agtes højt i Albanien, og der er opkaldt en skole efter hende i Tirana. 

Eksterne henvisninger 

[Edith Durhma's mest kendte bog High Albania i digital gengivelse 
(http://digital.library.upenn.edu/women/durham/albania/albania.html) 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Edith_Durham" 

Kategorier: Albanien | Kultursociologi | Engelske videnskabsfolk 

Denne side blev senest ændret den 19. jan 2006 kl. 21:23.
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License.
Privacy policy
Om Wikipedia
Forbehold
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Gunnar Svane 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Gunnar Svane (født 25. september 1927) er en dansk sprogforsker. 

Han blev mag.art. i 1950 og dr.phil. i [1958]]. Han har været professor på Aarhus Universitet, 
men er nu pensioneret. 

Gunnar Svane har forsket og undervist i slavisk filologi, men også i relationen mellem serbisk 
og albansk. 

Blandt hans udgivelser kan fremhæves en oversættelse og kommentar til Konstatin fra 
Kostenec: Den serbiske Despot Stefan Lazarevics liv og levned (1975). Bogen omhandler 
tiden efter Slaget på Solsortesletten i Kosovo i 1389. 

Gunnar Svane har bl.a. deltaget i konferencer i Albanien, og nogle af hans artikler er udgivet 
på albansk. 

Ekstern henvisning 

Konstantin fra Kostenec: Den serbiske Despot Stefan Lazarevics liv og levned. Oversat 
og kommenteret af Gunnar Svane. 

Gunnar Svane, "Slavische Lehnwörter im Albanischen", Acta Jutlandica LXVIII, 
(Humanistische Reihe 67.), Aarhus 1992 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Svane" 

Kategorier: Danske videnskabsfolk | Danskere i 1900-tallet | Danskere i 2000-tallet 

Denne side blev senest ændret den 14. jan 2006 kl. 14:31. 
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. 
Privacy policy 
Om Wikipedia 
Forbehold 
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Minna Skafte Jensen 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Minna Skafte Jensen (f. 1937) professor i klassiske studier og klassisk litteratur ved 
Syddansk Universitet. Pensioneret i 2003. Hendes forskning vedrører dels det tidlige græske 
epos, dels dansk latinpoesi efter reformationen. 

Har skrevet om Homer og desuden om Marin Barletis Skanderbeg-biografi i 1988. På latin hed 
han Marinus Barletius. 

Eksterne henvisninger 

Biografisk artikel i Dansk Kvindebiografisk Leksikon af Marianne Pade 

Minna Skafte Jensen: En heltehistorie / Marin Barletis Skanderbeg mellem mundtlighed 
og skriftlighed (http://miqesia.dk/Barletius.htm) 

Minna Skafte-Jensen, Homer og hans tilhørere: Iliaden og Odysseen, København 1992

Minna Skafte Jensen, Marianne Pade, Karen Skovgaard-Petersen & Peter Zeeberg (red.):
Friendship and Poetry. Studies in Danish Neo-Latin Literature, København 2004 

Denne biografi er kun påbegyndt.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere
(http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Minna_Skafte_Jensen&action=edit) 
.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Minna_Skafte_Jensen" 

Kategorier: Danske videnskabsfolk | Danskere i 1900-tallet | Danskere i 2000-tallet | 
Påbegyndte biografier 

Denne side blev senest ændret den 15. jan 2006 kl. 12:01.
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License.
Privacy policy
Om Wikipedia
Forbehold
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Jørgen Grunnet 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Jørgen Grunnet (født 12. februar 1938) har arbejdet både som journalist og redaktør og 
som diplomat. Han har været chefredaktør på Politiken fra 1973 til 1992 og senere 
redaktionschef for TV2s nyhedsafdeling. 

Han var tilknyttet det danske udenrigsministerium som ministerråd på ambassaden i 
Washington, USA fra 1992 til 1998. 

I 1998-1999 var han pressetalsmand for OSCE's mission i Kosovo. 

Han har derefter været chef for Europarådets missioner i henholdsvis Albanien, Moldova og 
Serbien-Montenegro. 

I sommeren 2005 var han leder af OSCE's og ODIHR's delegation, der overvågede 
parlamentsvalget i Albanien. 

Jørgen Grunnet har også været reserveofficer, sidst var han oberstløjtnant. 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rgen_Grunnet" 

Kategorier: Danske journalister | Danskere i 1900-tallet | Danskere i 2000-tallet 

Denne side blev senest ændret den 15. jan 2006 kl. 12:05. 
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. 
Privacy policy 
Om Wikipedia 
Forbehold 
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Miqësia - Dansk-Albansk Forening 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Miqësia - Dansk-Albansk Forening blev stiftet i København 22. januar 2003. Miqësia er 
albansk for venskab. Flere af medlemmerne har deltaget i udviklingsprojekter i Albanien. 
Første formand var tidligere landsdommer Hans Henrik Brydensholt, nuværende formand er 
Tue Magnussen. 

Eksterne henvisninger 

foreningens hjemmeside (http://miqesia.dk) 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Miq%C3%ABsia_-_Dansk-Albansk_Forening" 

Denne side blev senest ændret den 8. jan 2006 kl. 15:58.
Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License.
Privacy policy
Om Wikipedia
Forbehold
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Hævn
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Hævn består i ønsket om at ramme en person eller en gruppe personer, som har udført en 
skadevoldende handling eller foretaget en krænkelse, hvad enten denne er reel eller blot 
oplevet. Man vil gøre et regnskab op, og derfor er et vigtigt aspekt gensidighed (eller: 
reciprocitet). Selv om hævnen derved forsøger at gøre forholdet mellem parterne lige igen, 
har den et mere ødelæggende end konstruktivt mål. Den, som søger hævn, (den 
hævngerrige) kan have et ønske om at lade skadevolderen gennemgå det samme som ham 
selv eller om at sikre, at skadevolderen ikke er i stand til at gøre det samme igen. 

Forholdet mellem hævnen og den oprindelige handling kan enten tilstræbes at være 
proportionalt, som det f.eks. fremgår af det Gamle Testamentes ord om øje for øje, tand for 
tand, eller der kan tillægges et element af straf. I begge tilfælde kan der være tale om, at 
hævnen giver anledning til fornyede skadevoldende handlinger mellem parterne - en 
udvikling, som kan komme helt ud af kontrol. 

Begrebet hævn har spillet en betydelig rolle siden oldtiden og indgår som element i mange 
kulturer, hvad der fremgår af så forskellige kilder som det Gamle Testamente, de græske 
tragedier og den nordiske sagadigtning. 

Indholdsfortegnelse 

1 Aspekter af hævn 
1.1 Tidsmæssig forskydning 
1.2 Ære, individualitet og kollektivitet 
1.3 Duellen, et eksempel på individuel reciprocitet 
1.4 Proportionalitet 
1.5 Fejder og evt. mægling 

2 Statsmagten 
3 Fejder i bandekulturer 
4 Hævn i indvandrermiljøer 
5 Hævn og moderne ret; international ret 
6 Traditioner i forskellige geografiske områder 
7 Se også 
8 Eksterne henvisninger 

8.1 Duel 
8.2 Sædvaneret blandt albanere 

8.2.1 Bøger og artikler 
8.2.2 Film 

8.3 Korsika 

Aspekter af hævn 

Tidsmæssig forskydning 

Til forskel fra en kamp eller et slagsmål, hvor aktion og reaktion indtræffer umiddelbart efter 
hinanden og uden synderligt overlæg, tages hævnen kortere eller længere tid efter 
krænkelsen og undertiden efter en nøje kalkyle. 

Ære, individualitet og kollektivitet 
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Hævn er ofte forbundet med begrebet ære, men ikke nødvendigvis individuel ære. I nogle 
kulturer spiller det individuelle aspekt en meget mindre rolle end det kollektive. 

Ofte vil den krænkede (eller én på den krænkedes vegne) hævne sig direkte på dén der har 
forårsaget krænkelsen, men der er mange eksempler på at hævnen sker på en anden - både 
når hævnen opfattes som et personligt og som et kollektivt anliggende. 

Duellen, et eksempel på individuel reciprocitet 

Et særlig eksempel på reciprocitet findes i duellen, hvor den krænkede udfordrer krænkeren 
til tvekamp med henblik på at skaffe sig udligning eller æresoprejsning. Kampen skal 
gennemføres efter særlige principper der vedrører hvem der må deltage, hvordan kampen 
skal føres og hvordan den skal afsluttes. 

Proportionalitet 

Når hævn følger forskrifter - som i albansk sædvaneret, der hviler på kollektive principper 
tilstræbes der proportionalitet mellem den krænkende handling og hævnen, men der kendes 
mange eksempler på at hævnen har været voldsommere end den krænkende handling. 
Proportionalitetsbegrebet er i øvrigt også et centralt begreb i strafferetten. 

Fejder og evt. mægling 

I nogle kulturer kan krænkelse og hævn udvikle sig til langvarige fejder, typisk mellem 
slægter eller klaner. Disse fejder er ofte ødelæggende for det normale samfundsliv. 

I den Nordalbanske sædvaneret er der tale om en sammensat tradition. På den ene side har 
det været en udbredt opfattelse at krænkelser skulle udlignes. Men det skulle på den anden 
side ikke nødvendigvis ske ved hævn. Hvis de ældste i landsbyen eller slægten fandt at der 
var tale om et rent uheld eller om at en enkelt eller to brushoveder havde forløbet sig, kunne 
det ske at man tog initiativ til mægling. Forudsætningen for at mægling og udsoning kunne 
gennemføres synes dog at have været at der var bred enighed herom på begge sider. 

Edith Durham beretter om flere tilfælde af at en konflikt kunne afblæses, hvis én af parterne 
var parat til at betale blodpenge - eller hvis de respektive mandsforsamlinger blev enige om 
at tiden var inde til forsoning. I så fald beseglede man ofte den nye forbrødring med giftermål 
på tværs af de stridende parter. 

Statsmagten 

I den historiske udvikling - og i takt med at der etableres en statsmagt - er det almindeligt at 
hævn og slægtsfejder forbydes. I samfund hvor en statsmagt ikke er i stand til at sætte sig 
igennem er der mange eksempler på at lokal sædvaneret (med regler for hævn og fejde) 
opretholdes. En sådan sædvaneret kan være regelstyret (kodificeret) selv om den er 
mundtlig. 

Når en stat, både en stat der ledes af en enevældig fyrste og en demokratisk stat, generelt 
forbyder hævn og slægtsfejder er det fordi det hører til en stats raison d'être - eller idé - at 
have monopol på domfældelse, straffyldbyrdelse og anden magtanvendelse. 

Fejder i bandekulturer 

Hævn og fejder kendes også i nutiden, både i ikke-moderne og i moderne samfund, f.eks. i 
bandekulturer og i kriminelle kredse. Også her er der tale om reciprocitet, f.eks. når en 
rockerbande vil hævne sig på én der har forladt banden eller som vil hævne sig på krænkelser 
fra en konkurrerende bande. I mange tilfælde synes det dog som om at man med hævnen vil 
markere sin magtssfære og vil tilkendegive grænsen for hvad man vil acceptere. 
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Hævn i indvandrermiljøer 

Der har i de senere år været flere tilfælde af en særlig type af hævn og hævndrab i de 
nordiske lande, nemlig i indvandrermiljøerne. Disse drab er udløst af at en datter (eller en 
søn) ikke har ønsket at gifte sig med dén, som familiens overhovede har indgået aftale om 
og som i stedet har giftet sig med én den pågældende selv foretrak. Ægteskabsaftalen er ofte 
indgået mellem overhovederne for de berørte to familier og uden datterens (eller sønnens) 
udtrykkelige accept. Undertiden er det familiens overhovede der har begået hævndrabet, 
undertiden en bror, en onkel eller fætter. Som begrundelse er givet at datteren (sønnen) 
krænkede familiens ære. Hævndrabene er (så vidt vides i alle tilfælde) sket i muslimske 
miljøer, selv om tvangsægteskab ikke kan anses for at være i overensstemmelse med 
Koranen. 

Hævn og moderne ret; international ret 

Når man i et moderne samfund udarbejder eller reviderer sin strafferet, lægger man vægt på 
flere forskellige forventninger og principper. Ét af de hensyn man tager er at de krænkede for 
en forbrydelse - eller eventuelt de efterladte - skal kunne erkende at krænkeren straffes i et 
passende omfang. Årsagen er - formentlig - at man på den ene side finder det rimeligt i sig 
selv at krænkere straffes, og på den anden side at man vanskeligere kan afholde de 
krænkede fra selv at hævne sig, hvis ikke statsmagten har gennemført retsforfølgelse. 

Det er af tilsvarende grunde at man i regi af FN har etableret en International Straffedomstol 
og før dét tribunalet i Haag, ICTY (The International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia) - og et tilsvarende tribunal for forbrydelser i Rwanda. Danske jurister har 
medvirket i dette internationale system, således har professor Frederik Harhoff været retschef 
og er nu indstillet til posten som dommer, og tidligere landsdommer Hans Henrik Brydensholt 
er dommer i en sag der verserer ved ICTY. 

I dansk ret har man i de senere år gennemført forsøg med konfliktmægling i visse typer af 
sager. 

Traditioner i forskellige geografiske områder 

Oldtidens Grækenland: Hævnen er et centralt begreb i en tragedie som Sofokles' 
Ødipus. 

Albanien: Slægtsfejder og blodhævn er centrale begreber i Nordalbansk sædvaneret, der 
- som typisk for sædvaneret - er en kasuistisk ret. I Middelalderen blev der gjort flere 
forsøg på at samle sædvaneretten, ét af de mest berømte eksempler er den såkaldte 
Leke Dukagjin's Kanun, der er udgivet på tryk i første del af 1900-tallet. Kanun er 
beskrevet af mange forfattere, både faglitterære og skønlitterære forfattere, f.eks. Edith 
Durham og Ismail Kadare. Slægtsfejder og blodhævn blev bekæmpet af både kong Zog 
og af det kommunistiske styre under Enver Hoxha, men tog et opsving efter 
Hoxha-styrets sammenbrud. Der er siden gjort en række forsøg på at forsone parterne i 
specifikke fejder ved konfliktmægling. 

Italien: Slægtsfejder og blodhævn findes i alle de italiske ormåder. Herfra stammer 
begrebet vendetta (der nærmest betyder fejde) og begrebet omertà (der nærmest 
betyder tavshed over for myndighederne). 

Korsika: Socialantropologen Anne Knudsen har beskrevet slægtsfejder og blodhævn på 
Korsika i sin disputats. 

Norge og Island: Slægtsfejder og blodhævn omtales i den islandske sagadigtning. 

Danmark: Ole Fenger's disputats Fejde og mandebod. Studier over slægtsansvaret i 
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germansk og gammeldansk ret (1971) er ét af de mest centrale værker fra nyere tid. 

Se også 

Jyske Lov 

Eksterne henvisninger 

Duel 

Sune Christian Pedersen: På liv og død. Duellens historie i Danmark, København 2003. 

Sædvaneret blandt albanere 

Bøger og artikler 

The Code of Lekë Dukagjini, Albanian Text Collected and Arranged by Shtjefën Gjeçov,
translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989.
Edith Durham: High Albania, 1st edition 1909
Ismail Kadaré: Broken April. 1' udgave 1982. Dansk udgave, København 2000.
Margaret Hasluck: The Unwritten Law in Albania, Cambridge University Press, 1954.
Bjørn Andersen: Albanske studier, København 2002, bd. 2, s. 225-284. Gennemgang af
relevant litteratur.
Bjørn Andersen: Slægtsfejder og blodhævn i To skridt frem? Albanien i en brydningstid,
København 2005. Heri diskuteres en ny albansk rapport og Kadaré´s roman og
orienteres om forsøg på konfliktmægling

Film 

Saimir Kumbaro: The End of the Vendetta (optaget med dansk støtte)
Fulvio Mariani og Elvira Dones: Inchiodato

Korsika 

Anne Knudsen: En Ø i Historien. Korsika. Historisk antropologi 1730-1914 (disputats), 
København 1989. Disputatsen er omtalt og diskuteret mange steder, bl.a. i Bjørn 
Andersen: Albanske studier, Kbhvn. 2002, s. 260-280. 
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Reciprocitet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Reciprocitet betyder gensidighed. Reciprocitet findes i mange sociale sammenhænge, hvor 
det er vigtigt at der fastholdes en balance eller lighed mellem parterne. Dette gælder typisk 
når man giver gaver. 

Gives gaver mellem ligemænd, lægger parterne ofte vægt på at de er på samme niveau og at 
der ikke - tidsmæssigt - er for stor afstand mellem dem. Tilsvarende når venner eller 
kammerater uformelt holder - et ofte skarpt - øje med om de enkelte venner eller 
kammerater giver det rigtige antal omgange og hvornår de gør det. 

På det diplomatiske plan har reciprocitet stor betydning. Det er almindelig sædvane at to 
parter møder med passende repræsentanter, en statsminister kan matche en 
premierminister, en udenrigsminister en anden udenrigsminister osv. 

En særlig form for reciprocitet findes i den private hævn og i den offentlige (især statslige) 
straf i medfør af en dom. 

Hentet fra "http://da.wikipedia.org/wiki/Reciprocitet" 
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Kasuistisk ret 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Kasuistisk ret bygger ikke på generelle regler, men på tilfælde. Ordet kasuistisk kommer af 
det latinske casus, der betyder tilfælde eller tilstand. Ordet kendes i en parallel betydning i 
grammatik. 

Sædvaneret er kasuistisk, således den gammelnordiske sædvaneret og f.eks. den albanske 
sædvaneret der er beskrevet i stormanden Leke Dukagjin's kanun, beslægtet med ordet 
kánon. 

Også Danske Lov og den dertil knyttede Norske Lov var i det grundlæggende kasuistiske 
lovsamlinger. 

Frem til tiden for Danske Lov og Norske Lov var det almindeligt at det var lægmænd, f.eks. 
tingsmedlemmer, der afgjorde retssager, ikke juridisk uddannede dommere. Efterhånden blev 
det læge element svækket, men er dog bevaret i form af nævninger og domsmænd. Med 
professionelt uddannede dommere lod det sig bedre gøre at etablere en mere principielt 
orienteret retspleje. 

I moderne dansk ret kombineres principiel lovgivning med retsafgørelser i enkeltstående 
tilfælde. Lovgivningen fastsættes af Folketinget, mens retsafgørelser træffes af domstolene. 
Den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt er - efter Grundloven, der 
er inspireret af Montesquieus princip om magtens tredeling - uafhængige af hinanden. 

Retsafgørelser i sådanne enkeltstående tilfælde kan - særligt når de er truffet af den øverste 
retsinstans, Højesteret - danne præcedens for senere tilsvarende afgørelser. Højesteret 
ændrede eksempelvis 10. januar 2006 strafudmålingen i en sag om kapkørsel, der havde 
forårsaget manddrab. Straffen blev - omend med dommerstemmerne 5-4 - fastsat højere end 
efter tidligere retspraksis, men dog mildere end efter den tidligere kendelse i Østre Landsret. 

Ordet kasuistisk er - i visse sammenhænge - brugt i betydningen spidsfindig, hvilket ikke er 
uden grund, da kasuistiske jurister havde deres styrke i kendskab til et betydeligt antal 
tilfælde og i deres indbyrdes styrke, når nye sager skulle behandles og afgøres. 

Se også 

Hævn 
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Forvaltningsret 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Forvaltningsret vedrører det retlige forhold mellem offentlige myndigheder og borgere, der 
blandt andet er reguleret af Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven indeholder f.eks. regler om begrundelse og klagevejledning. 

Nogle af de bærende principper i dansk forvaltningsret er: 

Hjemmelskravet (legalitetsprincippet), dvs. at enhver forvaltningsmæssig afgørelse - i 
den sidste ende - skal være hjemlet i en lov. (Når der træffes en konkret afgørelse kan 
det ske efter en instruks, der er udstedt med hjemmel i en lov). 
Princippet om god forvaltningsskik, der blandt andet forpligter myndigheden til at udføre 
en hurtig sagsbehandling, at optræde høfligt og hensynsfuldt overfor borgeren samt at 
formulere breve i et forståeligt sprog. Princippet er især udviklet på baggrund af 
Ombudsmandens udtalelser. 
Officialmaksimen eller sagsoplysningskravet som betyder at en myndighed selv er 
ansvarlig for at der fremskaffes de oplysninger der er nødvendige for at træffe en 
afgørelse. 
Habilitetsprincippet, der betyder at der ikke i den forvaltningsmæssige behandling af en 
sag må deltage personer der har personlige interesser i afgørelsen. 
Princippet om at der ikke må ske magtfordrejning, hvilket betyder at der ikke tages 
usaglige hensyn i behandlingen af en sag. 
Princippet om aktindsigt. 
Princippet om partshøring. 
Princippet om tavshedspligt, som bl.a. indebærer at en myndighed ikke må videregive 
visse personlige oplysninger til anden myndighed. 

Andre relevante retlige principper kan være proportionalitetsgrundsætningen, der kendes fra 
strafferetten. 

Eksterne henvisninger 

Lov af 19 december 1985: Forvaltningsloven (loven kan findes på
http://www.retsinfo.dk under 'danske love', 'populærtitler)

Denne artikel er kun påbegyndt.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere
(http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Forvaltningsret&action=edit) 
.
Eller give denne artikel en bedre beskrivelse.
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Kultursociologi 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Kultursociologi er en gren af sociologien. Som universitetsfag blev det i Danmark etableret på 
Københavns Universitet med retssociologen Verner Goldschmidt som første professor. 

Begrebet kultur skal forstås bredt, når der tales om kultursociologi. Der tænkes ikke kun på 
dén kultur der behandles af avisernes kultursider, men på menneskelig kultur i almindelighed. 

Nogle kultursociologer har ganske vist arbejdet med teatersociologi, men de fleste med helt 
andre emner fra u-landskulturer til arbejdslivets sociologi i almindelighed med stor vægt på 
udviklingsaspektet. 

Den delvis beslægtede litteratursociologi er i Danmark især blevet udøvet af litteraturforskere 
og har kun i begrænset omfang tiltrukket kultursociologer og sociologer. 

Hensigten med faget kultursociologi var at etablere en anden form for sociologi end dén der 
blev undervist og forsket i under ledelse af positivisterne professor Kaare Svalastoga, der kom 
fra Norge, juristen Erik Høgh og flere andre. Forskellen skulle være både indholdsmæssig og 
tilgangsmæssig. Til forskel fra sociologi som var placeret under samfundsvidenskaberne, var 
kultursociologi placeret under humaniora. 

Faget skulle bestå af flere dele: Samfundsvidenskabernes filosofi og historie. Sociologisk 
metode. Forholdene i ikke-industrialiserede lande. Forholdene i industrialiserede lande. En del 
af undervisningen omhandlede socialpsykologi og socialantropologi. Uddannelsen kunne 
gennemføres på tre niveauer, som bifags- og som hovedfagsudannelse og endelig på det 
daværende konferensniveau. 

Mens 'klassiske' sociologer i Danmark arbejdede en del med spørgeskemaundersøgelser, og 
statistisk behandling af store data, dvs. kvantitativ sociologi, hvis resultater blev bearbejdet 
med statistik, lagde kultursociologer større vægt på deltagerobservation og andre kvalitative 
metoder såsom kvalitative interviews. 

Parallelt med studenteroprøret og stærkt påvirket af ideologikritik, marxisme og 
strukturalisme skiftede undervisning og forskning karakter i både kultursociologi og sociologi, 
og der skete en vis form for tilnærmelse i dén måde faget blev studeret på. Både sociologer 
og kultursociologer - og studerende og lærere i andre fag - var i 1970'erne engageret i 
udarbejdelsen af fagkritiske rapporter som malerrapporten, bryggerirapporten og mange 
andre. Disse rapporter bidrog til at der blev større offentlig opmærksomhed om problemer i 
arbejdsmiljøet. 

Verner Goldschmidt forlod studiet efter nogle år for i stedet at etablere undervisning og 
forskning på et nyt samfundsfagligt institut på det nuværende Danmarks Tekniske 
Universitet. 

Undervisningen og forskningen i begge de sociologiske fag på Københavns Universitet blev 
omstruktureret efter indgriben af daværende undervisningsminister Bertel Haarder, og 
uddannelsen blev lukket i en periode i midten af 1980'erne, hvilket gav anledning til faglige 
konflikter. 

Efter nogle år blev der etableret et nyt fag hvor elementer fra de tidligere fag og metoder blev 
integreret, og hvor de ledende lærere kom andetsteds fra. Man kan i dag (2006) specialisere 
sig i tre forskellige linier på kandidatuddannelsen i sociologi: 'politisk sociologi', 'organisation, 
ledelse og arbejdsmarked' og ’kultursociologi’. 
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Se også: 

sociologi
antropologi
socialantropologi

Eksterne henvisninger 

Verner Goldschmidt: Gruppe og samfund under medvirken af Leif Christensen,
København 1969. Bogen er én af de første der præsenterer kultursociologien på dansk
grund.
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen: Slip sociologien løs. En invitation til 80'ernes
sociologi (København 1983). Bogen rummer mange informationer om dansk sociologi
frem til dette tidspunkt.
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