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Forord	

Anmeldervirksomhed er et underligt gebet. Det er først og fremmest styret 
af kærlighed til at læse, at være nysgerrig og at forholde sig kritisk til det 
som man får fortalt. Men det handler også om at blive draget med, blive 
imponeret og overrasket, blive glad, overstadig, sur og vred, men hele tiden 
at kunne vende tilbage til sit eget udgangspunkt. En anmelder der ikke kan 
give udtryk for hvad han selv mener, er ikke anmelder, men er kun en 
simpel læser eller tekstforfatter.  
 
Jeg har altid læst mange bøger, men i de senere år – efter at jeg er stoppet 
som underviser - har jeg kastet mig over anmeldergerningen. Det er der 
flere årsager til. For det første får man bøgerne gratis, for det andet giver 
det en langt mere struktureret og kritisk læseform – og dermed også en 
mere intensiv læseoplevelse. Det er som at snakke med sig selv. Det er rent 
ud sagt en underlig fornemmelse, at man som anmelder gør sig klog på 
forfatternes vegne, men det er nu engang en del af opgaven. 
 
Min anmeldervirksomhed har altid kun været en ulønnet og lystbetonet 
side-beskæftigelse. Det har nok også gjort, at der har været en klar overvægt 
af positive anmeldelser fra min hånd. Jeg har ikke været tvangsindskrevet 
til at anmelde bøgerne, hvilket også har gjort, at jeg næsten kun har kastet 
mig over bøger, som jeg som udgangspunkt følte var interessante og 
vedkommende. Kom jeg undtagelsesvis i gang med en bog, der inden 
halvdelen var læst, føltes som en plage, har jeg lagt den fra mig – og undladt 
at anmelde den. Hvis jeg vurderede den som uinteressant for mig selv, var 
den sandsynligvis også uinteressant for dem, som jeg skrev anmeldelser for. 
Ja, sådan kan man mene så meget. 
 
Min anmeldervirksomhed afspejler også tydeligt mit eget faglige 
interessefelt. Samfundsdebat, nutidshistorie og videnskabsteori har altid 
haft min store interesse. Derfor ligger langt de fleste anmeldelser inden for 
dette emnefelt.  
 
Som anmelder har jeg altid haft en intention om at lade forfatterne komme 
til orde. Så mine anmeldelser er som regel altid fyldt med mange citater. 
Det har to årsager. For det første er forfatterne som regel bedst til at skrive 
om det, som de mener. For det andet giver citater det mest realistiske 
indtryk af bogens udtryksform – det gælder både sprogtone, 
argumentationsform og abstraktionsniveau.  
 
God læselyst. Men først og fremmest er det en opfordring til selv at læse de 
anmeldte bøger. En anmeldelse er og bliver kun et surrogat. 
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1.	Vi	må	kunne	gøre	det	bedre	

Anmeldelse af Danmark på afveje. Kritik af den herskende orden. 
Redigeret af Stig Dalager og Per Schultz Jørgensen, 159 sider, 
Socialpolitisk Forlag, 2004. 
 
Offentliggjort i Social Politik, Nr. 6, 2004 
 
Som led i Socialpolitisk Forenings mobilisering for at skabe et Danmark vi 
kan være bekendt, har Stig Dalsager og Per Schultz Jørgensen samlet en 
antologi med hele 25 bidrag fra forskellige personer, der alle har haft den 
oplevelse – gennem egne erfaringer - at det danske samfund er ved at 
komme på afveje i forhold til et samfund, som vi kan være bekendt. Som der 
står i forordet: ”bidragene….udspringer af et personligt behov for at 
udtrykke sig om anliggender af politisk, kulturel eller miljømæssig karakter, 
som har anfægtet den enkelte”. 
 
Artiklerne er korte og let forståelige, så man kan uden besvær springe frem 
og tilbage mellem de forskellige bidrag – alt efter interesse.  
 
Bogen er tænkt som en debatbog, som oplæg til en diskussion. Den er 
relativt hurtigt læst. Den er indsigtsfuld, men lider nok lidt under, at 
antallet af artikler, der tages op til debat, er stort. Med 25 bidrag, hvortil der 
ikke er stillet krav til bidragenes indhold og struktur, er det tilsyneladende 
uundgåeligt, at flere af bidragene er overlappende, og at de af og til i for høj 
grad kører i den samme rille. En større variation ville have været ønskelig.  
 
Som sagt, når der er 25 forskellige bidrag, kommer man vidt omkring. Til 
kritikken hører, at bogen er lidt springende i sin sproglige stil – fra 
klassiske faglige essay til mere litterære fremstillinger. Det er jo et 
spørgsmål om temperament, hvad man foretrækker. Det positive er så, at 
der er lidt for enhver smag.  
 
Når bogen skal anmeldes samlet, kan man ikke yde de forskellige forfattere 
fuld retfærdighed. Derfor er ingen nævnt – og dermed ingen glemt (om end 
med en enkelt undtagelse). 
 
Flere af bidragene i bogen er præget af beskrivelser om kynisme og 
intolerance i social- og indvandrerpolitikken, som vil forbløffe de fleste. Der 
er også en omtale af overivrige embedsmænd, der administrerer vigtige dele 
af vores indvandrerlovgivning, uden på mindste måde, at kende forholdene 
i de danske flygtningecentre.  
 
Vi lader den lige stå et øjeblik! 
 
Bogen er fyldt med beskrivelser af en mislykket dansk integrationspolitik, 
men i en helt anden optik end den som fx BT og Dansk Folkeparti ynder at 
fremstille den i. Flere af bogens bidragsydere er med rette fortørnet – og 
dybt skuffet – over den politiske fremmedangst og intolerance, som er 
blevet intensiveret i de senere år - og især efter at den borgerlige regering 
trådte til i 2001.    
 
Der er artiklen om dansk følgagtighed i USA’s krig mod Irak. Ikke 
overraskende får man at vide, at sandheden altid er krigens første offer. 
Hvidt bliver til sort. Kritik bliver til landsskadelig virksomhed. Er man ikke 
for - er man imod. Der er ikke plads til både at være imod Saddam Hussein 
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og USA’s krig på samme tid.  Magthaverne afmonterer dermed folkets ret til 
at forholde sig selvstændigt og kritisk til den danske krigsdeltagelse i Irak. 
 
En anden af artiklerne påpeger, at Danmark, efter statsministerens egen 
opfattelse, tilsyneladende er gået i krig uden at kende de allieredes 
begrundelser. Påstanden i artiklen er, at Danmark efter statsministerens 
opfattelse gik i krig, fordi Irak ikke overholdt Sikkerhedsrådets 
resolutioner, upåagtet at USA og de andre krigsdeltagere har store 
parlamentariske problemer, fordi de har løjet om eksistensen af 
masseødelæggelsesvåben. Spørgsmålet er naturligvis, om statsministeren er 
uansvarlig og politisk uvidende, eller om han bare lyver. Meget peger på, at 
det er det sidste, der er tilfældet. Problemet er imidlertid, at når en kritisk 
presse totalt udebliver, og der ikke kan etableres en slagkraftig opposition, 
bliver der i realiteten tale om et politisk enevældigt styre. 
 
I antologien påpeger flere forfattere, at uforsonlighed i den demokratiske 
debat, er blevet dominerende, og at man i stigende grad oplever den 
politiske holdning, at man skal beskytte de stærke mod de svage.  
 
Naturligvis forekommer der hæderlighed – også i de borgerliges lejr – men 
disse udmeldinger følges desværre alt for sjældent op med politiske 
handlinger. Man siger ét, men gør noget andet. Også kaldet Janus-politik. 
 
Bogen påpeger flere steder en brutalisering af vores sociallovgivning, hvor 
sygdom og social nød bliver betragtet som den enkelte borgers eget 
problem, og hvor de sociale foranstaltninger er ved at forsvinde i 
mistænkeliggørelse af den enkelte. Dette medfører et system, hvor kontrol 
har erstattet social indsigt og medfølelse. 
 
Hårrejsende er det at læse om det ”andet” Danmark, hvor fattigdom er et 
reelt problem, og hvor det offentlige den dag i dag bestemmer, hvad der 
forstås ved værdigt og ikke-værdigt trængende. En skelnen der er hentet 
direkte fra vores første sociallovgivning i 1708. Tankevækkende er det, at 
kredsen af ikke-værdigt trængende tilsyneladende er voksende samtidig 
med samfundets stigende velstand. Der er altså sket en afkobling mellem 
velstand og velfærd. 
 
De såkaldte økonomiske incitamenter får også i bogen et par kritiske ord 
med på vejen. Påstanden er, at disse instrumenter ikke spiller nogen 
virkningsfuld rolle for arbejdsmarkedets mest udsatte grupper. Alligevel 
fastholder over-Danmark, at nedskæringer i kontanthjælpen vil kunne få 
denne udsatte gruppe til at finde det arbejde, der ikke eksisterer. Det 
hjælper ikke personen til at finde arbejde, men det er medvirkende til at 
fastholde mistænkeliggørelsen af, at de langtidsledige er dovne, og at de 
bare skal tage sig sammen. 
 
Antologien udstiller på bedste vis hulheden i de liberalistiske 
frihedsværdier, hvor dem der har, skal mere gives. Opfordringen er, at der 
skal blæses til kamp for en bedre hjemmehjælp, bedre udannelse og 
økonomi. I den forbindelse må værdikampen bl.a. handle om, at vi ændrer 
opfattelse af skatten – fra en ”byrde” for den enkelte til et ”bidrag” til en 
fælles husførelse. 
 
Den danske regerings problemer med at overholde Børnekonventionen 
udstilles klart og tydeligt. Den nuværende regerings fokusering på straf 
frem for forebyggelse er et udtryk for et ufattelig gammeldags syn på 
børneopdragelse. Dette inhumane syn på børn går tydeligt igen i deres 
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håndtering af børneflygtninge, børnekriminalitet og børneprostitution. 
Straf frem for opdragelse, støtte og beskyttelse.         
 
Vi får i bogen at vide, at den ”statistiske metode” ofte anvendes, når noget 
ubehageligt skal bortforklares. Ja, den er nærmest blevet en overtro. Det 
der måles og tælles, bliver sat i system, mens man ser bort fra resten. 
Problemet med metoden i den sociale videnskab er, at statistikbrugerne 
ikke i tilstrækkelig grad er ydmyge over for dette værktøj. Ukritisk brug 
fortæller usigeligt lidt om det enkelte menneskes virkelige liv, da den sociale 
virkelighed netop består af lutter undtagelser fra reglen. 
 
Et af bogens indlæg behandler et karakteristisk træk ved tidens trend, der 
tilsyneladende går ud på, at gøre op med slapheden. Den herskende orden 
er nu om dage, at svaghed ikke mere kalder på social indignation, men på 
stemplinger af folk, der ikke gør samfundsmæssig nytte.  Det hedder nu, at 
hvis du ikke kan klare dig selv, er det din egen skyld, og det er din egen sag, 
at bringe dig på fode igen. Dette grundsyn skinner også igennem i 
regeringens og dens støttepartis opfattelse af indvandrere og flygtninge. De 
er ikke ligeværdige med indfødte danskere, og det har ført til en 
dæmonisering af de fremmede. Fremmedhadet er så at sige blevet en del af 
det parlamentariske grundlag. 
 
En af bogens bidragsydere gør sig til en varm talsmand for, at det er vigtigt, 
at fællesskabsfølelsen bliver genetableret. Det har ligefrem været en stor 
politisk fejl, at Socialdemokratiet har forsømt den nødvendige 
disciplinering af dens medlemmer under opbygningen af velfærdsstaten. 
Partiet tog fx livet af sin egen presse, hvilket betød, at dens udsagn ikke 
mere bliver hørt. Som det siges: ”Begrebet socialisme, det tankegods af stor 
skønhed, mangler”. I dag er der intet organiseret dagligt talerør for de svage 
i samfundet. 
  
Værdidebatten, der i borgerpressen sælger bedre under betegnelsen kultur-
kampen, fes ud inden at den kom rigtig i gang. Højrenationalisterne tog 
teten, og blæste derimod til kamp mod alt nyt og fremmed. Venstrefløjen 
skulle bringes i knæ, med krav om at den offentligt skulle bekende alle sine 
synder i fortiden. Venstrefløjen skulle angiveligt siden 60’erne have udøvet 
et skadeligt meningstyranni. En af bogens bidragsydere gør i al 
beskedenhed opmærksom på, at hvis borgerlige værdier ikke kunne trænge 
igennem i debatten var det ikke venstrefløjen, der skulle bebrejdes, men 
ledelserne på Berlingske Tidende og Jyllands-Posten. Men som 
bidragsyderen så rigtigt konstaterer, så er den uskyldiges valg af offerrollen 
det mest effektive pr-middel. Artiklen er herefter fyldt med en række 
konkrete eksempler – især knyttet til fremtrædende medlemmer af Dansk 
Folkeparti. De behersker som bekendt offerrollen til fuldkommenhed. Men 
partiet Venstre går i indlægget ikke ram forbi: ”Her går man imod det frie 
partnervalg, det frie religionsvalg og det frie tøjvalg, men går ind for fri 
benyttelse af løgnen i den offentlige debat, politisk censur af statsstøttet 
kunst og forskning, fyring af kritiske journalister ved radio og tv, 
angrebskrig med opdigtede begrundelser – og dødsstraf for danske 
statsborgere”. 
 
Faren i den nuværende udvikling er, som en af forfatterne i bogen påpeger, 
at der sættes splid mellem befolkningsgrupper, og at der skabes falske 
modsætninger som led i en borgerlig orienteret del-og-hersk politik. Her er 
det vigtigt, at der udvikles brugbare alternativer. Det tager som bekendt kun 
en eftermiddag at bryde ned, hvad det har taget årtier at bygge op. 
Forfatteren håber og tror, at regeringen har forregnet sig. 
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Intet kan tilsyneladende blive så slemt, at det ikke kan blive meget værre. 
Det må vi kæmpe imod, og her er bogen et lille beskedent bidrag i den 
rigtige retning. Den giver en lille skærv til en større bevidsthed. Bidraget til 
modstand kan imidlertid blive endnu større, hvis bogen bliver læst og 
diskuteret i en bredere kreds.  
 
Jeg vil anbefale bogen til alle, der interesserer sig for politiske og sociale 
forhold i Danmark, og lad mig derfor gøre Hanne Reintoft’s sidste ord i 
hendes bidrag til mine: ”Vi mistænkeliggør, presser og ydmyger. Det er på 
tide, at vi igen får skabt et Danmark, vi kan være bekendt”. 
 
God læse- og debatlyst.  
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2.	På	den	ene	side	–	og	kun	den	

Anmeldelse af Kære Samfund, en debatbog i anledning af Jørn Henrik 
Petersens 60 års fødselsdag. Redigeret af Anker Brink Lund, Janne 
Normann og Anders Klostergaard Petersen, Syddansk Universitetsforlag 
2004. 
 
Offentliggjort i Social Kritik, Nr. 98, 2005 
 
Denne bog er ikke til at komme uden om, hvis man interesserer sig for det 
danske samfunds udvikling. Den bør anbefales for enhver, der ønsker at 
deltage i samfundsdebatten. Ikke fordi det der står, nødvendigvis er rigtigt, 
men fordi denne bog i en helt udtalt grad har fået samlet alle de 
væsentligste synspunkter, der belyser den for tiden herskende 
velfærdsideologi, der går på, at velfærden skal afmonteres for at kunne 
overleve. 
 
Bogen præsenteres som en debatbog, hvilket den just ikke er, hvis man ved 
debat forstår, at forskellige velfærdspolitiske paradigmer bringes i spil og 
diskuteres med henblik på at afklare uenighed for at opnå de bedste 
argumenter. Bogen er et partsindlæg – helt i Jørn Henrik Petersens ånd: 
Uenighed med professoren tages til indtægt for uvidenhed. Bogens sigte er 
– typisk gennem professorale foredrag - at gøre op med befolkningens 
fordrejede myter om velfærdsstatens lykkesagligheder. Der bydes på en 
række indsigtsfulde artikler, der kommer vidt omkring, og som afspejler 
den 60 åriges meget omfattende interessefelt. En ting kan alle givet være 
enige om, og det er, at Jørn Henrik Petersen er en uhyre flittig, bredt 
funderet, indsigtsfuld og dygtig professor. Bogens biografi dokumenterer 
dette til fulde. Med denne meget brede offentlige berøringsflade, har det 
været en let sag for redaktørerne af bogen (bl.a. Petersens søn) at finde en 
række betydningsfulde politikere og andre offentlige personer, der har 
ønsket at give fødselaren en hyldest med på vejen. Her dækkes både det 
politiske, journalistiske og kulturelle aspekt som Jørn Henrik Petersen 
gennem livet har beskæftiget sig med. Eneste (kendte) socialdemokrat, der 
tilsyneladende har ønsket at stille op i denne sammenhæng er Karen 
Jespersen, der vanen tro, afsondrer velfærdsperspektivet til at være et 
gammelmoralsk holdningsspørgsmål, og det der ikke kan forklares herved, 
er et indvandrerproblem. Når man læser hendes bidrag: ”Velfærdsreformer 
og værdier” kan man for sit indre øre høre Hans Scherfigs knækkende 
stemme sige, at nogle socialister blev så venstreorienterede, at de kom højre 
ind.  
 
Det vil være en umulig opgave, at anmelde alle bidragene, så jeg vil i denne 
forbindelse koncentrere mig om det kapitel, der tager de økonomiske 
aspekter af velfærdsproblemerne under behandling. 
 
Direktør for Socialforskningsinstituttet Jørgens Søndergaard indleder sin 
artikel: ”Udfordringer for velfærdsmodellen” med at fortælle, at der i løbet 
af forrige århundrede var en halvtredsdobling af de offentlige 
velfærdsudgifter pr. indbygger, mens produktionen i samme periode ”kun” 
blev syvdoblet. Ikke overraskende fortælles det, at denne udvikling ikke kan 
fortsættes. En sådan form for anvendelse af historiske data fortsætter 
heldigvis ikke artiklen ud. Det ville også have været pinligt, da det ikke giver 
mening at beregne en vækstprocent ud fra en udgangsposition hvor, 
fænomenet (dvs. en offentlig velfærdssektor) overhovedet ikke eksisterede - 
hverken som begreb eller realitet. Hvis vi skal være lidt medgørlige, så kan 
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man sige, at det kun giver mening at tale om et velfærdssamfund efter 
anden verdenskrig.  Danmarks værditilvækst er i dag næsten fire gange så 
stor som dengang. Det er blevet fordelt på hhv. privat og offentligt forbrug. 
Det første er vokset tre gange, det andet fem gange. Der er stadig tale om en 
større stigning i de offentlige udgifter end i de private, men slet ikke af de 
dimensioner, som Jørgen Søndergård antyder. Man skal også bemærke sig, 
at der trods en stor stigning i de offentlige udgifter, har der været plads til 
en betragtelig udvidelse af folks private forbrug. Væksten i de offentlige 
udgifter har ikke fortrængt, men bremset væksten i det offentlige forbrug. 
Så naturligvis er der et problem med stigende offentlige udgifter, men slet 
ikke af det omfang, det såkaldte historiske eksempel antyder. 
 
Bortset fra Søndergårds lidt uheldige forsøg på historieforskning, er hans 
bidrag på mange måder en god oversigtsartikel, der i kort form beskriver 
mange af velfærdssamfundets knaster og udfordringer. Selvom mange af de 
forhold han tager op i sin artikel kan virke kyniske for ikke økonomisk 
sagkyndige, er det vigtigt, at man hverken bagatelliserer eller lukker øjnene 
for problemerne. Løsningen er ikke at fornægte fakta, men at komme med 
konstruktive politiske forslag, der peger fremad mod et samfund, vi kan 
være bekendt.     
 
Økonomer som Jørgen Søndergaard, advarer mod at valgfrihed af 
velfærdsordninger uden et økonomisk ansvar, giver et opadgående pres på 
udgiftsudviklingen. Han mener derudover, at øget konkurrence fra private 
konkurrenter både vil hæve kvaliteten og sænke udgifterne på de offentlige 
velfærdsydelser. Det er dog en påstand der ikke føres noget bevis for, men 
den er nævnt så tit i faglitteraturen, at man efterhånden får det indtryk, at 
den også er sand. Sandheden er imidlertid, de fleste undersøgelser på dette 
felt, er udarbejdet af private konsulentvirksomheder, der er blevet bestilt og 
betalt af skatteydermidler for at nå frem til det resultat. 
 
Jørgen Søndergaard nævner selv, at brugerbetaling i forskellig udformning 
allerede eksisterer i stor stil på det danske velfærdsmarked. I den 
forbindelse leges der med tanken om yderligere brugerbetaling for 
tillægsydelser, der ligger ud over en politisk bestemt standardydelse.  
 
Søndergaard er det man med rette kunne kalde lettere pessimistisk over for 
den danske velfærdsstats muligheder i fremtiden – alligevel slutter han af 
med disse forstandige ord: ”Det afgørende er, at hvert land i hovedsagen 
selv bærer konsekvenserne af sine egne valg. Derfor er der betydelige 
frihedsgrader også i velfærdsmodel i fremtiden”.  
 
Peder J. Petersen og Nina Smith stiller i deres artikel: ”Ved efterlønnens 25-
års fødselsdag” tre spørgsmål, som de selv forsøger at besvare. For det 
første spørger de om, der er behov for velfærdsreformer, og om der er 
mekanismer, som de har overset. For det andet om hvor store ændringer 
der er behov for, til at ændre tilbagetrækningsmønsteret fra 
arbejdsmarkedet, så man kan lette den forventede ældrebyrde. For det 
tredje om efterlønnen også vil eksistere om 25 år. 
 
Svaret er at de ser et stort behov for betragtelige reformer, og at de efter 
deres opfattelse ikke har overset nogle faktorer, der skulle tale imod denne 
opfattelse. Artiklen viser gennem omfattende statistik, at 
erhvervsfrekvensen for de 50-69 årige mænd falder drastisk efter 
efterlønnens indførelse i 1979, og at det ikke har gavnet ungdoms-
arbejdsløsheden, som var et af argumenterne for at indføre ordningen. 
Tallene er uomtvistelige sande, men forfatterne gør sig ikke mange 
overvejelser, om årsagen kunne være at arbejdsgivernes efterspørgsel efter 
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arbejdskraft ikke er til stede, når de kan finde yngre arbejdskraft til 
erstatning for den ældre. Forfatterne beskæftiger sig med, at efterlønnen 
ikke har den ønskede effekt på ungdomsarbejdsløsheden, og at kun en 
tredjedel af efterlønnerne kommer direkte fra arbejdsløshed. De skriver 
godt nok: ”En del af den resterende overgang kan bero på pres i den ene 
eller anden form fra arbejdsgivere eller kolleger. En anden del af den afgang 
til efterløn, som ikke sker fra arbejdsløshed kunne bero på en erkendelse af, 
at helbredet ikke længere er så robust”. Her er vi sikkert ved sagens kerne, 
men dette væsentlige problem bliver stort set ikke behandlet. Til gengæld 
får man klart det indtryk, at efterlønsordningen kun påvirker 
arbejdskraftens udbud i negativ retning. Væk er, at der i hele den 
betragtede periode er en betydelig arbejdskraftreserve, som arbejdsgiverne 
kunne vælge og vrage imellem. Andre vestlige landes endnu større 
ældreproblemer bliver, selvom de ikke har nogen efterlønsordning, affejet 
med, at det ikke er en løsning, at andre lande har det værre end os. Ja, 
tværtom. Det huer ikke forfatterne at påvise, at ældre i Danmark 
tilsyneladende er mindre utilfredse end de unge i Danmark og mere 
tilfredse end ældre i andre lande. Jeg har svært ved at se, at det skulle være 
et argument imod efterlønsordningen. I sandhed en særegen form for 
argumentation. 
 
Ironisk nok spørger forfatterne selv i deres artikel om de aldrig tager fejl. 
De svarer: ”jo”, men problemet er, at det finder de først ud af om 30 år. 
Alligevel påstår de, at usikkerheden til trods bygger deres udsagn på et 
grundlag, det er svært at argumentere imod. Deri må jeg give dem ret, men 
man må ikke glemme, at alle statistikker og prognoser kan opstilles på 
mange måder, data kan vælges, vrages og vrides efter bestemte hensigter. I 
den forbindelse skal man altid ihukomme sig Churchill’s ord: ”Man kan kun 
have tiltro til en statistik, når man selv har forfalsket den”. 
 
Forskningschef i Socialforskningsinstituttet Niels Ploug fortsætter i samme 
skure som ovenfor med artiklen: ”Efterlønsordningen – velfærdsstatens 
gøgeunge”. Niels Ploug er meget fortørnet over, at både befolkningen og 
politikerne tilsyneladende ikke betragter efterlønsordningen som en 
arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning, men som en tilbagetræknings-
ordning fra arbejdsmarkedet. Ligeledes er det i hans optik meget 
problematisk, at efterlønsordningen er så populær, som den er. Plougs 
opfattelse kan sammenfattes til: ”Efterlønsordningen bliver en 
undskyldning både på det samfundsmæssige niveau og på 
virksomhedsniveau for ikke at sætte fastholdelse af ældre på 
arbejdsmarkedet på dagsordnen og finde nye måder at fremme det på”.  
 
Niels Ploug er grundlæggende imod efterlønsordningen, men må også 
erkende den realpolitiske virkelighed. Han forsøger sig derfor med et 
reformforslag, der sigter mod, at gøre ordningen mere selektiv, så den kun 
omfatter dem, der er nedslidte eller på anden måde ikke er kapable til 
arbejdsmarkedet. Det er anslået ca. en tredjedel af samtlige efterlønnere, 
der kan ”betegnes som produktive og arbejdsduelige”. Disse skulle efter 
Plougs mening ikke være omfattet af efterlønsordningen.  
 
Forskningschefens argumentation er et klassisk ”arbejdsgiverargument”, 
der minder om påstanden om, at den høje arbejdsløshedsunderstøttelse, 
hæver lønniveauet til skade for konkurrenceevnen. Faktum er, at mange 
trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet fordi de oplever, at 
arbejdsgiverne ikke har udviklet et tilstrækkeligt attraktivt arbejdsmarked 
for dem. Det skal med til historien, at den offentlige sektor faktisk fører an i 
den kyniske seniorpolitik. En voldgiftskendelse har netop fastslået, at der 
ikke skal tages særlig hensyn til de ældre, når fyringsrunder i stat, amt og 
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kommuner skal indledes. Dette er naturligvis med til at presse flere på 
efterløn. Det er nemlig billigere på nuværende tidspunkt for arbejdsgiverne, 
at se sig om efter ny og yngre arbejdskraft.  
 
I fremtiden hvor den nye og yngre arbejdskraft ikke vil blive udbudt i så 
rigelige mængder som nu, bliver det nødvendigt for arbejdsgiverne, at tage 
deres seniorpolitik op til en grundig overvejelse. Uden en efterlønsordning 
som alternativ, kan man frygte, at basisniveauet for seniorarbejdsmarkedet 
bliver uhyre ringe. Offentlig efteruddannelse og skabelse af et mere 
rummeligt ældrearbejdsmarked, vil langt hen ad vejen være en mere 
virksom reform af efterlønnen, end en afskaffelse af den. 
 
Professor Terkel Christiansen prøver i sin artikel: ”Velfærdsstat og 
pensionsordninger i EU-perspektiv”, at skue lidt ud over den hjemlige 
andedams problemstilling. I den offentlige debat fremstår det ofte som om 
det danske pensionssystem er skattefinansieret. Det er imidlertid ikke 
længere tilfældet, og derfor kan det virke lidt langhåret, at Terkel 
Christiansen har en længere modelteknisk diskussion af en omlægning fra 
en skattefinansieret her-og-nu finansiering (PAYG) til en fondsbaseret 
finansiering af de europæiske landes kommende pensionsforpligtelser. 
Mange europæiske lande har problemer af et langt større omfang end dem 
vi kan forvente at møde i fremtidens Danmark. Danmark kan derfor ikke 
lære noget af at gå over til et system, som vi allerede stille og roligt har 
indført igennem de sidste tyve år. Man savner derfor helt en analyse af, 
hvorfor den danske (og nordiske) velfærdsstat har klaret sig godt indtil nu. 
Det råder Terkel Christiansen delvis bod på i artiklens sidste afsnit, hvor 
det oplyses, at de offentlige danske pensionsudgifter i internationalt 
perspektiv er relativt lave, og deres betydning forventes at blive reduceret 
yderligere i fremtiden. Ligeledes er ældrebyrdens omfang også mindre end i 
mange europæiske lande. Artiklens slutbemærkninger kan derfor virke 
noget påklistret: ”Jo, længere tid man venter med foranstaltninger for at 
skabe større balance mellem aktives og pensionisters indkomster, desto 
vanskeligere bliver det at gennemfør dem, fordi flere og flere vil være tæt på 
pensionsalderen, hvor egeninteresser tilsiger dem at være mod sådanne 
begrænsninger”.  
 
Det er ren systemtankegang, der er løsrevet fra den politiske virkelighed. 
Befolkningen vil alle dage være i stand til at træffe politiske afgørelser på et 
oplyst grundlag, også ude i fremtiden, men de vil bevare deres handlefrihed 
så lang tid som mulig. I fremtiden opstår nye muligheder, vi ikke kan 
forestille os i dag. Vi skal være forberedt, men vi skal ikke handle i panik. 
Løsningen er hverken at afvikle for at bevare velfærdsstaten, eller at bevare 
håbløse velfærdsordninger i frygt for, at hvis man først piller ét sted så 
fjerner man hele grundlaget for velfærdssystemet. Omvendt er det vigtigt, 
at man erkender problemets omfang, men at man fortsat bevarer sine 
politiske handlemuligheder. 
 
Professor Kjeld Møller Pedersen omtaler i sin artikel ”Prioritering i 
sundhedsvæsenet”, at der i de sidste halvtreds år er sket en dramatisk 
udvikling i mulighederne for at regulere den humane forplantning. Det har 
gjort både de etiske og økonomiske prioriteringsspørgsmål meget 
nødvendige, og meget besværlige. Især er der mange forhold og 
interessegrupper, der aktivt, bevidst og målrettet spiller en rolle, inden at 
politikerne får en realistisk mulighed for at foretage prioriteringer – og ofte 
sker det i baghjulet af den reelle udvikling. Med udgangspunkt i kunstig 
befrugtning illustrerer Kjeld Møller Pedersen på udmærket måde de 
utallige muligheder – og overvejelser - der eksisterer for valg eller fravalg af 
offentligt finansierede serviceydelser. Især inden for sundhedsområdet er 
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der mindst tre dimensioner, der skal tages stilling til. For det første er de 
tekniske og faglige muligheder (dvs. ”kan” dimensionen) med den 
teknologiske udvikling ofte nærmest uendelig. For det andet skal det etiske 
aspekt (dvs. ”bør” dimensionen) overvejes. Ikke alt hvad der er teknisk eller 
fagligt muligt, er etisk forsvarligt. For det tredje det ressourcemæssige 
aspekt (dvs. ”vil” dimensionen) tage under overvejelse. Den offentlige 
sektor har ikke uanede ressourcer. 
 
Det sidste kan delvist blive løst ved at åbne op for hel eller delvis 
brugerbetaling. Dette har på sygehusområdet stemt utroligt dårligt overens 
med princippet om en lige og ens behandling for alle. Møller Pedersen 
formulerer det sådan: Ved at indføre hel eller delvis brugerbetaling 
inddrages brugeren direkte i prioriteringen via sin betalingsvilje- og evne. 
Samtidig nærmer man sig ved fuld brugerbetaling noget, der svarer til 
prioritering ved hjælp af markedsmekanismen, dvs. en individuel 
prioritering og ikke en kollektiv prioritering og rationalisering, som 
overvejende offentlig finansiering medfører”. Problemet er alligevel, efter 
Møller Pedersens opfattelse, om man ikke kæmper forgæves, da borgerne i 
stigende grad forsøger at undgå den offentlige rationalisering, ved at søge 
ydelserne udenlands – mod betaling forstås. Også det etiske er kommet 
under stigende pres, da folk i konkret nød/lidelse har svært ved at 
acceptere, at generelle og abstrakte etiske begrænsninger skal virke 
restriktivt ind på valg af mulige tekniske løsninger – fx at ikke-
heteroseksuelle par ikke kan modtage offentligt finansierede fertilitets-
behandling. Kjeld Møller Pedersen rammer lige ned i et af de væsentligste 
problemer for den fremtidige velfærdsstat. Det giver langt mere perspektiv, 
at diskutere disse problemstillinger, end at lave bevidstløse sterile 
fremskrivninger frem til 2040 – a la Velfærdskommissionen. 
 
Ja, jeg har her udelukkende valgt at se på og anmelde bogens ”Økonomiske 
perspektiv”. Dette til trods for at der er artikler i bogen, som har fået stor 
mediemæssig opmærksomhed – fx en (ensidig) kritik af DR’s dækning af 
Irakkrigen. En kritik der siden er blevet modgået af solid forskning. 
Ligeledes er der et helt kapitel om de kulturelle aspekter ved 
velfærdsstatens udvikling. Et kapitel som jeg meget gerne – hvis pladsen 
tillod det – ville have givet et par ord med på vejen. Det må dog vente til en 
anden lejlighed. 
 
Man skal ikke altid læse bøger, som man holdningsmæssig er enig i. Ønsker 
man at udfordre sin egen indre kritiker, så skal bogen anbefales på det 
varmeste.   
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3.	Rejsen	i	tidens	historie	

Anmeldelse af Den Jyske Historiker Nr. 108, juni 2005, Tema: Hastværk – 
moderne fart og tempo 
 
Offentliggjort i www.historie-nu.dk 
 
Dette temanummer har samlet 7 artikler, der på forskellig vis forsøger at 
indkredse fartens, tidens – eller hastværkets - indflydelse på den nyere 
historiske udvikling. Derudover er der to artikler, der ikke relateres til tid, 
hastighed eller hastværk.  
 
Dorthe Gert Simonsen har skrevet en artikel om hastighedsfascinationen i 
det 20. århundrede. Birgitte Holten har skrevet om, hvordan 
verdenshandlen i det sene 1800-tal blev påvirket af tidsdimensionen. David 
Nye belyser, hvordan samlebåndet i den amerikanske industri både 
ændrede verdens økonomi og bevidsthed. Lasse Bendtsen beskriver 
udviklingen i cyklens funktion, forbrug og anvendelse i slutningen af 1800-
tallet. Pär Blomkvist bidrager med en analyse af massebilismens fremvækst 
i efterkrigstidens Sverige. Bente Jensen giver en forklaring på, hvorfor 
Ålborg blev stedet, hvor den første indenrigsflyveplads blev anlagt. Sluttelig 
giver Mogens Pelt en beretning om motorsportens dragende 
underholdningsværdig. 
 
Den indledende artikel af Dorthe Gert Simonsen ””Tomorrow was 
Yesterday” – hastighedsfascination i det 20. århundrede” er et forsøg på at 
se tilbage på tidligere tiders ofte ureflekterede begejstring for de nye og 
tidsbesparende teknologier. Farten opløste så at sige samfundets opfattelse 
af tid og rum – afstande skulle ikke mere måles i kilometre men i tid. 
Forfatteren stiller imidlertid spørgsmål ved begejstringen og 
sandhedsværdien af dette udsagn, da det ikke i tilstrækkelig grad tager 
højde for de negative sidevirkninger, det øgede tidspres og hastværk førte 
med sig. Den øgede tid gav faktisk oplevelse af mindre tid, støre 
standardisering og kulturel konformitet samt øget stress. Det erkendes dog, 
at fokus på hastighedsfaktoren skabte både en ny bevidsthed og en helt 
uhørt økonomisk vækst. Acceleration blev et mål i sig selv, men det var 
mere end tvivlsomt, om menneskernes ændrede bevidsthed i virkeligheden 
kunne følge med. Som det udtrykkes: ”Som et motto for efterkrigstidens 
hastighedsfascination bliver Tommorow was yesterday mere konkret end 
det nok var beregnet…. Denne form for hastighedsfremstød synes farten 
imidlertid ikke at skulle forandre verden, som det var tilfældet ved 
modernitetens begyndelse. Snarere skulle accelerationen paradoksalt nok 
får verden til at stå stille, og forblive som var i kamp mod tiden”. Der er 
altså tale om en yderst kritisk tilgang til andres begejstring for teknologiens 
tidsbegrænsningsfaktorer.  
 
Der er i temanummeret tale om en meget bred historisk og sociologisk 
behandling af tidens, hastværkets og fartens påvirkning af det økonomiske 
liv og dannelsen af den menneskelige bevidsthed. Bredden er både en styrke 
og en svaghed. Til styrken hører, at man kommer vidt omkring væsentlige 
økonomiske, sociologiske og kulturelle problemfelter, hvor tid – og 
oplevelse af tid - spiller en afgørende rolle. Til svagheden hører manglen på 
eller synligheden af den røde tråd i de forskellige bidrag. Dette kunne der 
sikkert have været rådet bod på, hvis redaktørerne havde taget læserne ved 
hånden og skrevet en oversigtsartikel for at perspektivere sammenhængen 
mellem de valgte artikler.  Nu fremstår artiklerne relativt løsrevne fra 
hinanden – og i bedste fald i blokke. 
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Når paletten er så bred, er det naturligt, at nogle af artiklerne opleves mere 
interessante og vedkommende end andre. Især vil to af artiklerne kunne 
finde særlig interesse blandt økonomisk historikere. Det drejer sig om 
Birgitte Holtens ”Hastighed, handel og handelsmænd”, og David Nyes 
”Samlebåndet og det accelererende Amerika”. Man kan næsten sige, at disse 
to artikler alene berettiger dette temahæfte.  
 
Birgitte Holten fremlægger - meget overbevisende - den teori, at de 
ændrede kommunikationsformer inden for skibsfart og telegrafi ændrede 
verdenshandlen radikalt. Gjorde i princippet det globale lokalt, hvilket 
skabte både større samtidighed, priskonkurrence og markeds-
gennemskuelighed på verdensmarkederne. Den samtidige revolutionerende 
udvikling i kommunikationsmidlerne betød, derudover en etablering af et 
helt nyt erhverv, nemlig nyhedsindustrien, der meget hurtig blev en af 
verdens hurtigst voksende brancher. Dertil skal lægges, at den moderne 
form for stress også blev grundlagt med ophævelsen af tid og rum i 
kommunikation og verdenshandel. En ophævelse, der måske ikke kun var 
fysisk betinget, men som i høj grad skete i menneskernes bevidsthed. 
 
David Nye giver på ganske få sider en rigtig god oversigt over samlebåndets 
introduktion i den amerikanske bilindustri. Et samlebånd, der fuldstændig 
ændrede den økonomiske historie. Påstanden er, at samlebåndet ikke 
tilførte verden en ny teknologi. Det nye var, at det samlede den eksisterende 
teknologi på en ny måde, hvilket vil sige, at det var organiseringen af den 
eksisterende viden, og den tidsmæssige sammenknytning af produktions-
processerne, der skabte det revolutionære nye, der var i stand til både at 
sænke priserne og hæve lønningerne. Tiden blev den knappe faktor, og det 
der skabte vores fornemmelse af, at den ikke slog til. 
 
For dem der interesserer sig for kultur- og sport i historien, er der rigtige 
godbider at finde i Lasse Bendtsen og Mogens Pelts artikler om hhv. cykler 
og motorsport. 
 
Lasse Bendtsen fremlægger i ”Cykling, markedsføring og fartkonsum i 
København ca. 1880-1900” en undersøgelse om, hvordan cyklen og cykling 
i denne periode udvikledes fra at være en dyr men adspredende 
fritidsihjelslående mandlig overklassekultur til at blive et billigt og hurtigt 
transportmiddel for hele folket – uanset køn. Teknik, produktion og forbrug 
af cykler gennemgås af forfatteren med både stor begejstring og historisk 
detailrigdom. I den forbindelse får man også en lille historie om, hvordan 
de ikke særligt imødekommende omgivelser i begyndelsen kunne være 
direkte voldelige overfor de nymodne og indtrængende cyklister. 
Intolerance over for alt nyt, er ikke et nyt fænomen. Forfatterens 
begejstring for cyklen er dog ikke kun begrænset til teknik og økonomi. Der 
er faktisk en levende beskrivelse af de første danske cykelbaner og 
professionelle cykelryttere. Hertil får vi indblik i hvordan cykelsporten 
forsøger at indlægge fartsforøgende elementer i racerløbene til glæde for 
tilskuerne. Interessant, interessant.  
 
Mogens Pelts ”Fart og død” er en meget personlig og indfølende fascination 
af motorsportens helt elementære urkraftspænding, som ligger i, at farten i 
sin yderste konsekvens kan være døden for dens udøvere. En leg med 
døden. Men racersport er andet end døden på racerbanen – selvom det 
spiller en utrolig stor rolle for motorsportens storytelling og mytologiske 
egenopfattelse. Motorsport er i allerhøjeste grad også en promovering af 
hurtige og dyre biler – og især bilmærker. Motorsport er samtidig knyttet til 
nationalfølelse og iskold forretning.  
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Afslutningsvis er den samlede vurdering af temanummeret, at det er af lidt 
svingende kvalitet. De to artikler, der er knyttet til den økonomiske historie, 
er dem der givetvis med størst udbytte kan genlæses om nogle år.  
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4.	Middelalderen	–	den	levende	nutid	

Anmeldelse af Brian Patrick McGuire: Den levende middelalder, 
Gyldendal 2005.   
 
Offentliggjort i www.historie-nu.dk 
 
Denne bog beskriver middelalderen, men formålet er i lige så høj grad at 
give læseren en bedre forståelse af nutidens danske og europæiske identitet 
og fællesskabsforståelse.  
 
Med en fejende flot pen er det lykkedes historieprofessor Brian McGuire fra 
RUC, at indføre læseren i det, som mange mennesker almindeligvis går og 
forestiller sig som den formørkede middelalder, men som meget hurtigt 
viser sig at være en periode, der er langt mere levende og vedkommende for 
et nutidsmenneske end middelalderbegrebet antyder. Vi er vel tilbøjelige til 
at betragte middelalderen som noget gammelt, hengemt og åndsformørket? 
For mange mennesker er middelalderen nemlig lig med undertrykkelse, 
fundamentalistisk religiøsitet, krig og korstog mod anderledes tænkende. 
Intet er mere forkert efter forfatterens opfattelse, og han går i den 
forbindelse i rette med de hjemlige islamofobister, der jo netop beskylder 
muslimer for at have disse karaktertræk. Brian McGuire mener til gengæld, 
at meget i vores nuværende tankegods, religiøsitet og identitetsfølelser 
faktisk kan føres tilbage til middelalderens måde at opfatte verden på. Dette 
giver middelalderen et nyt lys – ud af mørket. Påstanden er, at nutiden fx 
har taget det enkelte individs værdighed og fællesskabsforståelse – også i 
fællesskab med andre troende - fra middelalderens tankesæt. Hans 
fremstilling af middelalderen kan ikke undgå at ryste vort nuværende 
verdensbillede – i hvert tilfælde mit. 
 
Bogen kommer på kun 300 sider vidt omkring i middelalderens mange 
kringelkroge, der strækker sig fra ca. år 500 til ca. år 1500. Men den 
trækker derudover mange tråde tilbage til den klassiske oldtid, og frem til 
dagsaktuelle verdensbegivenheder. Den behandler livet i kirkerne, i 
klostrene og på universiteterne. Den inddrager kvindernes liv og mændenes 
seksualmoral- eller mangel på samme, i form af cølibat, seksuel 
afholdenhed og kolde afvaskninger. Den diskuterer middelalderens 
økonomi, fællesskab, religiøs indlevelse og tolerance samt demokrati i sine 
tidligste former. Der er i McGuires nye bog både noget begejstret og 
forklaret over middelalderen. Den er smittende medløbende.   
 
Bogen er en videnskabelig fagbog i historie, men den er langt mere reflek-
terende og samtidsorienteret end gængs inden for denne genre. Bogen 
veksler mellem kapitler, der præsenterer den generelle historiske udvikling 
i middelalderens kultur, religiøsitet, retsopfattelse og samfund, og kapitler 
der med meget nutidige øjne tematiserer den beskrevne fortid. Men selv i 
de såkaldte historiske kapitler er der en betragtelig relativering til nutiden. 
Nutid og fortid smelter af og til fuldstændigt sammen: ”Fra Augustins tid 
blev det fastslået, at krig kun er tilladt som bellum iustum, retfærdig krig, 
hvis nogle bestemte betingelser var opfyldt. For det første måtte der være 
en retfærdig sag; for det andet måtte man være under angreb; for det tredje 
var det nødvendigt først at have afprøvet alle andre muligheder. Der er ikke 
hjemmel i middelalderens opfattelse for en forebyggende krig af typen USA-
Irak i 2003”. På samme måde bliver fx Kennedys koldkrigs ”Ich bin ein 
Berliner”-tale fra 1963 sat ind i en latinsk-romers kontekst.      
 



 20 

Det forhold at forfatteren ud over en stor videnskabelig produktion, i 
mange år har deltaget i den offentlige debat om en række væsentlige 
samfundsforhold, fornægter sig ikke i denne bog. Selv ved gennemgang af 
relativt tunge middelalderlige fænomener om stat, kirke og Gud, pipper 
hans personlige nutidsholdninger frem i teksten. Med stor indsigt, klogskab 
og ofte med bidende ironi kan han sætte nutidige kulturelle, 
uddannelsesmæssige og politiske fænomener i et sjældent langt 
tidsperspektiv – ja, helt tilbage til middelalderen. Dette bekræfter bare til 
fulde, at hver generation af historikere skriver deres version af historien. 
Derfor kunne denne bog ikke være skrevet for ti år siden, og derfor må en 
ny følge, når vores nutid også er blevet til historie.  Fortiden ligger som 
bekendt fast, men historien ændres hele tiden. 
 
Bogen gør op med mange indgroede forestillinger – bl.a. den, at den danske 
folkekirke kun skulle være et produkt af reformationen. Det er den langt fra. 
Trosbekendelsen og mange kirkelige handlinger (liturgi) stammer ifølge 
McGuire langt tilbage i middelalderen. Dermed er der skabt en lige kulturel 
og religiøs linie fra middelalderen til vores dage. Dermed ophæves den 
tidligere forestilling om, at middelalderen skulle forstås som en mellemtid 
mellem det antikke og det moderne. Middelalderens tankesæt er en del af 
den moderne forståelsesramme.  
 
Med baggrund i Romerrigets sammenbrud, og middelalderens opkomst, 
problematiseres kirkens forhold til statsmagten. Så længe kirken var svag 
ønskede den beskyttelse fra den politiske verden. Da den selv blev stærk 
insisterede den på at rådgive politikerne. Vi får at vide, at den 
sekulariseringstese som Luther almindeligvis tilskrives, at have fremhævet: 
”Så giv kejseren hvad kejseren er, og Gud hvad Gud er” i virkeligheden kan 
føres langt tilbage i middelalderen. Spørgsmålet er derudover også: ”i hvor 
høj grad den luthersk-evangeliske kirke har holdt sin sti ren og ikke blandet 
sig i politik i Danmarks nyere historie. Men både i en middelalder-
sammenhæng og i forhold til nutiden drejer debatten sig ikke så meget om 
kirkens ret eller mangel på samme til at engagere sig, men om kirkens 
insisteren på, at kristne principper skal have indflydelse på magthavernes 
handlinger. Her var middelalderkirken ikke i tvivl: Paver og bisper har pligt 
til at gribe ind og irettesætte fyrsterne, når de er kommet på afveje … 
Enhver der lever inden for et samfund og har en religiøs tro kan ikke undgå 
at tage politisk stilling”.  
 
Middelalderens klostervæsen er ikke kun selvfornægtelse af den enkelte 
nonne eller munks personlige og seksuelle drifter, eller grov økonomisk 
undertrykkelse eller udbytning af omgivelserne: ”Klosterlivet består af 
lovprisning af Gud gennem bøn, både i fællesskab med ligesindede og i 
ensomhed. Når munken eller nonnen beder på den måde, giver han eller 
hun udtryk for, hvordan verden hænger sammen”. Dette idealiserede 
grundprincip er efter McGuires opfattelse fortsat gældende den dag i dag: 
”Klostervæsenet har forandret sig i takt med tiden og det omgivende 
samfund, og denne omstillingsevne, kombineret med fastholdelsen af de 
oprindelige idégrundlag, er bevægelsens styrke. Min erfaring fra 
klosterbesøg og ophold er, at alle klostre er forskellige, men der er alligevel 
en fælles ånd, der adskiller deres liv fra alt det, er findes udenfor”.  
 
Den historiske materialisme i middelalderforskningen får i bogen 
anerkendelse for at have inddraget det daglige hverdagsmenneske og det 
økonomiske liv i sine analyser. På den anden side lyder der også kritik af 
denne forskningstradition, da den på sin ofte meget forudindtaget måde, at 
udelukke det specifikke og unikke ved historien. Middelalderens feudalisme 
bliver både sprogligt og teorihistorisk analyseret i bogen.  
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Middelalderen har tilsyneladende lagt grunden til vores nuværende 
undervisningsforståelse, da det begrebsapparat som vi anvender i dag, kan 
føres tilbage til før 1100-tallet. Det gælder fx nødvendigheden af at lære 
grammatik: ”Grammatikken var første trin i skolens lærdom. Derefter 
fulgte dialektikken, læren om logisk udtryksmåde, og endelig kom så 
retorikken, læren om behagelige og overbevisende sproglige midler til at 
formulering af et budskab”. Men selve undervisningsformen har imidlertid 
ændret sig ikke så lidt siden da: ”Middelalderens skolelærere synes, at 
læring var hårdt arbejde. De måtte næsten tvinge ordens disciplin ind i 
eleverne, og derfor afbildes datidens lærere på vores kalkmalerier udstyret 
med ris og ferle. Uartige eller ukoncentrerede elever fik smæk”. Sådan. 
Alligevel bliver det blødt op: ”Netop i overgangen fra den tidlige 
middelalder til højmiddelalderens kulturelle gennembrud udfordrede 
adskillige lærere holdningen om, ar det var nødvendigt at tvinge de unge til 
at lære”. Igen må man konstatere, at middelalderen efter McGuire 
opfattelse ikke kun er sort-hvid. Den har mange facetter. 
 
Blandt mange historikere diskuteres det ikke sjældent hvordan historiefaget 
kan integreres med de øvrige humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. 
Ofte bliver det dog alene ved snakken. Denne bog gør faktisk noget ved det. 
Den inddrager både sprogvidenskabelige, teologiske, psykologiske, 
økonomiske, sociologiske og politologiske aspekter i de historiske 
beskrivelser og analyser. Og den gør det godt.  
 
Der er ingen tvivl om, at McGuires hjerte banker for universiteterne og den 
frie forskning. Et princip der efter hans mening direkte kan føres tilbage til 
middelalderens betragtningsmåde.  Han oplever imidlertid, at disse hævd-
vundne principper, er ved at lide skibbrud i management- og neoliberalis-
mens malmstrøm, der i disse år hærger Europa: ”For mig at se kan der ikke 
herske tvivl om, at de danske universiteter selvstændighed i disse år er ved 
at blive trådt under fode. I en lang periode led de under et professorvælde, 
der var en indsnævring af middelalderens mere demokratiske system. Som 
en følge af 1960’ernes studenteroprør blev professorerne afløst af et 
nærmest populistisk styre. Magten blev tilbudt alle, der gad, men det 
resulterede i, at små kliker overtog styringen, og de er nu i færd med at 
positionere sig med henblik på at besætte stillingerne som direktører og 
bestyrelsesmedlemmer. De sidste rester af middelalderens frie universiteter 
er ved at blive ofret”. Her er både til det politiske højre og venstre, og 
nutiden bliver i en sjælden grad sat i et langt historisk perspektiv. 
 
Middelalderens angiveligt dårlige ry kan bl.a. henføres til 
senmiddelalderens pest, krige og stigende åndelig intolerance: ”I den første 
periode, fra omkring 1000 eller 1050 til 1250 eller 1300, forestillede mange 
sig, at de kunne lave om på snart sagt alt … I senmiddelalderen blev denne 
optimisme erstattet af en overbevisning om menneskets hjælpeløshed … 
Bag kongers og pavers forblommede sprog og påståede gode hensigter 
skjulte der sig en dyb pessimisme … ordene og tingene (dvs. samfundets 
faktiske tilstand) svarede ikke længere til hinanden”. 
 
McGuire problematiserer på bedste vis det forhold, om befolkningen søgte 
trøst og lindring i religionen som reaktion på pestens hærgen, eller om Den 
sorte død i stedet afstedkom en gradvis folkelig afstandtagen fra det hellige. 
Det gives der ikke noget entydigt svar på, men en ting står imidlertid fast, 
og det er, at præsterne ikke som ofte påstået hyttede deres eget skind og 
flygtede fra pestens rædsler. Ifølge Mc Guire blev de på deres udsatte sjæle-
sørgerposter blandt syge og døende, og indkasserede som en konsekvens af 
dette en højere dødelighed end resten af befolkningen. 
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Et kapitel er ligefrem helliget kærligheden. Den har jo alle dage været 
interessant, og går nok aldrig rigtig af mode, men i 
middelaldersammenhæng er det ikke så tit, at man støder på den. 
Kærlighed er som bekendt mange ting. Først og fremmest er det forholdet 
mellem de to køn, men kærlighed til kongen og herskeren indgår såmænd 
også. Middelalderlitteraturen er tilsyneladende fuld af det uopslidelige 
kærlighedstema, der ligger i trekantsdramaer, hvor to mænd og en kvinde, 
eller to kvinder og en mand slås om hinandens gunst. Kærlighed til døden 
eller kærlighed for døden er et utrætteligt emne, der uden problemer kan 
føres tilbage til middelalderens litteratur, og som kan læses den dag i dag.  
 
Skal der hældes lidt malurt i bægeret, så skal det være at tidsspændet på 
mere end 1000 år, der omhandler ufattelig mange forhold, steder og 
hændelser i hele den vestlige verden, er for stort – og for uoverskueligt – til 
en fordybelse i det historisk unikke. Bogen bliver dermed lidt for meget et 
kalejdoskopisk ridt i fænomener, tid og sted. Retfærdigvis må det dog sige, 
at det heller ikke er bogens bærende princip. Det er derimod den 
reflekterende middelalder.  
   
Det er vel nærmest overflødigt at nævne, at bogen afsluttes med en 
omfangsrig kildeoversigt, der både tjener som dokumentation og 
inspirationskilde til yderligere fordybelse. Forfatteren skal også have tak for 
sin ordliste og tidstavle, hvorved man uden den store middelalderhistoriske 
erfaring, kan finde rundt i de mange begreber og begivenheder. Dertil skal 
lægges, at bogens illustrationer både er smukke og informative. De giver 
ligefrem en lyst til at gå på jagt efter kalkmalerier i de mange kirker, der er 
spredt ud over det ganske danske land. 
 
Bogen bør læses af enhver der interesserer sig for sin samtid – vel vidende 
at den er dannet af en fjern fortid: ”Enhver tidsalder er tilbøjelig til at ville 
overbevise sig selv om, at den både er bedre og mere fremsynet end 
fortiden. Som borger i det 21. århundrede kan man håbe, at det forholder 
sig sådan, men samtidig erkende eget ansvar for udviklingen”. 
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5.	Globaliseringen	er	over	os	

Anmeldelse af: Lars Bo Kaspersen (Red.:): Globalisering på vrangen - 
politiske, økonomiske og kulturelle perspektiver, Frydenlund 2005 
 
Offentliggjort i Social Kritik, Nr. 100, 2005 
 
En gruppe yngre danske forskere og en enkelt britisk – og nu død – nestor 
er bidragsydere til denne antologi om globalisering. Bogen er opdelt i tre 
hovedafsnit. Første del handler om globaliseringens politiske og 
økonomiske perspektiver. Anden del omhandler globaliseringens kulturelle 
perspektiver. Tredje og sidste del belyser globaliseringens fortid og fremtid. 
Der er både fagligt og sprogligt tale om en pose blandede bolcher. Med 11 
forskellige bidragsydere er det naturligvis svært at fastholde kontinuiteten, 
og det helt skarpe sigtepunkt. Man kommer vidt omkring. Bogen kæmper 
lidt med sin egen belæsthed ved at være oppe på de høje teoretiske nagler, 
hvilket gør den lidt tung at læse, hvis man bare ønsker at læse for 
underholdningen og indsigtens skyld. Bogen tager nok for mange 
globaliseringstemaer op, hvilket resulterer i, at man sjældent kommer 
meget videre end nogle introducerende teoretiske forpostfægtninger. 
Redaktørens introduktion forsøger dog at holde sammen på trådende – om 
end ikke andet, så ved at begrunde sine valg af kapitler.  
 
Globaliseringen har udhulet mange af nationalstatens muligheder for at 
regelstyre og regulere samfundet. Det betyder for det første, at den 
internationale sammenhæng og forbundethed i verden øges. 
Globaliseringen er ikke kun økonomisk. Den viser sig også ved 
telekommunikation, der flyder frit rundt i verden og kulturstrømme. Mht. 
menneskers frie bevægelighed kniber det som bekendt noget. Det er 
medvirkende til, at globalisering fører til en mere ulige verden. Hvis folk 
havde kunnet bevæge sig friere, ville de være vandret efter de bedre 
økonomiske vilkår. Kommunikation via moderne medier øges stærkt. Der 
er i dag ved at danne sig en international medieoffentlighed, der i høj grad 
er domineret af amerikanske medier. Ved et klik på en computertast kan 
mennesker over hele kloden i løbet af brøkdele af sekunder holde sig 
informeret om visse aspekter af den globale udvikling, og reagere på dem, fx 
ved at sælge deres værdipapirer eller købe nye.  
 
Nogle ser globalisering som en slags nyliberal ideologi, der stiller krav til at 
nedbryde velfærdsstaterne, fordi ”markedet kræver det”, og som ”forlanger” 
fleksibilitet og omstillingsparathed af hver enkelt samfundsborger. Ifølge de 
nyliberale principper er der nogle friheder, som skal opfyldes, for at 
globaliseringen virkelig kan tage fart og føre til en økonomisk vækst, der 
menes at ville komme os alle til gode. Det drejer sig om total 
handelsliberalisering, så varer og tjenesteydelser kan omsættes helt frit på 
globalt plan. Endelig ønskes også fri adgang til naturressourcer og adgang 
til at komme af med den forurening, der er et resultat af produktionen. 
 
Globalisering har især i den vestlige verden udløst en uhørt økonomisk 
vækst, da produktionen og investeringerne er søgt derhen, hvor det var 
mest profitabelt. Dette har i ekstrem grad billiggjort den vestlige verdens 
forbrug. Til gengæld er skellet mellem den rige og den fattige del af verden 
blevet endnu større, hvilket naturligvis skaber en risiko for øgede konflikter 
mellem de rige og de fattige lande. 
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Nationalstatsstrategien er langsomt men sikkert ved at blive undergravet af 
globaliseringen, hvor den økonomiske magt og politikken bliver adskilt. 
Den økonomiske magt forstået som kapital og informationsviden bliver 
eksterritorial, mens de eksisterende politiske institutioner forbliver lokale 
og nationalt funderet. Dette fører automatisk til nationalstaternes 
svækkelse. Staterne må slippe kontrollen og gøre brug af deregulering, for 
derefter at overlade styringen til markedskræfterne. Dermed opløses og 
udhules indholdet af nationalstatens funktionsområder. Indholdet af 
nationalstatens kulturelle og ideologiske identitet bliver en hul skal uden 
sammenhæng med den globaliserede verdens krav til frit valg på alle hylder 
uafhængig af tid og sted. Naturligvis har alle mennesker brug for en 
identitet – en fællesskabsfølelse, men i modsætning til tidligere er den ikke 
knyttet til nationalstaten eller traditionen, men det selvstændige valg. 
Dermed er den også mere diffus, og langt mere søgende. 
 
Bogen indeholder 10 kapitler, og det er umuligt at yde alle bidragene fuld 
retfærdighed i denne anmeldelse. Jeg vil derfor begrænse mig til kun at 
fremdrage fire af kapitlerne. Det var de kapitler der på en eller anden måde 
sagde mig mest. Hvis andre havde læst bogen, er det ikke usandsynligt, at 
de ville have fundet andre kapitler mere vedkommende og relevante end 
dem som jeg har udvalgt. Det er jo enhver antologis styrke – og svaghed. 
 
Et af bogens bedste kapitler er af den britiske samfundsteoretiker Paul 
Hirst ”Demokrati og global governance” som beskriver demokratiets 
indlejring i nationalstaten. Det demokratiske ideal hviler på en rationel 
forudsætning om, at alle mennesker er ligeværdige, og bør behandle 
hinanden som sådan. Det er derfor vigtigt at notere sig, at når alle skal 
kunne deltage ligeværdige i den fælles politiske beslutningsproces, så er det 
en forudsætning, at ingen har ret til at bestemme, hvad andre skal tænke og 
tro. Retten til at deltage som ligeværdig i den demokratiske 
beslutningsproces modsvares derfor af en moralsk forpligtelse til at bruge 
sin politiske indflydelse til at opretholde de samfundsmæssige betingelser 
for den demokratiske ligeværdighed. Hvis der ikke er denne sammenhæng 
mellem rettigheder og pligter, så er demokratiet ved at undergrave sig selv. 
Hirst udtrykker det på denne måde: ”I dag er demokrati kommet til at stå 
som ikke blot den bedste, men faktisk den eneste reelt legitime politiske 
styreform. Udemokratiske regimer ses som tegn på økonomisk 
tilbageståenhed og social fragmentering. Der er tre årsager til denne 
udvikling. For det første har der siden det syttende århundredes Europa i 
takt med den konstante vækst i udbredelsen af markedsformen og i 
lønarbejdet været en generel tendens til øget social lighed og nedbrydning 
af sociale statushierarkier.  Dette er blevet fulgt af indførelsen af formelt 
lige juridiske rettigheder og en tendens til, at de regerede inddrages i det 
politiske fællesskab. For det andet har der, på grund af denne voksende 
homogenitet mellem regerende og regerede, i stigende grad været en 
anerkendelse af, at regeringsudøvelse kun kan ske med de regeredes 
samtykke. For det tredje er der konsolideringen af den moderne stat som en 
eksklusiv, territorial og bindende organisationsform. Man kan ikke træde 
uden for statens governance og forblive statsborger. Derfor 
ønskværdigheden af, hvor der hersker statuslighed for den enkelte borger, 
at have en ligelig indflydelse på valg af regering såvel som en forpligtelse til 
at acceptere flertallets afgørelser. Pointen er, at de processer der har 
fremmet demokratiet, også har fremmet nationaliseringen af det politiske 
og af statsmagten”.  
 
Et andet absolut læseværdigt kapitel er af Anne Katrine Wolgasts 
”Globalisering af individualisering”, der med solid støtte i Anthony 
Giddens’ og Ulrich Becks modernitetsbegreber påviser, at globalisering 
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medfører en udbredelse og en styrkelse af individualisering. Et forhold der 
kan være med til at øge forskellene i verden, og som sætter de nationale 
vestlige velfærdsstater under pres: ”Den globale fattigdom inden for den 
kapitalistiske verdensøkonomi er det tydeligste eksempel på, at det samme 
fænomen ikke optræder i en individualiseret form globalt. Den 
internationale arbejdsdeling derimod har en individualiserende effekt 
overalt, som virker forskelligt alt efter uddannelsesniveau. Opløsningen af 
familier og klasser må også nødvendigvis forløbe anderledes (hvis den 
overhovedet finder sted), i det øjeblik, hvor der er tale om individualisering, 
som primært er markedsdrevet og ikke opfanges af velfærdsstaten. 
Markedets krav om mobilitet og fleksibilitet ser ikke anderledes ud i 
Danmark end i Thailand, og individualiseringsspiralen rammer fra 
arbejdsmarkedets side derfor med samme styrke her som der. Der er blot 
den store forskel, at markedets krav ikke affjedres eller understøttes af 
velfærdsstatens børneinstitutioner, 37 timers uge, fri adgang til uddannelse 
etc.”  
 
Kapitlet af Jens Chr. Hermansen ”Kulturkritikkens muligheder under den 
kulturelle globalisering” diskuterer om globalisering giver større kulturel 
indsigt og refleksion. Dette svar er langt fra entydigt, men en række 
teoretiske koryfæer på området bliver trukket af stalden. Vi får bl.a. 
præsenteret Adornos og Horkheimers kritiske teori, Schillers 
kulturimperialisme og Habermas kommunikative refleksion. Især bliver 
Schillers kulturimperialisme, der handler om vestens (læs USA) kulturelle 
overherredømme, sat under kritisk belysning. Hermansen mener, at denne 
kulturimperialisme er stærkt overdreven. Der er derimod tale om, at 
globaliseringen har skabt både en kulturel kreolisering, hvor 
forskelligartede kulturelle mønstre indgår i gensidige udvekslinger og 
læringsprocesser, og hvor en kosmopolisering i vidt omfang integrerer 
verdens kulturelle systemer i sin egen kulturelle baggrundshorisont. 
Hermansen skriver, at han vil: ”holde fast i, at tendenser til kulturel 
kreolisering og kosmopolisering er i klar fremdrift, om end absolut ikke 
fuldt ud realiseret. Således synes kulturkritikkens muligheder under den 
kulturelle globaliserings betingelser ikke ensidigt at forbedres, men dog 
overvejende at fremmes i takt med øget kulturel kulturproduktion”. 
Bevisførelsen for disse påstande er Hermansen dog ikke overlegen i, og 
hans eksempler virker heller ikke overbevisende, selvom der refereres til en 
del faglitteratur. En diskussion om elitens magt, og de fattiges tilsvarende 
afmagt havde sandsynligvis kunne sætte kapitlet i et bredere og mere 
nuanceret perspektiv. 
 
Bogens mest læseværdige kapitel står redaktøren Lars Bo Kaspersen selv 
for ”Farvel til globalskabens årti?”. Dybest set er der tale om en– ganske 
god – kritik af Noreena Hertz ”Silents Takeover” fra 2002. En bog der har 
tilslutning fra såvel fra den politiske højre- og venstrefløj som fra en række 
samfundsforskere.  Aktualiteten af kritikken er for øvrigt ikke blevet mindre 
af, at Informations Forlag netop i februar 2005 har udsendt en dansk 
oversættelse ”Den tavse magtovertagelse”. Kaspersen kridter straks banen 
op over for Hertz analyser: ”Egentlig er det jo pudsigt, at et sådant 
globaliseringsperspektiv, der fint korresponderer med gamle Karl Marx’ 
analyser, får så stor gennemslagskraft i disse år ganske kort tid efter, at alle 
stod på nakken af hinanden for at fortælle at Marx jo som bekendt tog fejl! 
Mere interessant er det imidlertid i denne sammenhæng, at endnu en 
bestseller produceres – denne gang af Hertz – ved at fremføre denne 
unuancerede og måske endda forkerte globaliseringspåstand”. Kaspersen 
forsøger at ligefrem punktere en række af Hertz påstande. Kaspersen mener 
fx at det en vildfarelse, at virksomhederne i vidt omfang definerer det 
offentlige rum, og at det er dem der styrer staten. Kaspersen påstår 
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ligefrem, at staten faktisk har skabt markederne. Ligeledes mener 
Kaspersen, at statens deregulering af de internationale finansmarkeder 
ikke, som påstået af Hertz, er udtryk for en svækkelse af statens rolle i en 
globaliseret verden, men derimod, at det frie marked og laissez-faire politik 
i bund og grund er et resultat af en stærk stat og at den ikke eksisterer uden 
denne. Kaspersen skriver: ”Kun en hegemonisk stat – dvs. en stat, som er i 
stand til at være dagsordenssættende politisk, militært og ideologisk – har 
magt til at understøtte en bestemt arkitektur i den internationale økonomi, 
kan systemet opretholdes. I efterkrigstiden har det været USA, som overtog 
den rolle Storbritannien havde spillet frem til 1. Verdenskrig….USA skriver i 
en vis udtrækning loven for alle andre”. Den påståede globalisering – som 
Kaspersen faktisk fornægter - har givet nyliberalismen ideologisk vind i 
sejlende i deres angreb på keynesiansmen, socialdemokratismens 
forskellige udformninger af velfærdsstater. Privatisering af velfærdsydelser 
giver imidlertid ikke forbrugerne reel indflydelse på ydelsernes karakter. 
Kaspersen går også i rette med den af ham fejlagtige opfattelse, at staternes 
skattegrundlag er vigende med deraf faldende velfærdsudgifter til følge. 
Kaspersen mener ikke at det er en økonomisk nødvendighed, men er et 
resultat af en politisk beslutning. Kaspersen forfægter også Hertz påstand 
om det politiske demokratis fallit. Kaspersen mener faktisk, at hele 
globaliseringsdebatten har været med til at lamme de politiske 
handlemuligheder. Han skriver. ”Globaliseringen findes ikke som den type 
af realitet, som det ofte hævdes, og kan dermed være et tvingende argument 
i politisk øjemed. Det bruges i stedet for at gennemføre stærkt ideologiske 
programmer”. Selvom jeg langt fra er enig med alle Kaspersens påstande og 
empiri, så fortjener hans oplæg til debat en langt større udbredelse end den 
lidt hengemte plads, den er blevet tildelt i denne bog. 
 
Bogen er for dem, som har mod på at kaste sig ud i en række teoretiske og 
ofte abstrakte problemstillinger. Der er ingen tvivl om, at bogen kan bidrage 
til en større teoretisk indsigt i globaliseringens politiske, økonomiske og 
kulturelle aspekter. I forordet til bogen udtrykkes der et ønske om, at bogen 
kan ses som et indspark i den almindelige offentlige debat. Det tror jeg nu, 
at bogens abstraktionsniveau i sig selv vil forhindre. Kaspersens kapitel er 
måske en undtagelse.  
 
Samlet set forbliver det en slags lærebog i globaliseringsteori, og med disse 
ord kan bogen anbefales.  
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6.	Til	kamp	mod	velfærdsmyterne	

Anmeldelse af Bent Greve: Velfærdssamfundet – Myter og facts, Hans 
Reitzels Forlag 2005.  
 
Offentliggjort i Social Kritik, Nr. 101, 2005  
 
På under tohundrede sider er det lykkedes professor i samfundsvidenskab 
ved RUC Bent Greve at skrive en letlæst debatbog, der punkterer en række 
yderst sejlivede myter om den danske velfærdsstat. Bogen går direkte i 
kødet på Velfærdskommissionens neo-liberale velfærdsafviklingskorstog. 
Den præsenterer en række velunderbyggede facts om den danske 
velfærdsstat, som Velfærdskommissionen enten underlader at forholde sig 
til eller som den direkte forsøger at nedgøre. 
 
Til bogens kvaliteter hører, at Bent Greve ikke kun begrænser sig til at 
kritisere Velfærdskommissionen, men at han faktisk forsøger at opstille en 
række alternative velfærdsforslag, der grundlæggende bevarer de 
nuværende universelle principper. 
 
Bent Greve hører til den velfærdsskole, hvor det understreges, at det er 
vigtigt at opbygge en velfærdsstat, der har appel til den veluddannede 
middelklasse, da det er den der vil overveje at trække sig tilbage, hvis den 
ikke får forbedret kvaliteten af de offentlige ydelser i form af sociale, 
uddannelsesmæssige og kulturelle tilbud. Velfærdsreformer skal ikke 
reduceres til at være et sikkerhedsnet for den allersvageste del af 
befolkningen. Hvis velfærdsreformerne ikke kommer størstedelen af 
befolkningen til gode, ønsker de ikke at støtte den, og dermed finansiere 
den gennem skatterne. Velfærdspolitik skal efter Bent Greves opfattelse 
ikke være baseret på almisser, men være en slags livspolitik, der handler om 
både etik og værdier. Velfærdspolitik skal ikke kun handle om at sikre folk 
der er i direkte nød, men derimod indrette samfundet så man i størst mulig 
grad undgår at folk kommer i nød. Det kan ske gennem uddannelse og 
sikring af arbejdsmiljøet. Det handler så at sige om at skabe en livsstil til 
gavn for den enkelte. Det sker gennem inddragelse og anerkendelse af folks 
forskellige måde at leve på. I kort form mener Bent Greve, at solidaritet er 
sammenhængskraft, lighed er inddragelse i fællesskabet, mens ulighed er 
udelukkelse af fællesskabet.  
 
Det er det, som velfærdspolitik handler om.   
 
I bogens ti kapitler tages ti veletablerede velfærdsmyter under kritisk 
behandling. De bliver alle afvist, og det sker på en jævnt og ligefrem måde. 
Teoretiske tåger bliver transformeret til simple økonomiske 
ræsonnementer, der bliver understøttet af tilgængelig og letforståelig 
statistik. Det kan ikke gøres bedre. 
 
Bent Greve påviser det paradoks, at et øget krav til privatisering og frit valg 
af offentlige ydelser kan føre til både en fordyrelse af den offentlige 
produktion, samtidig med at det faktisk fører til en reduktion af 
valgmulighederne for brede dele af befolkningen: ”Frit valg risikerer 
dermed at blive en glidebane i retning af mindre opbakning til 
velfærdsstaten, fordi det påstås, at det offentlige er mindre effektivt”. Det er 
vel nærmest overflødigt i denne forbindelse at nævne, at Bent Greve er af 
den overbevisning, at øget brugerbetaling samtidig vil øge uligheden. 
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Bent Greve advarer generelt mod at bruge begreber som social arv eller 
lignende, da det er med til at stigmatisere de socialt mest udsatte grupper. 
Da bevidstheden i samfundet bl.a. skabes gennem sprogbruget, er der en 
tendens til, at den type af begreber bliver selvopfyldte profetier. Hvorom 
alting er, så er det vigtigt, at der sættes ind over et bredt felt af 
velfærdsinstrumenter: ”Afgørende for at bryde den negative sociale arv vil 
være at sikre, at ingen børn vokser op i fattigdom. En opvækst i fattigdom 
vil i høj grad kunne risikere at medføre, at den enkelte i højere grad er 
udenfor samfundet og bliver vanskeligere at integrere, herunder på 
arbejdsmarkedet”. 
 
I bogen tages der også fat på det såkaldte ældreproblem. Bent Greve mener, 
at begrebet er stærkt diskriminerende, da den ældre generation altid 
efterlader samfundet rigere til den yngre generation. Det betyder, at den 
yngre generation får en større mulighed for at skabe en fremtidig 
økonomisk vækst, der mindsker byrden ved at have flere gamle. Væksten 
forventes dermed at blive så stor, at der bliver plads til at udvide forbruget 
betragteligt for de erhvervsaktive, selvom der overføres en stigende andel af 
produktionsresultatet til de ikke-erhvervsaktive gamle: ”De erhvervsaktive 
skal fortsat være villige til at finansiere udgifterne til de ældre. Intet tyder 
på, at der vil komme til at mangle opbakning, medmindre der spredes så 
meget bekymring for velfærdsstatens fremtid, at flere opgiver troen på 
velfærdsstatens fortsatte udviklingsmuligheder.” 
 
Indvandringens stigende økonomiske problemer tages også under 
behandling. I modsætning til gængs mytedannelse mener Bent Greve, at 
indvandringen alene er et økonomisk problem, dersom integrationen på 
arbejdsmarkedet ikke lykkes. Arbejdstilknytningen for personer fra ikke-
vestlige lande er bekymrende lave. Hvis denne udvikling kan vendes, 
forsvinder problemet som dug for solen. På den anden side vil mange 
fremtidige velfærdsplejefunktioner kun kunne gennemføres tilfredsstillende 
hvis indvandringen fortsætter, og at de får mulighed for at deltage i 
arbejdslivet: ”En mere klart formuleret politik om integration af flygtninge 
og indvandrere på det danske arbejdsmarked, herunder at det offentlige går 
i spidsen, vil være en vigtig brik i velfærdsstatens udvikling”. 
 
Bent Greve hamrer en pæl gennem den påstand, at folks arbejdslyst 
hæmmes af for høje skatter. Det påvises, at dem der har de højeste skatter 
også er dem, der de fleste arbejdstimer, og at de ikke påvirkes så meget af 
skatterne som andre faktorer så som jobbenes indhold og 
udviklingsmuligheder. For de lavere indkomster spiller aftrapning af sociale 
ydelser ofte en større rolle for arbejdsudbuddet end skatterne: ”Det er ikke 
kun skatternes niveau, der har betydning for villigheden til at påtage sig et 
arbejde. Det afhænger også af samspillet med aftrapningen af en række 
sociale ydelser”. Bent Greve mener, at et af incitamentsproblemerne i det 
moderne velfærdssamfund er den såkaldte sammensatte marginalskat, der 
er kombinationen af personskatter kombineret med aftrapningen af sociale 
ydelser. Denne arbejdsudbudseffekt har en stor negativ betydning for især 
de laveste indkomstgrupper. Til gengæld tror han ikke meget på den 
klassiske tanke om en skattesænkning for de bedst aflagte 
befolkningsgrupper: ”Konsekvensen heraf er, at en sænkning af 
marginalskatten er en relativ dyr måde at øge arbejdsudbuddet på”. 
 
Som udgangspunkt er Bent Greve faktisk enig med Velfærdskommissionen 
i dens vurdering af, at det danske arbejdsmarked er kendetegnet af en sen 
indtræden og en tidlig tilbagetrækning, der samlet set gør den demografiske 
forsørgerbyrde meget tung. Enigheden hører dog op, når løsningsforslagene 
kommer på bordet. Bent Greve mener ikke, at der er gyldige begrundelser 
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for at fjerne efterlønnen, da besparelserne er yderst minimale, da der til 
disse ordninger er knyttet et betydeligt egenfinansieringsbidrag, samtidig 
med at efterlønnen anstændigvis må erstattes af andre ordninger for de 
fysisk og psykisk nedslidte personer, hvor en fortsat tilknytning til 
arbejdsmarkedet ikke er praktisk mulig. Derimod så han gerne, at man fik 
de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. Dette kunne se ved at 
man præmierede dem der hurtigt gik i gang med deres uddannelse. En 
senere tilbagetrækning kunne sikres ved at højne uddannelsesniveauet for 
de ældre, da det i praksis har vist sig at være en effektfuld måde at holde på 
medarbejderne. Dette skulle så kombineres med fleksible 
tilbagetrækningsregler, der ikke gjorde, at en gradvis tilbagetrækning var til 
ugunst for den ældre: ”Det mest holdbare alternativ ville være at sikre, at 
nedslidningen er mindre, og at muligheden for at forblive på 
arbejdsmarkedet dermed reelt er til stede.” 
 
Velfærdssamfundets universelle indretning gør i virkeligheden uligheden og 
usikkerheden mindre for den enkelte borger. Dette er et centralt budskab i 
Bent Greves nye bog. Velfærdssamfundet omfordeler ikke bare mellem rig 
og fattig, men i lige så høj grad hen over livsforløbet: ”Den høje grad af 
lighed kan i sig selv opfattes som et bidrag til sammenhængskraften i det 
danske samfund.” 
 
Det hører til sjældenhederne, at en person der med næb og klør forvarer 
den universelle skandinaviske velfærdsstat også er EU-tilhænger. Men her 
har vi faktisk en af slagsen. Bent Greve lægger ikke skjul på sin begejstring 
for EU. Hans påstår simpelthen, at EU med stabiliseringspagt og hele 
svineriet, ikke udgør en blokering for en selvstændig dansk social- og 
velfærdspolitik: ” Der er således intet, der tyder på, at EU er en trussel mod 
den danske velfærdsstat, snarere tværtimod.”   
  
Globaliseringen er sidste element i Bent Greves velfærdskritik. Han ser 
både negative, men også positive træk ved globaliseringen. Til de negative 
træk hører, at for en række uuddannede og lavt kvalificerede medarbejdere 
vil fremtiden blive hård da jobbene enten flytter til udlandet, eller de vil 
forsvinde i mekaniseringens malmstrøm. Til de positive træk hører, at en 
bedre international arbejdsdeling både vil udvide og billiggøre 
forbrugsmulighederne. Velfærdssystemerne vil komme under pres, men 
Bent Grev er af den opfattelse, at der er en tendens til, at 
velfærdssystemerne ikke bliver afviklet, men nærmer sig hinanden på et 
højere niveau. Det bygger han på, at globaliseringen alle dage har fundet 
sted, og at det er gået fint hånd i hånd med udvikling af en række 
velfærdsgoder. Alligevel vil globaliseringen nødvendiggøre en anden 
finansiering af velfærdsstaten end den vi ser i dag. Skattekilden skal flyttes 
fra den mobile indkomstskat til ikke mobile skattekilder – fx skat på jord og 
fast ejendom. Det giver også Bent Greve lejlighed til at kritisere det 
nuværende skattestop: ”Den gradvise sænkning af skatter på jord og fast 
ejendom, som det nuværende skattestop er udtryk for, svækker dermed den 
danske mulighed for at fastholde velfærdssamfundet”. Bent Greve advarer 
generelt mod, at man bruger globaliseringen som et påskud til at afvikle 
velfærdsstaten: ”Alt i alt afspejler det, at den danske velfærdsstat ikke ud fra 
en sammenligning med andre landes velfærdssystemer nødvendigvis er 
dyrere eller flottere, men at vi systemmæssigt har valgt en anden indretning 
af vores velfærdssystem, en indretning, som både har sine fordele og 
ulemper, men som ikke nødvendigvis er truet af den globale udvikling.”  
 
Bogen slutter af med en såkaldt epilog, hvor forskellige løsningsforslag 
bliver skitseret. Her kunne man godt have tænkt sig en lidt større 
præcisering, således at man var bedre klædt på til at tage diskussionen op 
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med fx Velfærdskommissionen. Men ingen tvivl om at løsningsforslagene er 
gode som udgangspunkt for en debat – og det er det, der er bogens mest 
åbenlyse formål. 
 
Bogen skal derfor anbefales på det varmeste for alle dem der tør kaste sig 
ud i velfærdsdebatten. 
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7.	Det	er	en	tysker!	

Anmeldelse af: Morten Dyssel Mortensen og Niklas Olsen (red.): Tyske 
intellektuelle i det 20. århundrede, Gyldendal 2005.  
 
Offentliggjort i www.historie-nu.dk 
 
For dem der ikke i forvejen skulle vide det, så har Tyskland spillet en stor 
rolle i europæisk åndsliv i det 20. århundrede. For de fleste danskere er 
Tyskland nok mest kendt for at have igangsat – og tabt - to store 
verdenskrige, der ret beset mere burde betragtes som regionale europæiske 
borgerkrige. Derefter fulgte i anden halvdel af århundredet en opsplitning 
af Tyskland, hvor den vestlige del af landet oplevede en økonomisk vækst og 
markedsgørelse af usete dimensioner, mens den østtyske del sled med 
socialistiske eksperimenter. I disse turbulente historiske omgivelser blev 
der udkæmpet uhyre og uhyrlige kampe på ideer, holdninger og meninger. 
De blev som overalt i verden fremført af de intellektuelle. Det er det, som 
denne bog handler om.  
 
I bogen ”Tyske intellektuelle i det 20. århundrede” har de to redaktører, 
Morten Dyssel Mortensen og Niklas Olsen, samlet en antologi over 20 
betydningsfulde intellektuelle, der på forskellig måde er knyttet til det 
tyske. Som der redegøres for i forordet, er det ikke pas, sprog, eller formel 
nationalitet, der afgrænser det ”tyske”, men det forhold at de har bidraget 
væsentligt til tysk politisk og videnskabelig tænkning i bred forstand.  
 
Det er altid et åbent spørgsmål om valget af intellektuelle er rigtigt eller 
repræsentativt sammensat; om nogle skulle have været udeladt frem for 
andre. Spørgsmålet kan i realiteten ikke besvares, og redaktørerne forsøger 
da også i indledningen af bogen at begrunde deres konkrete valg. Bogen har 
høje ambitioner, og dækker navne som Theodor W. Adorno, Hannah 
Arendt, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Elias Canetti, Ralf Dahrendorf, 
Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Jürgen Habermas, Martin 
Heidegger, Ernst Jünger, Thomas Mann, Robert Musil, Carl Schmitt, Botho 
Strauß, Martin Walser, Max Weber, Ernst Cassirer, Karl Heinz Bohrer og 
Christa Wolf. Et udvalg af intellektuelle der som bekendt spænder fra 
forfattere, filosoffer og sociologer til politiske tænkere, ligesom både den 
intellektuelle venstre-, midter- og højrefløj er repræsenteret. 
 
For mig personligt havde jeg læst nogle af forfatterne, i andre tilfælde havde 
jeg læst om dem, andre igen har jeg kun hørt om, mens andre igen har 
været mig totalt ukendte. Sådan må det nødvendigvis være når man går i 
gang med en bog af denne type. Dermed bliver læsningen og fokuseringen 
også en smule forstyrret. Skal man læse om de forfattere man kendte i 
forvejen, for eventuelt at finde fejl, udeladelser og unøjagtigheder, eller skal 
man uddybe sit kendskab til dem man i forvejen havde et vist minimalt 
kendskab til, eller skal man gå på opdagelsesrejse blandt de ukendte?  
 
Ja, det var ikke let, og det blev heller ikke rigtigt afklaret, selv da jeg var 
færdig med bogen. Der var ikke meget nyt om dem jeg kendte i forvejen, og 
for dem jeg ikke kendte, var der ganske få, som faktisk var et nærmere 
bekendtskab værd. Men under alle omstændigheder vil man ikke i et 
idehistorisk værk med hele tyve intellektuelle yde dem alle fuld 
retfærdighed – ej heller de danske forfattere, der med stor indsigt prøver at 
videregive de forskellige intellektuelles idehistoriske bidrag.  
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I Hans Henrik Bruuns behandling af Max Weber (1864 – 1920) er der mere 
fokus på hans levnedsbeskrivelse end hans teoretiske værker. På 
forunderlig måde bliver verdens måske mest omtalte sociologiske 
undersøgelse ”Den protestantiske etik og kapitalismens ånd” kun behandlet 
helt perifert. Det er som læser ærgerligt, og for en historiker direkte en 
skuffelse. Dog står der ét klart webersk teoretisk statement tilbage efter 
læsningen af Hans Henrik Bruuns artikel. Det er, at Max Weber i høj grad 
arbejdere meget omkring det videnskabsteoretiske spørgsmål, om hvordan 
samfundsvidenskaberne kunne nå frem til resultater, der var objektive i 
samme forstand som naturvidenskaberne.  Webers konklusion var, at 
videnskab er én ting, mens værdidomme er en anden. Der er tale om to 
forskellige sfærer, og man kan ikke logisk set slutte fra den ene til den 
anden sfære. Det betød i den weberske verden, at samfundsvidenskaben 
skulle holde sig fri fra værdiholdninger. Ikke sådan at forstå, at forskeren 
ikke måtte beskæftige sig med værdier og værdidomme, men at 
sandhedsværdien i disse ikke kunne bevises videnskabeligt: ”Værdier, også 
politiske værdier, må vælges og forsvares. Man kan søge at argumentere for 
dem ved at inddrage videnskabens resultater, men i sidste instans er de 
ubeviselige”.     
 
I Peer F. Bundgårds præsentation af den tysk-jødiske Ernest Cassirer (1874 
-1945) får vi at vide, at Cassierer var af den opfattelse, at den historiske 
udvikling mere er af begrebsmæssig end fysiologisk art, da mennesker 
producerer og forbruger symboler, og at forståelsen af symbolerne hele 
tiden er underlagt forandringer. I Peer F. Bundgårds udlægning: ”I vor 
dagligdag bestemmer vi også vor omverden med sproget, når vi omtaler 
aspekter af den over for andre mennesker… Det er takket være de 
symbolske former, at mennesket kan træde på tilstrækkelig afstand af 
verden for dermed at forholde sig refleksivt til dem, erkende og forstå dem 
og organisere sin egen tilværelse i overensstemmelse hermed”.  
 
Ernest Cassirer har også bidraget til den politiske tænkning. Det der især 
interesserede ham, var at analysere hvilke faktorer der gjorde, at nazismen 
som politisk retning kunne få tag i så store menneskemasser, som det 
vitterlig var tilfældet. Som Cassirer skrev: ”Politik er stadig langtfra en 
positiv videnskab, for slet ikke at tale om en eksakt videnskab. Jeg er ikke i 
tvivl om, at senere generationer vil se tilbage på mange af vores politiske 
systemer med samme følelse, hvormed en moderne astronom læser en bog 
om astrologi eller en moderne kemiker en afhandling om alkymi. Inden for 
politik har vi endnu ikke fundet nogen fast og solid grund, vi er altid truet af 
et pludseligt tilbagefald til det gamle kaos”. Peer F. Bundgård påpeger at 
Cassirer gør os opmærksom på totalitarismens farer, og vores iboende 
afvisning af, at denne situation nogensinde kan vende tilbage: ”Hvis 
pointen er, at vi ikke skal begå den samme fejltagelse igen – nemlig med 
hånlatter at affeje en given totalitær tænknings idéer som urimeligt 
hjernespind og irrationelle drengestreger for blot i næste omgang at blive 
ofre for den – så skal vi som Cassirer bemærker, ”nøje undersøge de 
politiske myters oprindelse, struktur, metoder og teknik”. Og derfor bliver 
[Cassirers] The Myth of the State for stor dels vedkommende en art 
idéhistorie for den politiske mytetænkning”. Cassirer påpegede nazismens 
– og dermed alle totalitære styreformers - kendetegn: en 
mistænkeliggørelse af fornuften, af den menneskelige frihed og den 
videnskabelige erkendelsesevne, og omvendt en patetisk besyngelse af 
menneskets skæbnebestemthed og skæbne forpligtelse. Der blev sat gang i 
irrationalismens og barbariets bål, når man satte spørgsmål ved 
menneskers myndighed, ved menneskernes fundamentale lighed og evne til 
aktivt at løsrive sig fra traditionernes bånd eller sin historiske skæbne.    
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Morten Dyssel Mortensen starter med at påvise, at forfatteren Thomas 
Mann (1875 – 1955) i en patriotisk begejstring over Tysklands deltagelse i 
Første Verdenskrig 1914 blev en højrenational forkæmper, der angreb det 
vestlige udland for demokrati og civilisation, hvilket hos Mann dengang 
havde en negativ klang. Få år efter krigen får piben en anden lyd. Få år efter 
gør han imidlertid radikalt op med sin egen teoripolitiske fortid, og opnår et 
godt eftermæle som både humanist og demokrat, hvilket tvinger ham i 
landflygtighed under nazismen. Men politiker eller politisk teoretiker i 
traditionel forstand blev han dog aldrig. Morten Dyssel Mortensen 
sammenfatter sin artikel sådan: ”Det er således ikke uden en vis skæbnens 
ironi, at Thomas Mann, der i bund og grund fandt kunstneren som 
samfundskritiker komisk, selv gik over i historien som vor tid mest 
betydningsfulde og indflydelsesrige intellektuelle. At han, der i kraft af sit 
udprægede tvesyn aldrig kunne føle sig rigtig hjemme i politikkens verden, i 
hen ved tredive år påtog sig rollen som ”vandreprædikant for demokratiet”, 
gør sådan set kun hans holdning mere imponerende. Den er ikke kun en 
følge af en indre nødvendighed, men også et udslag af en stærk pligtfølelse 
over for den tyske nation og meget mere end den”.   
 
Birthe Hoffmann beskriver forfatteren Robert Musil (1880 – 1942). Jeg må 
blankt erkende, at jeg ikke kendte ham i forvejen, og efter at have læst 
Birthe Hoffmanns bidrag til antologien, har jeg ikke tænkt mig at gøre 
noget ved min fortsatte uvidenhed. Der var intet i artiklen, der skærpede 
min nysgerrighed for en yderligere fordybelse. 
 
Anderledes vedkommende er Niklas Olsens gennemgang af den nazistiske 
intellektuelle Carl Schmitt (1888 – 1985). En slem antidemokrat, men det 
er hamrende spændende at læse om. Især hvis man vil vide noget om den 
nazistiske antidemokratilære. Udgangspunktet er i realiteten en kritik af det 
liberalistiske demokrati, der sætter individet over helheden, fremskridtet 
over sammenhængen og økonomien over politikken. Parlamentarismen kan 
i den forstand betragtes som logisk forbundet med liberalismens tiltro til 
teknikkens og økonomiens fremskridt, hvilket giver et pres på statens 
suverænitet og dermed dens evne til at foretage politiske beslutninger, der 
giver en harmonisk løsning på konflikter. Staten bør kunne handle 
suverænt ved at kunne afgøre hvem dens venner og fjender er: ”Derfor har 
mennesket brug for en politisk øvrighed, i form af en stærk stat og suveræn, 
til at tage vare på dets eksistens og tilværelse”…”De behøver en stærk leder 
og et simpelt budskab”. Schmitt forsvarede nazisternes magtovertagelse 
som en måde, hvorpå Tyskland kunne genvinde den nødvendige autoritet 
til genoprettelse af grundlæggende retfærdighed i samfundet, en 
retfærdighed, det svage demokrati og Weimarrepublikkens 
parlamentarisme ikke kunne give. Dette er vist det tætteste man kan 
komme en nazistisk overbevisning uden at være medlem af partiet. Tilbage 
står, at Carl Schmitt både var antidemokrat og antimodernist.     
 
Peter Madsen omtaler Martin Heidegger (1889 - 1976). En tysk 
eksistentialfilosof, der bl.a. var inspireret af Kierkegaard, og som åbenlyst 
flirtede med medlemskab af det nazistiske parti. Helt centralt i hans filosofi 
var begrebet "væren" (das Sein), som i forbindelse med det enkelte 
menneskes tilværelse ikke kunne betragtes objektivt, men må erstattes af en 
betegnelse for menneskets egen eksistens, dets egen specielle form for 
væren (das Dasein), dvs. "tilstedeværen" - heri indgår begrebet angst som 
en væsentlig del.  
 
En artikel som anmelderen i det store og hele havde svært ved at få rigtigt 
hold på. Dette falder i god tråd med, at Günter Grass et andet sted i bogen 
spørger, om ikke Heidegger i virkeligheden var umådelig overvurderet, 
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netop fordi ingen forstod ham. Hans indflydelse havde været 
skæbnesvanger, fordi han havde opløst alt det konkrete og nære i luftige og 
uforståelige begreber, alt imens Tyskland marcherede og førte krig. 
 
Henning Goldbæk portrætterer Walter Benjamin (1892-1940), der var en 
tysk jødisk marxist, der forsøgte at formulere en socialistisk orienteret 
kunstforståelse, hvor samfundet produktionsmidler spillede en afgørende 
rolle for opfattelsen og oplevelsen af kunsten. Han påviste at kunsten, 
sanseiagttagelsen og måden, man opfatter den på, ændres med udviklingen 
af produktionsmidlerne. Men han var også mangetydig: ”Som tænker var 
Benjamin uden tvivl radikal og revolutionær med stærke forbindelser til 
flere af de samtidige, både på venstre- og højrefløjen i Tyskland, skeptisk og 
mistænksom over for sin tids historie, kultur og sprog”.  
 
Jan Bo Hansen giver en levende beskrivelse af antidemokraten Ernst 
Jünger (1895-1998), der hyldede krigen, og alle dens rædsler som en slags 
renselseseffekt. Dette skete ud fra egne personlige erfaringer fra deltagelse i 
1. Verdenskrig: han kom til den opfattelse, at krigen er alle tings fader. Han 
flirtede med nazisterne, men kunne ikke underkaste sig Hitler som fører, da 
han selv opfattede sig som en sådan. For at bruge Jan Bo Hansens egne ord: 
”Ernst Jünger gjorde meget ud af sin radikale individualisme. Det er dog 
ikke til at overse, at en stor del af de synspunkter, som han fremlagde i 
essays og dagbøger gennem hele livet svarede temmelig nøje til tidsåndens 
bevægelser …. hans antimodernisme, hans modvilje mod det 
parlamentariske demokrati var konstante hele livet igennem”. Ja, alt i alt en 
slem karl.  
 
Klaus Bohnen fokuserer på Bertolt Brechts (1898-1956) teaterteoretiske 
forfatterskab, mere end hans teaterstykker. Han betragtede sig selv som en 
slags teaterstykkeskriver, der som grundregel blotlagde det faktum, at 
individet blev undertrykt af de samfundsmæssige forhold. På den måde var 
han en klassisk marxist, der mente at verden ikke alene skulle forstås, men 
at du skulle forandres. Han forholdt sig selv hele livet igennem som en 
uafhængig individualist. Han var socialist, men var ikke medlem af 
kommunistpartiet. Han bosatte sig i DDR uden at blive statsborger i landet. 
Klaus Bohnen konkluderer: ”Blandt proletarerne var han den intellektuelle, 
man så skævt til, de borgerlige intellektuelle betragtede ham indigneret som 
den selvbestaltede proletar, der lod sig fange af en ideologi”.   
 
Per Jepsen reflekterer over filosoffen, sociologen og musikteoretikeren 
Theodor W. Adorno (1903-1969). Adorno var under ledelse af Max 
Horkheimers tilknyttet Institut für Sozialforschung, der under instituttets 
eksil i New York bar navnet Institute of Social Research. Måske bedre kendt 
under betegnelsen Frankfurterskolen, der var med til at udvikle den 
såkaldte kritiske teori, som byggede på tværvidenskabelige metoder inden 
for sociologi, politologi, psykologi og økonomi. For Ardono havde 
bytteprincippet under den senkapitalistiske epoke gennemtrængt alle 
menneskelige relationer, således at samfundet havde selvstændiggjort sig 
som et system der foreskrev den enkelte allerede samfundsmæssigt 
bestemte handlinger, uden frihed til at realisere ”det gode liv”. Per Jepsen 
udtrykker det således: ”Bytteprincippet, der gør tingene identiske og 
sammenlignelige med hinanden og fjerner det særlige eller 
inkommensurable ved hver enkelt ting, former her også de 
mellemmenneskelige relationer, hvorved den enkelte bliver et udskifteligt 
led i den samfundsmæssige mekanisme. Stadig større områder af den 
individuelle eksistens bliver således opslugt af den samfundsmæssige 
beherskelsestænkning”. Når man læser dette citat, er det ikke svært at se 
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hvor fx Habermas har fundet inspiration til hans livs- og systemverden. 
Men det bliver ikke nævnt med et ord af Per Jepsen. 
 
Adam Paulsen præsenterer nobelpristager i litteratur Elias Canetti (1905-
94). For Canetti var nationalfølelse bundet op på symboler. Han kaldte det 
”nationale massesymboler” i sit hovedværk Masse og magt. Canetti var 
erklæret anti-systematiker. Filosofiske, religiøse, ideologiske 
tankebygninger var ham inderligt imod på grund af deres lukkethed, deres 
magt og lydighedskrav. 
 
Anne Marie Pahuus giver en medlevende beskrivelse af Hannah Arendts 
(1906-1975) liv og filosofiske tænkning. Som så mange andre tyske jøder 
måtte hun i 1930’erne flygte. Efter en løsladelse fra en arrestation i Berlin 
1933, gik turen over Frankrig til USA, hvorfra hun i 1951 opnåede 
amerikansk statsborgerskab.   
 
Hannah Arendt navn er især knyttet til det såkaldte Eichmann-syndrom, 
hvor hun påviser, at den overivrige og pligtopfyldende embedsmand uden 
civil courage, kan gøre sig medskyldig i forbrydelser mod menneskeheden. 
Arendt hævdede i bogen Eichmann i Jerusalem. En rapport om ondskabens 
banalitet fra 1963, at Eichmann ikke var ond i klassisk forstand. Han 
udviste ingen afvigende træk, men var tværtimod nærmest overnormal og 
tjenestevillig. Hans ”eneste” skavank var, at han ikke tænkte; at han var 
banal - en banalitet, som ikke var væsensforskellig fra den, som var 
karakteristisk for det moderne massemenneske. Pahuus udlægger det på 
denne måde: ”Det ondes banalitet viste her som Eichmanns bornerte 
forhold til verden, hvor han undgik enhver form for omtanke for andre, 
samtidig med han tilsyneladende havde adgang til alle hånde følelser og 
handlefærdigheder i arbejdet med at organisere jødetransporter til 
koncentrationslejre i Østeuropa […] Ondskab uden en bagvedliggende 
religiøs eller ideologisk motiveret had kan tilsyneladende genfindes i den 
grusomhed, der begås af personer i dag. Mennesker mister evnen til at 
skelne mellem rigtigt og forkert og bringer dermed ofrenes lidelser uden for 
deres egen forestillingsevnes rækkevidde”. Denne tekst får uundgåeligt 
tankerne hen på vores nuværende flygtning- og asylpolitik, der i høj grad 
har erstattet indlevelse og medfølelse med systemfunktionærernes kyniske 
systemtænkning. På den måde bliver fortid og nutid på uhyggelig vis 
knyttet sammen. 
 
Moritz Schram beskriver Martin Walsers (f. 1927) politiske gennemløb fra 
moderat venstreorienteret videre mod udenomsparlamentariske 
socialistiske synspunkter, for til sidst at ende som en højreorienteret 
nationalromantiker, med stærke antiintellektuelle udfald mod den 
herskende elite. Moritz Schram sammenligner Walsers filosofi med det: 
”som man i de seneste år i Danmark har set på den yderste højrefløj: 
sammenkoblingen af det nationale og det sociale og afvisningen af eliten og 
de intellektuelle”. Mon Schram ligefrem har haft forfatterparret Jespersen 
og Pittelkow i tankerne?  
 
Udgangspunktet for Walsers tænkning er det evigt tilbagevendende tyske 
traume – nazismen og krigen.  Walser mener, at tyskerne ikke kan løbe fra 
deres kollektive nationale ansvar. Krigen er knyttet til den nationale 
identitet, hvor det var kapitalisterne og de borgerlige liberale, der udnyttede 
folket. Walsers påstand er, at mens de tyske intellektuelle var internationalt 
orienteret der glemte nationens ve og vel, var det ”folket”, der led under den 
internationale kapitalisme og den økonomiske udnyttelse af Tyskland. I 
Walsers optik var det de tyske kapitalister og intellektuelle i fællesskab der 
var ansvarlige for krigen – og ikke, som de intellektuelle ønsker at fremstille 
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det, en række enkeltstående onde enkeltpersoner. Schram formulerer det 
sådan: ”I stedet for at fokusere på enkelte gerningsmænd burde man ifølge 
Walser acceptere eksistensen af en historisk ”kollektivskyld”, eller for at 
sige det lidt mere forsigtigt, en omfattende kollektivårsag” … Konsekvensen 
af denne forestilling om en national historie, som man fødes ind i, er for 
Walser, at alle tyskere er bundet til den kollektive, historiske arv. Det 
betyder konkret, at man ifølge Walser er en forbryder, hvis det samfund 
man tilhører, begår forbrydelser”. I sandhed en arvesyndlære som mange 
tyskere har svært ved at forlige sig med.  
 
I Per Øhrgaards medlevende beskrivelse af forfatteren Günter Grass (f. 
1927) får man et fyldigt indtryk af en mand, der i hele sit liv har bekæmpet 
såvel højre- som venstreekstremisme. Grass har engageret sig i politik mere 
konkret, mere partibundet (i SPD) og mere udholdende end de fleste andre 
tyske intellektuelle. Som Grass selv udtrykker det: ”Jeg er socialdemokrat, 
fordi socialisme ikke er noget værd uden demokrati, og fordi et usocialt 
demokrati ikke er noget demokrati”. Med den grundholdning kom han 
hurtigt til at slås på to fronter, og fronten mod venstre blev næsten vigtigere 
end fronten mod højre.  For ham førte ekstremisme og fundamentalisme 
altid ind i en politisk blindgyde. Kompromiser er det helt grundlæggende i 
den virkelige verdens demokrati. 
 
Günter Grass er ingen teoretiker, men har som få brugt sin berømmelse 
som forfatter til at sætte væsentlige samfundsforhold under debat. Han har 
afskyet enhver form for totalitarisme og fundamentalisme, og har på alle 
måder forsøgt at bekæmpe lejrtænkningen og ”dem og os” -
argumentationen. Især i forhold til Tysklands genforening forholdt han sig 
yderst kritisk. Han var i sin tid tilhænger af at BRD og DDR samarbejdede - 
ikke fordi han støttede kommunisterne i øst, men fordi han mente, at 
borgerne i DDR kunne bruge en fredelig sameksistens mellem de to 
tysklande, til at udvikle deres eget demokrati. Han mente også at det var en 
fejl, at de efter Murens fald over hals og hoved blev forenet i ét Tyskland – 
under den Vesttyske grundlov. For ham ville det have været rigtigere at det 
tyske folk havde fået en ny fælles grundlov, hvor de to tysklande blev 
forbundet gennem en føderalistisk konstruktion. 
 
Hanne Roswall Laursen har skrevet om Christa Wolfs (f. 1929) 
forfatterskab og samfundsmæssige engagement. Her beskrives en DDR 
forfatters kvaler med og opbakning til DDR-styret. Wolf håber til det sidste, 
at DDR er i stand til at sætte en demokratisk reformproces i gang, der kan 
bevare statens overlevelse. Ja, selv efter regimets fald knytter hun sig til en 
form for utopisk socialisme. Hvad det er, der skulle få en dansk læser til at 
interessere sig for den type af tyske intellektuelle, kan være svært at få øje 
på. Så ikke flere ord om hende. 
 
Henrik Stampe Lund skriver medlevende om den tysk-engelske økonom og 
sociolog Ralf Dahrendorf (f. 1929). Her bliver man på kun ti sider braget 
rundt om et yderst interessant sociologisk og politologisk univers. Teorierne 
bliver ikke ringere af, at de er fremført af en person, der i allerhøjeste grad 
har praktiseret det meste igennem hans egen karriere. For Dahrendorf er 
det ikke muligt at opnå både frihed og lighed på samme tid. Da frihed for 
Dahrendorf er vigtigere end lighed, bliver konsekvensen, at uligheden er et 
element i friheden. Dette får efter Dahrendorf opfattelse afgørende 
betydning for velfærdssamfundets indretning. Ikke sådan at forstå, at der 
skal åbnes op for en neoliberalistisk politik, men at ulighed accepteres så 
længe der findes en garanteret minimumsindkomst, og at rigdom ikke 
benyttes til at reducere andres chancer for deltagelse. For Dahrendorf sikrer 
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demokratiet retten til selvbestemmelse og frihed, mens retsstaten sikrer 
princippet om lighed.  
 
Dahrendorf advarer mod, at man i politik lover nemme løsninger på 
komplicerede problemer. Han foretrækker en informeret og velovervejet 
debat om de store spørgsmål, baseret på en afvejning af de argumenter, der 
har indgået i diskussionen. Dahrendorf ser i dagens politiske verden alt for 
meget populisme og demagogi. Han finder dog trøst to steder: hos 
eksperterne og retsstatens principper. Demokratiet har efter Dahrendorf 
opfattelse brug for institutioner, der fungerer uafhængigt af demokratiet, og 
for uafhængige eksperter, der ikke skal genvælges. Jo, længere 
demokratiseringen skrider frem, desto vigtigere har det vist sig, at det 
kvalitative varetages af ansvarlige myndigheder og personer. Anbefalinger 
man tilsyneladende ikke har hæftet sig ved i den danske 
statsadministration, der i stigende grad bliver politiseret i disse år. Når 
embedsmænd deltager aktivt i de politiske processer skrider 
retssikkerheden. 
 
Heine Andersen har skrevet om måske den største nulevende europæiske 
filosof Jürgen Habermas (f. 1929). Det gøres kort og præcist. Det er hele 
bogen værd. Jeg menes ikke at have læst en så kort, klar og forståelig 
beskrivelse af hans teori om livs- og systemverdenen.  Habermas 
mangesidige politiske og filosofiske engagement rulles ud på kun femten 
sider. Her gennemgås hans teorier om kritisk fornuft og argumenterende 
samtaler. Her får vi en mesterlig beskrivelse af Habermas’ forhold til det 
vesttyske Berufsverbot, og hans demokratiunderskudstese ved Murens fald, 
samt hans holdning til civil ulydighed. Heine Andersen beskriver det sidste 
på denne måde: ”Civil ulydighed er en kommunikationsform, det vil sige, at 
den har sin berettigelse i kraft af sin symbolske betydning, som en appel til 
flertallet, og den kan være legitim i tilfælde, hvor der er stærke moralske 
grunde til at anfægte loven – fx hvis den krænker menneskerettigheder eller 
diskriminerer – og hvor normale demokratiske kanaler er utilgængelige”. 
Med Habermas får man en påpegning af, at vold og terrorisme kun fører 
mere vold og terrorisme med sig. Kampen for ændringer skal ske med 
demokratiske midler – herunder civil ulydighed.   
 
Per Øhrgaard har lavet en veloplagt artikel om Hans Magnus Enzensberger 
(f. 1929). Her bliver vi præsenteret for en forfatter og filosof, der har så stort 
et intellektuelt overskud, at han over tid har turde skifte standpunkt, og 
tage afstand fra tidligere fremførte synspunkter. Denne filosofiske og 
videnskabelige dyd er ikke altid blevet opfattet af hans samtid som særlig 
standhaftigt. Øhrgaard er dog af den formening: ”at, Enzensberger altid har 
været forud for sin tid og sat fingeren på de ømme punkter, næsten førend 
nogen havde mærket, hvor ømme de var”. Et bedre skudsmål kan man vist 
ikke få. 
 
Henning Goldbæk gør et hæderligt forsøg på at gøre litteraten Karl Heinz 
Bohrer (f. 1932) til en vedkommende intellektuel i en dansk optik. Det er nu 
svært, når man bogen igennem har boret i det altid åbne tyske sår: 
nazismen. Det er svært at se noget nyt.  Karl Heinz Bohrer har dog den 
fordel, at han i store dele af sit liv har boet uden for Tyskland, og dermed 
kunne påtage sig et mere internationalt perspektiv på problemstillingen. 
Men noget egentligt nyt, er det svært at få øje på. Borhrer forsøger sig dog 
med komparative historiske analyser: ”England og Frankrig blev moderne 
borgerlige samfund mens Tyskland stadig bestod af små fyrstedømmer og 
også som kejserrige fra 1871 mindede mere om en feudal stænderstat end 
om et moderne demokrati”. Dette historiske afsæt – eller mangel på afsæt – 
var en af forudsætningerne for den tyske provinsialisme, der i sidste ende 
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kunne bane vejen for antimodernisme og i nazismen. Og tyskerne kan ikke 
løbe fra deres historie: ”Pointen i Bohrers analyse er, at Auschwitz aldrig 
kan overvindes, glemmes, men kun forsvindes, ligesom 
holocaustmindesmærkerne aldrig kan afslutte, slå en streg over det skete, 
men kun fortsat være ar i den tyske historie”. 
 
Anders Ehlers Dam slutter antologien af med en uhyre velskrevet artikel om 
Botho Strauss (f. 1944). Enig eller ikke enig med Botho, så er artiklen i 
hvert tilfælde værd at læse. Om ikke andet så for at få en større indsigt i 
tidens kulturkamp, og samfundets stigende nationale højredrejning. En 
forfatter som åbenlyst bekender sig til en højreorienteret livsanskuelse hvor 
begreber som tradition, fremskridtsskepsis, elitisme, autoritet, national 
sammenhængskraft mv. er i centrum. Han er om nogen blevet skydeskive 
for den intellektuelle venstreorienterede elite. Når man læser om denne 
forfatter ser man tydeligt det åndelige slægtskab til danske debattører så 
som fx Pittelkow og Langballe. Strauss vender sig mod tiden 
”oplysningshovmod”, der består i en selvhævdende tro på rationalisering og 
videnskabeliggørelse af tilværelsen og forkastelsen af menneskets mørke og 
irrationelle sider. Dette lægger op til et frontalt angreb på det som Strauss 
negativt kalder ”demokratisme” - en tilstand hvor det kun er borgeren og 
ikke mennesket, der er i centrum. For Strauss kan det udarte sig til at være 
noget absolut, som skal gælde for alle livets områder. Dette er en foragt for 
autoriteter, som jo ikke bygger på lighed med på forskel. Der er hos Strauss 
elementer i den menneskelige væren, der ikke skal politiseres. Eksempelvis 
kunst og religion. 
 
Strauss er af den opfattelse, at ufattelig mange (venstreorienterede) 
intellektuelle er kendetegnet af et nationalt selvhad kombineret med 
idealistiske principper om individualisme og globalisme, der i deres 
oplysningshovmod gør dem blinde for de værdier og drivkræfter, som 
virkelig tæller i sidste ende. Dette er meget tydeligt i de senere års 
indvandrerdebat. Der er eksempelvis ifølge Strauss ikke meget ægte 
næstekærlighed involveret, når mange intellektuelle bifalder den 
voldsomme indvandring af fremmede til Tyskland og det øvrige Europa; 
”Intellektuelle er glade for det fremmede, ikke for det fremmedes egen 
skyld, men fordi de hader vores eget og hilser alt velkommen, som 
ødelægger det”. 
 
Strauss formulerer selv sin æstetiske højrefløjsambition på følgende vis: 
”Modsat den venstreorienterede fantasi, som er en parodi på et evangelium, 
udmaler den højreorienterede intet kommende verdensrige, har ikke behov 
for en utopi, men stræber efter at genoprette forbindelsen til den lange, 
ubevægede tid; den er i sit væsen dybdeerindring og for så vidt en religiøs 
eller propolitisk initiering”. Der er ingen tvivl om, at Bohdo Strauss har 
ramt en hovedpulsåre i mange europæiske lande kulturkamp mod de 
fremmede.    
 
Afslutningsvis vil jeg mene, at bogen efter min mening har en for stor faglig 
bredde, da den både omfatte litterater, filosoffer og sociologer. Det er en 
enorm videnstung bog. Ja, helt kasserolletysk i sin stil. Ikke noget for 
spejderpiger. Den handler om intellektuelle - skrevet for intellektuelle. De 
færreste læsere - mig selv forstås - kan kapere den mangfoldighed i teori og 
abstraktion, som der lægges op til. Bogen kunne uden tvivl have vundet i 
nytte og læsbarhed, dersom den havde medtage færre bidrag, men 
behandlet dem med en større dybde. Med hele 20 intellektuelle 
personligheder, der dækker meget bredt, kommer de enkelte bidrag i bogen 
til at fremstå som nogle udvidede, men til tider yderst abstrakte 
encyklopædiske artikler, hvor sammenhængen og spændingsfladerne 
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mellem de forskellige intellektuelle fremstår noget uklart. Derudover bliver 
der i for høj grad lagt vægt på de intellektuelles litterære fortjenester frem 
for deres mere samfunds- og videnskabsteoretiske bidrag.   
 
Den intellektuelles rolle er, at bruge sit intellekt til at stille kritiske 
spørgsmål til alle de grundlæggende forudsætninger, der antages, at få 
samfundet til at hænge sammen. Den intellektuelle skal have et kritisk 
engagement, hvor man ved, at man ikke ved, at der findes evige og sande 
principper. Den intellektuelle skal altid være søgende efter sandheden og 
være villig til kritisk at suspendere alle ideologiske fordomme. Den 
intellektuelle skal bekæmpe magt i alle dens afskygninger, fastholde en 
politisk radikalisme, og kæmpe for universelle rettigheder og hensynet til at 
betragte det enkelte menneske som en konkret eksisterende personlighed. 
Den intellektuelle skal afdække illusioner og løgne, og være vogter af de 
demokratiske idealer. Demokrati er retten til at tænke, udtale og organisere 
sig frit.  
 
Ikke alle de omtalte intellektuelle i denne bog lever op til disse krav, men på 
den anden side siger de alle noget essentielt om tysk identitet og 
nationalfølelse – og ikke mindst national skam. 
 
Med disse ord skal bogen så absolut anbefales.  
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8.	De	relativt	lykkelige	

Anmeldelse af: Karen Jespersen og Ralf Pittelkow: De lykkelige danskere. 
En bog om sammenhængskraft. 
 
Offentliggjort i Social Kritik nr. 103, 2006 
 
Karen Jespersen og Ralf Pittelkow har med ”De lykkelige danskere” skrevet 
en nationalromantisk hyldest til os danskere. Bogen er tynd både af fysisk 
og intellektuelt omfang. Analyserne er ikke meget forskellige fra 
forfatternes ugentlige kommentarer i hhv. Berlingske Tidende og Jyllands-
Posten. Fordelen er imidlertid at teksterne er samlet ét sted, og uddybet 
med både noter og litteraturhenvisninger. 
 
Vi har efter forfatternes mening et samfund som er godt, og som 
hovedparten af danskerne bakker op omkring. Vi er et af de lykkeligste folk 
i verden. Vi er dem, som har den bedste velfærd. Vi er dem, der har mest 
tillid til hinanden og de offentlige myndigheder, og vi er også stort set fri for 
nepotisme og korruption. Alt i alt gode og rigtige udsagn, som man ikke kan 
være uenige i, selvom mange af dem bygger på nogle yderst tynde 
statistikker, der af forfatterne nok bliver pint til det yderste.  Der kan ligge 
meget mystik i begreberne ”lykkelige”, ”tilfredse” og ”tillidsfulde” – især 
omsat til statistik. Flertallet kan udmærket være lykkelige og opleve en 
større tilfredshed end folk i andre lande samtidig med at flere og flere 
oplever udstødelse og fattigdom. Kun undtagelsesvis kommer denne 
væsentlige velfærdsdimension frem i bogen. Her er ikke mange ord om de 
4.000 danskere, der hvert år bliver sat ud af deres boliger på grund af 
dissideret fattigdom, eller hvordan familier skal kunne leve af deres 
kontakthjælp eller endnu værre – startydelsen.  
 
Ja, der er faktisk en beklagelse i bogen over, at folk der i velfærdsdanmark 
bliver ved med at fremholde denne sociale og politiske skævhed i 
samfundet, i realiteten hører til den intellektuelle og venstresnoede elite, 
der endnu ikke har forstået folket dybe og sande ryst. De sure er de 
kulturradikale, de intellektuelle, og andet utilpasset godtfolk, der aldrig 
rigtig har kunnet se den virkelighed i øjnene, som så lysende klart er blevet 
åbenbaret for Jespersen og Pittelkow i deres egen politiske vandring fra det 
yderste venstre til ind i hjertekulen af den nationalromantiske midte.  
 
Det er nu ikke helt rigtigt, at forfatterne ikke har øje for det skæve 
Danmark. Det noteres faktisk, at da arbejdsløsheden i 1990’erne begyndte 
at falde drastisk, steg antallet af personer på langvarig kontanthjælp, 
langvarige sygedagpenge og førtidspension. Men svaret kommer også 
prompte: ”Hele denne udvikling hænger i høj grad sammen med, at antallet 
af indvandrere er steget”.  
 
Her er vi ved et af kernepunkterne i bogen. Alle samfundsmæssige 
problemer - fra skolepolitik, over arbejdsmarkedspolitik til EU-politikken – 
gives den samme universelle forklaring: Det er indvandrernes og 
muslimernes skyld. Optræk til mange spændende politiske, kulturelle og 
samfundsmæssige analyser fuser desværre ofte ud i det rene ingenting eller 
i noget uvedkommende nationalromantisk sludder, da de to forfattere 
skævvrider alle deres analyser ind i en indvandrersammenhæng. Guderne 
skal vide, at der er mange integrationsproblemer knyttet til den store 
indvandring. Både kulturelt, religiøst og samfundsøkonomisk. Der er ingen 
grund til at afvise disse begrundelser, og naturligvis skal disse problemer 
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indgå i en bog, der handler om samfundsmæssig sammenhængskraft. 
Kritikken er imidlertid, at den type af forklaringer ikke kan stå alene. Det er 
både historisk ukorrekt, og analytisk enøjet. Det afvises stort set i bogen at 
en del af problemerne kan henføres til, at mange indvandrergrupper føler 
sig socialt, religiøst og kulturelt marginaliseret, og at deres adfærd i høj 
grad er et en slags modreaktion mod det, som de oplever som direkte 
modvilje og fjendskab mod deres tilstedeværelse i det danske samfund. Hos 
Jespersen og Pittelkow kan problemet derimod koges ned til, at vi danskere 
har en protestantisk etisk værdiopfattelse og de fremmede en muslimsk 
ditto – og at disse to værdisystemer ikke kan forenes. 
 
Tag ikke fejl, bogen kan ikke indpasses i en traditionel højre-venstre skala. 
Den er social-liberal nationalistisk. Bogen har indledningsvis meget gode 
afsnit om nødvendigheden af fællesskab og sociale kompetencer. På den 
måde er den en uforbeholden hyldest til det nuværende universelle 
velfærdssamfund. Forfatterne gør faktisk meget ud af at fattigdom og 
udelukkelse af fællesskabet slider på samfundets sammenhængskraft. 
Derfor taler de meget imod nyliberale velfærdsordninger, hvor egoismen er 
i højsæde, og hvor økonomiske incitamenter er det eneste, der er 
adfærdsregulerende.  
 
Bogen er dermed et velkomment kritisk korrektiv til Velfærdskommis-
sionens advarsel om den langsigtede finansielle bæredygtighed, som 
understreger at økonomi alene - selv ikke nok så megen af den - får 
samfundet til at hænge sammen. Økonomi er ikke tilstrækkelig. Der skal 
også fokuseres på den sociale og kulturelle sammenhængskraft.  
 
I bogen er der især fire kulturelt politiske problemstillinger oppe til 
diskussion: Folkeskolen, globaliseringen, indvandringen og EU. 
 
Folkeskolen får nogle drøje hug - og især den såkaldte reformpædagogik. 
Disciplinen er gået fløjten, og skolelærerne har i langt tid ikke haft fokus på 
indlæring af de grundlæggende færdigheder så som dansk, matematik og 
naturfag. Denne manglende faglighed er gået ud over samfundets 
sammenhængskraft, da den især rammer indvandrergrupperne negativt.  
 
Globaliseringen bliver hilst velkommen – men der advares mod at de 
veluddannede nok løber med gevinsterne, da det er dem der både behersker 
symbolsproget og de økonomiske og kulturelle færdigheder.  
 
Indvandringen bliver der i høj grad advaret imod – og her får de ansvarlige 
politikere et par drag over nakken. Integrationen har været en skandale, 
hvilket bl.a. skyldes at der i alt for høj grad er sket en ukontrolleret 
indvandring fra lande, hvor folk både havde en ringe faglig baggrund, svag 
arbejdsmoral og et stærkt religiøst had til vesten. 
  
EU bliver rost for det som indtil nu er opnået, men der advares kraftigt mod 
flere udvidelser – især er Tyrkiet en torn i øjet på de to forfattere. I bogen 
sammenlignes EU med en mand på cykel. Stopper cyklen vælter den. På 
samme måde med EU -stopper reformerne går EU op i limningen. Alligevel 
anbefaler Jespersen og Pittelkow en reformpause, da befolkningerne ikke 
kan følge med, uden at den nationale sammenhængskraft går fløjten.   
 
I bogen tillægges solidaritetsbegrebet stor betydning. Solidaritet er det kit, 
der får fællesskaber og samfund til at hænge sammen, dvs. giver det 
sammenhængskraft. Forfatterne peger på, at hvis solidariteten blandt 
samfundets borgere svinder, nedbrydes grundlaget for velfærdsstatens 
eksistens. Det lykkedes dog forfatterne, at bruge solidaritetsbegrebet på en 
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indsnævrende måde, hvor det legitimerer en afvisning frem for en 
inddragelse af de anderledes - de fremmede. Dette skyldes at forfatterne 
meget bevidst anvender det såkaldte mekaniske solidaritetsbegreb, der er 
kendetegnet ved, at mennesker bindes sammen fordi de ligner hinanden 
moralsk og etisk. Hvis forfatterne derimod havde anvendt det mere 
organiske solidaritetsbegreb, hvor mennesker bindes sammen fordi de er 
afhængige af hinanden på tværs af kulturelle og religiøse forskelle, var 
udfaldet af deres analyser nok blevet anderledes.  
 
Fællesskab spiller en stor rolle i Jespersen og Pittelkows bog, men 
fællesskabsbegrebet bliver alene anvendt som begrundelse til at holde de 
fremmede ude. Ingen tvivl om, at den moderne form for fællesskab har 
skabt problemer for mange etniske minoriteter i Danmark. For det første er 
de selv bærere af et fællesskab, der bunder i traditionerne. For det andet er 
de uden for det forhandlede fællesskab med samfundet. Deres eget 
kulturmønster byder dem – endnu – at forblive i deres egne fællesskaber, 
og det uden et reelt eget valg. En del af forklaringen ligger som bekendt i, at 
de som gruppe er uden for det samfundsmæssige fællesskab, og for at holde 
sammen på det lidt de har – bl.a. deres egen stolthed – forbliver og tvinger 
deres øvrige familiemedlemmer denne i at forblive i deres egne 
fællesskaber. Hvis ikke, betaler de prisen ved at blive udelukket af deres 
egne fællesskaber uden nogen som helst garanti for, at de kommer ind i de 
forhandlede fællesskaber, med de øvrige danskere.  
 
Den dimension at fællesskab har to sider, indgår slet ikke i Jespersen og 
Pittelkows analytiske overvejelser. For dem tilskrives de fremmedes 
manglende fællesskabsdeltagelse i danskernes liv, alene de fremmedes 
forskruede religiøse og kulturelle forestillinger. Jespersen og Pittelkow ser 
ikke, at de fremmedes tillukkethed kun gradvist kan brydes ved at indlede 
en dialog. Ikke et angreb. Jespersen og Pittelkow har ingen forståelse for, at 
det er vigtigt, at begge parter deltager, hvis man vil ud af dette dødvande.  
 
Der falder i bogen mange drøje hug til andengenerationsindvandrerne. 
Mange er rodløse uden et fast holdepunkt i tilværelsen – splittet mellem to 
kulturer. Dette kan på den ene side føre til øget kriminalitet, men også en 
søgen mod religiøs ekstremisme. 
 
Den høje kriminalitet blandt unge andengenerationsindvandrere skyldes 
måske kedsomhed og isolation fra resten af samfundet. Det er en kendt sag 
fra andre landes ”bandekriminalitet”, at hvis man er uden for samfundet, 
skaber man sit eget liv med egne regler, påklædning og ritualer. Mange 
andengenerationsindvandrere er fanget mellem to kulturer – og de er ofte 
ikke accepteret nogen af stederne.  
 
Når unge indvandrere af muslimsk herkomst føler sig svage i det etablerede 
og sekulariserede samfund, kan de blot læne sig op ad og finde identitet i 
Koranen, der tilsyneladende giver de unge et indtryk af, at de som muslimer 
er bedre end andre, samtidig med at den giver dem belæg for at afvise 
enhver kritik af deres religiøse og kulturelle ståsted. Især er mange unge 
muslimer, der har været på såkaldt genopdragelse i hjemlandet, tiltagende 
frustrerede over deres danske hverdag, hvor de er i en stadig konflikt 
mellem at leve op til henholdsvis forældrenes stærke religiøsitet og 
samfundets krav til dem om at afsværge den.  
 
Jeg er langt fra enige med forfatterne i deres samfundsmæssige analyser, 
men jeg må anerkende, at bogen er velskrevet, og at den tager hul på en 
væsentlig værdi- og kulturkamp, der går ud over en snæver økonomisk 
velfærdsdebat. Det skal de have ros for. Man skal dog være opmærksom på, 
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at undersøgelser der ikke underbygger forfatternes egne udsagn udelades 
konsekvent. Løsrevne citater og videnskabelige rapporter anvendes både 
selektivt og asymmetrisk. Ingen beklagelse her, men det understreger bare, 
at der er tale om en debatbog – ikke en videnskabelig redegørelse. Der i 
bogen for ofte sat gang i automatpiloten og lejrtænkningen. Noget som 
forfatterne i høj grad beklager hos andre. Her havde de selv muligheden for 
at nuancere analyserne, men gør det ikke. Med de ord kan jeg anbefale 
enhver at læse bogen. Den sætter med garanti gang i debatten – og det har 
vi brug for.  
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9.	Den	store	udfordring	

Anmeldelse af: Bent Jensen: Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og 
integration, Gyldendal 2005.  
 
Offentliggjort i Samfundsøkonomen nr. 2, 2006 
 
Der siges meget eventyrligt vrøvl i indvandrerdebatten. Her kan alle 
tilsyneladende være med uden at vide noget. Her luftes holdninger mere 
end viden. Dette er ikke tilfældet med Bent Jensens nyeste bog om 
indvandringen til Europa. Bent Jensen er formidlingschef i 
Rockwoolfondens Forskningsenhed, og det er i den egenskab, at han har 
skrevet bogen, der bygger på faktuel viden, og som formidles fremragende 
og let forståeligt. 
 
Bogen kommer vidt omkring, da den som bekendt primært formidler 
andres forskning. Her kræves ingen større videnskabelig indsigt. Kun viljen 
til at sætte sig ind i en kompliceret problemstilling. Dermed kan bogen blive 
en vigtig kilde til en bedre indsigt i den fremtidige integrationspolitik. Ikke 
fordi man nødvendigvis er enige i udsagnene eller i de videnskabelige 
udgangspunkter, der ligger til grund for undersøgelserne, men fordi bogen 
giver en bred indføring i hvor langt – eller hvor langt fra – man er kommet 
til en bedre forståelse af sammenhængen mellem velfærdsstatens 
indretning og integrationspolitikken. 
 
Påstanden er, at integrationsopgaven er blevet undervurderet, og at 
problemerne er stigende. Indvandrernes manglende tilknytning til arbejds-
markedet er den fremtidige udfordring. Målet er klart, men midlerne ligger 
ikke lige for. Det skyldes efter Rockwoolfondens opfattelse det såkaldte 
velfærdsdilemma, der består i at man indretter det sociale sikringssystem 
på så højt et niveau, at det er umuligt for lavt kvalificerede arbejdere at 
finde lønnede jobs. På den måde fanges en række indvandrere fra især ikke 
udviklede lande i en slags underbeskæftigelsesfælde. Deres kvalifikationer 
er så dårlige, at de ikke kan finde beskæftigelse på overenskomstmæssige 
vilkår. Den rå virkelighed er, at den slags job som de kan bestride, 
simpelthen er forsvundet fra det moderne arbejdsmarked. De er forsvundet 
fra det legale arbejdsmarked, da det sociale sikringssystem har 
udkonkurreret dem. Tilbage står en række arbejdsløse, der ikke har udsigt 
til at komme ind på arbejdsmarkedet. Fælden består i, at det vil de heller 
ikke komme til at gøre, før end de har opnåede de tilstrækkelige 
kvalifikationer. Og dem kan de ikke erhverve sig, så længe at de står uden 
for arbejdsmarkedet.  Altså en ond spiral. 
 
I bogen gennemgås en helt ny dansk undersøgelse der viser, at Danmark 
efter at have indført statsydelsen, er gået fra at være et af Europas 
socialpolitisk mest generøse lande til at blive et af de mest brutale, hvor den 
økonomiske kompensation for indvandrerne er under al kritik. På den 
anden side viser undersøgelsen også, at der ligger et grundlæggende 
økonomisk problem i at de vestlige lande har et velfærdssystem, der gør det 
økonomisk attraktivt at skifte (hvis muligt) fra beskæftigelse i 
oprindelseslandet til forsørgelse i opholdslandet. Hvis jobbene så ikke er 
dér i opholdslandet, er problemet åbenbart. Da parkerer vi de 
nyankommende på permanent forsørgelse. Til skade for både samfundet og 
for indvandreren. 
 
Det er de færreste danskere, der har bare en nogenlunde acceptabel viden 
om indvandrerproblemerne i andre europæiske lande. Denne bog råder bod 
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på dette problem. På glimrende vis får vi en beskrivelse af indvandrer-
problemerne i Norge og Sverige. Disse lande er sammen med Danmark 
kendetegnet af den såkaldte universelle velfærdsmodel, hvor den sociale 
bistand i høj grad er knyttet til statsborgerskab eller opholdstilladelse. Der 
er en god beskrivelse af indvandringen i UK, der er kendetegnet af en meget 
liberal velfærdsmodel. Her gives der som udgangspunkt kun hjælp til dem, 
der bliver bedømt til at være værdigt trængende. Indvandrerproblemerne i 
Belgien, Frankrig, Holland og Tyskland bliver også beskrevet. Disse lande 
praktiserer en velfærdsmodel, hvor de sociale systemer er bundet op på 
borgernes tidligere arbejdsmarkedstilknytning. Afslutningsvis får vi en 
omtale af indvandrerproblemerne i Grækenland, Italien og Spanien. Lande 
der har et velfærdssystem, der i høj grad støtter sig til, at familien har en 
betragtelig forsørgerbyrde. 
 
Indvandrerproblemerne fremstår faktisk meget ens i de forskellige lande. 
Der kan ikke påpeges et systematisk sammenfald mellem 
indvandringsmønsteret og landenes valg af velfærdsmodel. Indvandringens 
omfang bestemmes af den individuelle lovgivning og historie, herunder 
eventuelle forbindelser til tidligere kolonier. Indvandringen ser ud til alle 
steder at være drevet af familiesammenføringer og asylansøgere. Dermed 
kan myten om, at den danske velfærdsmodel har haft en særlig positiv 
tiltrækningskraft på indvandringen afkræftes. I alle landene er situationen 
kendetegnet af, at indvandrerne er dårligt integreret, har en lav 
arbejdsmarkedstilknytning, oplever en stigende marginalisering og bidrager 
til øgede offentlige udgifter. Bent Jensens konklusion er både klar og 
pessimistisk: ”Lykkes det ikke at få en bedre integration, vil Europa møde 
stigende sociale problemer og etniske konflikter, som dem vi så i Frankrig i 
efteråret 2005”. 
 
Bent Jensen gennemgår herefter en undersøgelse som Rockwoolfonden har 
lavet om integration og velfærdsstat i Danmark og Tyskland. Her slås det 
fast at de ikke-vestlige indvandrere, som bosatte sig i Tyskland, var langt 
bedre uddannet ved ankomsten, end de som bosatte sig i Danmark. Første-
generationsindvandrernes sprogfærdigheder i værtslandet sprog kniber det 
med i begge lande – især for kvinderne, hvilket er en effektiv blokering for 
en aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. 
Uddannelsesniveauet bliver hævet efter indvandringen, men slet ikke til et 
niveau, der kan sammenlignes med værtslandets kompetencekrav. Det 
forholder sig uddannelsesmæssigt klart bedre for andengenerations-
indvandrerne, men der er fortsat et godt stykke vej op til værtslandets 
uddannelsesniveau. Især har det vist sig, at andelen af anden generations 
indvandrere der gennemfører en universitetsuddannelse er lav i både 
Danmark og Tyskland. Det tyske uddannelsessystem synes derimod at være 
bedre i stand til end det danske at give anden generations indvandrerne en 
erhvervsfaglig uddannelse.   
 
Bent Jensen understreger, at muligheden for bedre arbejdsmarkeds-
tilknytning, opnås bedst, hvis indvandreren har et godt helbred, har gode 
sprogkundskaber og en god uddannelse. Derfor er det helt afgørende 
politisk at sætte ind på disse felter, hvis en vellykket integration i fremtiden 
skal sikres. Bent Jensen har ikke udpræget positive forventninger til 
fremtiden: ”Mange i første generation vil sandsynligvis aldrig kunne opnå 
nødvendige kvalifikationer til at kunne konkurrere med danskerne om de 
ledige job … Problemet omfang demonstreres af, at det kun er omkring 
halvdelen af de ikke-vestlige indvandrere i Danmark, der selv efter et par år 
i landet kan præstere en produktivitet, som matcher de laveste mindste-
lønninger”.   
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Bogen slutter af med en undersøgelse, som viser, at for ikke-vestlige 
indvandreres vedkommende vil de på intet tidspunkt i deres livsforløb være 
nettobidragsydere til den offentlige sektor: ”I barndommen og ungdommen 
minder udvekslingen med de offentlige finanser om danskernes, og for de 
ældre aldersgrupper er der så få individer, at det ikke giver mening at 
foretage beregninger der. Men den positive udveksling i de voksne og 
arbejdsdygtige år indtræffer aldrig – vel at mærke med de nugældende 
beskæftigelsesmønstre og den nuværende indretning af den danske 
velfærdsstat”. 
 
Bogen er et væsentligt bidrag til indvandrerdebatten. Den behandler en 
række yderst ømtålelige emner, som man kan være enig i eller det 
modsatte, men den gør det i en sprogtone, som megen af den øvrige 
indvandrerdebat kunne lære en hel del af.  
   
En svaghed ved bogen er de evindelige gentagelser. Stoffet er trods alt ikke 
så svært, at pointerne skal gentages tre til fem gange.  
 
Med disse ord kan bogen anbefales til alle der ønsker at sætte sig ind i 
indvandrerproblemerne på et faktuelt grundlag.  
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10.	Hvad	terroren	dog	gør	ved	os	

Anmeldelse af: Jürgen Habermas og Jacques Derrida: Filosofi i terrorens 
tid – samtaler med Giovanna Borradori. Informations Forlag 2005.  
 
Offentliggjort i www.Historie-Nu.dk 
 
Filosofi er kærlighed til viden. Der skal dog arbejdes med kærligheden for at 
få viden ud af denne bog, der beskæftiger sig med hvilken viden vi har om 
terroren, og hvad den gør ved vores måde at betragte verden på. Habermas 
(f. 1929) og Derrida (1930-2004) vender på hver deres måde op og ned på 
den gængse opfattelse af terrorismebegrebet og bryder med den normale 
måde at anvende ordet på, som i stigende grad har skabt modsætninger 
mellem begreberne om godt og ondt. Oplevelsen og forståelsen af begrebet 
”11. september” spiller i bogen en central rolle, da denne dato betragtes som 
indbegrebet af den moderne islamiske terrors moder. Datoen er kommet til 
at spille en nærmest monomental og mytologisk rolle, for al efterfølgende 
filosofi- og politikforståelse, selvom der har foregået islamisk terror mod 
USA før den tid, og at datoen indeholder andre historiske terrorevents – fx 
kuppet i Chile otteogtyve år tidligere (der for øvrigt ikke er nævnt i bogen). 
 
Bogen kom i stand af den italiensk-amerikanske sociolog Giorvanna 
Borradori, der midt under rædslerne af terrorangrebet på Twin Towers 
udtænkte, at hun ville lave et interview med to af verdens mest prominente 
filosofer, tyskeren Jürgen Habermas og franskmanden Jacques Derrida, for 
gennem dem at få en større forståelse af terrorens betydning for den 
vestlige verdens måde at tænke og handle på. Det flaskedes sig således, at 
begge filosoffer kom til New York relativt kort tid efter 11. september. De 
kom ikke sammen og mødte ikke hinanden, men det gjorde ingen 
indholdsmæssig forskel for Borradori, der foretog interviewene af de to 
personligheder. Interviewene var af den strukturerede og indforståede 
slags, hvor filosofferne kunne rulle hele deres filosofiske intellekt ud.  
 
Bogen er struktureret på den måde, at først præsenteres de to filosoffers 
teoretiske univers. Et univers der af læseren kræver en god portion 
filosofisk bagage i forvejen, for at få det fulde udbytte. Der er absolut ikke 
tale om en filosofisk pixi-pegebog, men et skrift på et relativt højt sprogligt 
og teoretisk abstraktionsniveau. Efter at den filosofiske slagmark er rullet 
ud følger – et mindre - interview med Habermas, der efterfølgende bliver 
udlagt af Borradori. Efter Borradori’s analyse af indholdet af Habermas’ 
interview følger en præsentation af Derridas filosofiske univers, efterfulgt af 
selve interviewet. Bogen slutter af med, at samtalen med Derrida bliver 
fortolket af Borradori. Ja, selv oversætterne får plads i bogen med et ni 
siders partsindlæg, og der medfølger derudover tyve sider grundige og 
nyttige noter. Jo, jo, vi bevæger os rundt omkring, og højt oppe, i de 
intellektuelles verden. 
 
Man kan godt sidde tilbage med den tanke, at bogen har fået en forkert 
forfatteretikette. Der er mere tale om en bog om Habermas og Derridas 
filosofi, end en bog af Habermas og Derrida. Det første sælger sikkert ikke 
så godt som det sidste, og det skal retfærdigvis siges, at Borradori udlægger 
teksterne kompetent og med god plads for de originale filosoffer. På nogle 
områder er det formidlede stof også lettere forståeligt, end når det kommer 
ud af munden på de høje herrer – især kan Derrida være en tung mundfuld, 
der ofte kræver vejledning for at få det fulde udbytte af hans til tider 
finurlige og meget reflekterende tankegang.        
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Der gøres i bogen en del ud af at opstille forskelle og ligheder mellem 
Habermas og Derridas filosofiske grundlag. Her er der god hjælp at hente i 
oversætternes forord: ”Samtalen med Habermas er tæt, meget kompakt og 
elegant traditionel. Hans nærmest spartanske brug af sproget tillader hans 
tænkning at udvikle sig fra begreb til begreb med de klare, rolige skridt, der 
er så karakteristiske for den klassiske tyske filosofi. Samtalen med Derrida 
tager derimod læseren med på en lang, kringlet tur, der på uforudsigelig vis 
åbner vide udsigter og dybe afgrunde, nogle så dybe, at bunden aldrig 
kommer til syne. Derridas ekstreme opmærksomhed over for subtile 
sproglige detaljer gør i realiteten hans tanker uadskillelige fra de ord, 
hvormed de udtrykkes. Det magiske i denne samtale består i, at den på 
tilgængelig og koncentreret vis præsenterer hans uforlignelige måde at 
kombinere opfindsomhed og strenghed, omskrivning og bekræftelse”. 
 
Begge filosoffer deler troskab til oplysningstidens frisættelse af den 
menneskelige tanke. For dem er umyndighed en mangel på evnen til at 
betjene sig af sin egen forstand uden en andens ledelse. Det er denne 
uafhængighed af religiøsitet og autoritet, der kendetegner moderniteten. En 
modernitet der i høj grad har udfordret den islamiske verden, og skabt 
grundlaget for den islamiske terrorisme. Som det siges i Borradori’s 
indledning: ”Den islamiske verdens situation er unik i to henseender: På 
den ene side mangler den historisk set at stifte bekendtskab med 
demokrati, som er en specifikt moderne erfaring, og som Habermas som 
Derrida anser for at være en nødvendighed for, at kultur positivt kan 
imødegå moderniseringen.[……] Mens Habermas mener, at terrorisme er et 
resultat af et traume, som skyldes moderniseringen, der verden over har 
udbredt sig som i et sygeligt tempo, ser Derrida terrorisme som symptomet 
på et traumatisk element, som er iboende i den moderne erfaring som 
sådan, en erfaring hvis fokus altid retter sig mod en fremtid, der på sygelig 
vis forstås som løfte, håb og selvbekræftelse”.  
 
Habermas forsøger i interviewet at indkredse terrorismebegrebet og dens 
konsekvenser for demokratiet i den Vestlige verden, samt forholdet mellem 
USA og Europa. Kendetegnende for terrorismen er, at man aldrig rigtig ved 
hvem fjenden er: ”Farens ubestemmelighed hører uden tvivl til 
terrorismens væsen.[…] man kan på ingen nogen nøgtern måde vurdere 
risikoens art, omfang eller sandsynlighed, og heller ikke på nogen måde 
begrænse de potentielt udsatte regioner”. Habermas ser den muslimske 
terrorisme som et fundamentalt opgør med modernismen: ”Vesten som 
helhed tjener som syndebuk for den arabiske verdens egne meget virkelige 
erfaringer af tab. Befolkningsgrupper er under den accelererende 
moderniseringsproces blevet revet ud af deres kulturelle traditioner. Det, 
der i Europa under mere favorable omstændigheder blev oplevet som en 
frugtbar destruktionsproces, indeholder i andre lande ikke løftet om 
kompensation for den smerte, som opløsningen af traditionelle livsformer 
afføder. De føler ikke engang, at denne kompensation kan opnås for den 
næste generations horisont”. Håbløsheden er kilden til terror: ”Global 
terrorisme er ekstrem i kraft af såvel sin mangel på realistiske mål som i sin 
kyniske udnyttelse af komplekse systemers sårbarhed”.  
 
I interviewet bliver Habermas spurgt om, hvordan han ser på muligheden 
for at Vesten kan udvikle en større følsomhed og indtage en mere selvkritisk 
holdning i sin omgang med andre kulturer. Svaret er god at få forstand af: 
”Vi i Vesten lever i fredelige og velhavende samfund, der alligevel 
indeholder en strukturel vold, som vi til en vis grad har vænnet os til. Her 
tænker jeg på fænomener som uacceptabel social ulighed, nedværdigende 
diskrimination, forarmelse og marginalisering. Netop fordi vores sociale 
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relationer er gennemsyret af vold, strategisk handlen og manipulation, er 
der to andre kendsgerninger, vi ikke må overse. På den ene side hviler vores 
hverdagspraksis på et solidt fundament af fælles overbevisninger, 
indlysende kulturelle sandheder og gensidige forventninger. Den 
handlingsmæssige koordination beror her på ordinære sprogspil, på 
gensidigt rejste og i det mindste implicitte gyldighedskrav, som fremsættes i 
det offentlige rum, som mere eller mindre velbegrundede. På den anden 
side opstår konflikter som følge af misforståelse eller manglende forståelse, 
uoprigtighed eller bedrag. Når konsekvensen af disse konflikter bliver 
smertefulde nok, ender de i retten eller hos en terapeut. Voldsspiralen 
begynder som en spiral af forvrænget kommunikation, der resulterer i en 
spiral af ukontrollerbar gensidig mistillid og ender i 
kommunikationssammenbrud. Men hvis vold begynder som forvrænget 
kommunikation, er det muligt, efter volden er sluppet løs, at finde ud af 
hvad der gik galt, og hvad der kan udbedres”. Både spørgsmål og svar blev 
som bekendt stillet lang tid før end helvede brød løs med Jyllands-Postens 
Muhammed-tegninger.  Habermas kan med sin afsindige analytiske 
overlegenhed skille snot fra overskæg. Ligeledes så han krystalklart, at 
massemedierne i den moderne verden bidrager til at ureflekteret vrede kan 
spredes som en lynild: ”Det tempo hvori informationen sættes i omløb og 
cirkulerer i offentligheden, gør det svært at indfri den akademiske form for 
meningsudveksling, som Kant havde i tankerne i sin diskussion af 
offentligheden”. Hermed sætter Habermas ord på det forhold, at både 
gadens parlament og regeringer bevidst bruger medierne som formidlere af 
deres budskaber. Løgn, latin, sande og falske påstande flyver gennem TV, 
Internet og sms’er i en lind og ukontrolleret strøm. Ingen tid til refleksion. 
 
Habermas tolerance over for den kulturelle forskellighed og fælles samliv 
på såvel nationalt som globalt plan bygger på kravet om lydighed over for 
forfatningen, hvor frie og lige parters overenskomst er opnået uden tvang 
og manipulation. Terroristerne har dog en anden dagsorden. 
 
Interviewet med Derrida er langt mere abstrakt-filosofisk end samtalen 
med Habermas. Derridas filosofi er i høj grad bundet til sprogets 
anvendelse og bevidsthedsdannelse, hvilket ikke altid gør forståelsen af 
hans filosofiske argumentation lige let tilgængelig. Der er både meget 
finurlighed og aha-oplevelser i hans måde at tænke på. Borradori’s 
præsentation af Derridas dekonstruktionsteori er faktisk en nødvendighed 
for at få udbytte af det efterfølgende interview. Dekonstruktionsteorien er, 
at den hverken forsøger at destruere den vestlige tænkning eller at 
konstruere et alternativ til den. Fortolkning er en konstruktion, et sprog, og 
noget der aldrig afsluttes. Ordet "de(kon)struktion", dvs. "ned-bryde" eller 
"ikke-opbygge" henviser til et forsøg på at stille sig kritisk og spørgende 
over for en diskurs, som dekonstruktionen vel at mærke selv indgår i. 
Således er den en måde at opnå forøget indsigt i meningen og logikken bag 
de ord og de begreber som vi anvender i vores hverdag eller i forskellige 
faglige sammenhænge. Derridas dekonstruktive tænkning er kendetegnet 
ved at forstå verden i modsætninger. Det giver heller ikke meget menig at 
læse Derridas interview, hvis man ikke har gjort sig nogle grundlæggende 
overvejelser over hvad der forstås ved diskursteori. Diskurs er tæt 
forbundet med forskellige teorier om magt, hvor det at kunne definere 
diskursen kan sidestilles med det at kunne definere virkeligheden selv. Der 
foregår en stadig kamp om ordene, der skal beskrive verden; tænk fx på 
forskellen mellem at blive kaldt terrorist eller frihedskæmper. Kampen om 
ordenes betydning er vigtig, fordi der ikke eksisterer en objektiv virkelighed 
eller sandhed i diskursteorien. Virkeligheden er socialt konstrueret gennem 
sproget. 
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Efter Derridas opfattelse spiller især tre begreber en helt central rolle i 
forståelsen af terrorens konsekvens og væsen. Det er begreberne 11. 
september, tilgivelse og tolerance.  
 
Derrida siger om 11. september: ”En sådan ”begivenhed” kræver helt sikkert 
en filosofisk reaktion. Den kræver en reaktion, som på et helt fundamentalt 
niveau sætter spørgsmål ved de mest rodfæstede begrebslige 
forudsætninger i den filosofiske diskurs.[…] Den bestående diskurs, som 
hersker i medierne og officielle retorik, sætter i for høj grad sin lid til 
overleverede begreber som ”krig” og ”terrorisme” (national og 
international). […] Bush taler om ”krig”, men er i realiteten ikke i stand til 
at udpege den fjende, som han hævder at have erklæret krig mod.[…] Det er 
i det hele taget svært at identificere de stater, som ”huser” sådanne 
terrornetværk. USA og Europa, London og Berlin er ligeledes 
tilflugtssteder, hvor alverdens terrorister trænes og oplæres og 
underrettes.”. Dermed bliver Bushs ”krig mod terror”, og deraf følgende 
ubetinget krav om at enten er man med USA eller også er man imod en 
farlig dødsspiral for Europa og resten af verden. Vi bliver så at sige draget 
ind i krigens egen logik, hvor sandheden er det første offer. 
 
Derrida filosoferer meget forståeligt over begrebet tilgivelse i lyset af en 
utilgivelig terrorhandling. Tilgivelse er, når man taler om menneskers 
tilgivelse af andre mennesker, en del af den kristne etik, modsat den 
islamiske tro, hvor det alene er Gud, der har den bemyndigelse. Derrida 
mener, at der er to former for tilgivelse. Den første er ”betinget tilgivelse”, 
som er funderet på muligheden for at udmåle en straf. Denne type af 
tilgivelse følger ofte efter en anger, hvor den skyldige lover aldrig mere at 
gøre det, der bedes om tilgivelse for. Den anden type er ”ubetinget 
tilgivelse”, der består i en betingelsesløs tilgivelse af det utilgivelige – dvs. 
en forbrydelse, hvor ingen straf alligevel matcher forbrydelsen. Spørgsmålet 
for Derrida er, om man virkelig vil eller kan tilgive det utilgivelige. 
Problemet er, at denne type af tilgivelse ikke kan baseres på almindelig 
politikpraksis og retsorden. Der vil altid være forskel på retlig forsoning og 
en egentlig tilgivelse. 
 
Terroren har også fået Derrida til at filosofere over begrebet tolerance. Efter 
hans mening er begrebet gæstfrihed et langt mere fleksibelt begreb, men 
som også stiller krav om at man tilpasser sig de love og normer, der gør sig 
gældende i det territorium man gæster. 
 
For Derrida er det vigtigt, at understrege at terrorkonflikten går mellem to 
teologier, mens demokratikampen foregår mellem et ikke-religiøst og et 
kristent grundlag. For at bruge Borradori’s ord: ”Efter Derridas opfattelse 
har 11. september afsløret, at konflikten udspiller sig mellem to politiske 
teologier. På den ene side står USA, den eneste demokratiske magt, som 
stadig har dødsstraf, og hvis politiske diskurs har et bibelkristent præg. På 
den anden side står USA’s fjende, som definerer sig selv som islamisk.[…] 
Fronten løber, som Derrida ser det, ikke mellem øst og vest, som det 
almindelig bliver antaget, men snarere mellem USA og et Europa, som han 
identificerer som den eneste sekulære aktør på verdensscenen”.  Der kan 
ikke herske tvivl om, at der hentydes til Samuel P. Huntington’s ”The Clash 
of Civilizations and the Remaking of World Order”, som Derrida ikke 
bifalder. 
 
Som det fremgår af ovenstående er ”Filosofi i terrorens tid” en bog til for-
dybelse og refleksion. Vi bliver præsenteret for to sværvægtere inde for den 
sociologisk filosofiske verden, der kommer med spændende og til tider 
overraskende indfald til forståelse af vores samtid, og terrorismens 
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uforudsigelige karakter. Bogen kan anbefales alle, der vil give sig selv tid til 
at tænke over livet mening i en verden fyldt af frygt og terrorisme.  
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11.	Islam	gør	en	forskel	

Anmeldelse af: Jørgen Bæk Simonsen: Hvad er islam, 176 sider, 
Akademisk forlag 2005. 
 
Offentliggjort i Social Politik, Nr. 2 ● 2006 
 
Sagen om Jyllands-Postens profettegninger viser med al ønskelig 
tydelighed, at man i Danmark ikke taler med hinanden, men om hinanden. 
Man taler sig ikke ind på hinanden, men væk fra hinanden. Det sker i en 
mere og mere skævvreden debatform og tone. Et lille problem vokser sig til 
en ukontrolleret proces. Misforstået religiøs stolthed, meningsløst 
principrytteri om ytringsfriheden og manglende erkendelse af den andens 
anderledeshed er årsag til miseren. Det går lige fra Jyllands-Postens 
insisteren på at muslimer må acceptere hån og spot i ytringsfrihedens navn, 
statsministerens fastholden af at her er der ikke noget at komme efter, til 
visse danske politikeres skarprettertunge mod alle fremmede religioner, til 
danske muslimers rundrejse til arabiske lande, hvor de demonstrerer 
manglende indsigt i danske samfundsforhold, til en ledende imams 
opfattelse af, at løgnagtig overdrivelse af et problems omfang kan 
sammenlignes med et momsregnskab. 
 
Dette sammenholdt med at der i disse år ikke findes en større demokratisk 
og socialpolitisk udfordring, end at integrere indvandrere og flygtninge i det 
danske samfund. At gøre dem til ligeberettigede og ligeværdige borgere er 
den helt store samfundsmæssige udfordring. Dette kræver at man gør sig 
den ulejlighed at sætte sig ind i de fremmedes historie, kultur og religions-
forståelse. Direkte uvidenhed om religions- og kulturforskelle kan både 
tilsigtet og utilsigtet føre til politiske fejlgreb og religiøse fornærmelser. På 
den anden side kan man fortsat sidde tilbage med en dyb forundring over, 
at tegningerne og hvad deraf fulgte, kunne afstedkomme et religiøst 
voldeligt massehysteri, der på en vesterlænding kan virker fuldstændig ude 
af proportioner med den virkelige verdens problemer.  
 
Hvis problemet skal tages alvorligt af alle parter, er det nødvendigt at 
kræve, at der kommer anstændighed ind i debatten. Det sker hverken ved 
fortielse af problemet eller dæmonisering af modparten. Problemerne skal 
fremdrages – også hudløst ærligt – men med respekt for hinanden. Der skal 
hverken stikkes noget under stolen eller lussinger ud. Der skal tages en 
debat, og det gode argument skal vinde. For at debatten kan få substans, 
kræver det imidlertid viden og indsigt. Her kunne en god begyndelse være 
at læse Jørgen Bæk Simonsens ”Hvad er islam”. Bæk Simonsen gør 
imidlertid ikke krav på, at han ligger inde med sandheden. Det ses bl.a. af 
bogens slutbemærkning: ”Der er ingen, der har patent på at definere islam, 
selvom mange gennem historien har forsøgt at gøre gældende, at det havde 
de. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at muslimer i nutiden kan leve med 
forskellighederne. Det er når alt kommer til alt dem, der må definere islam. 
Vi andre kan så efter bedste evne følge med i debatten”. Det er i denne ånd, 
at denne bog bør læses, og jeg har derfor tilladt mig at tolke den ind i en 
dansk integrationssammenhæng, som må kunne interessere Socialpolitiks 
læsere.  
 
Jørgen Bæk Simonsen er en af Danmarks absolut førende islamforskere, 
der forholder sig kritisk og reflekterende til islam. Med sin lille bog kommer 
han godt omkring de væsentligste religiøse, historiske og aktuelle 
problemstillinger, der er knyttet til den islamiske verdensanskuelse. Bogens 
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lettere akademiske stil med påpegning af nuancering og dialektik i 
analyserne gør givet, at både islamister og islamofobister mener, at han 
rammer ved siden af. Noget formilder, andet virker direkte skræmmende. 
Men det meste bliver blotlagt – og i en form, der ikke dræber læseren med 
fodnoter. Til gengæld bliver hvert kapitel afsluttet med en opfordring til 
yderligere litterær fordybelse. Til bogens lidt tunge ende hører introduktion 
af hundredvis af islamiske ord og begreber. Nok lige i overkanten hvis man 
ikke skal tabe tråden.   
 
Bogens tre første kapitler sætter på en letforståelig måde læseren ind i de 
grundlæggende islamiske teologiske, dogmatiske, historiske og retslige 
sammenhænge. Man får præsenteret Koranen, dens tekster og dens 
forståelsesramme. Man får præsenteret islams tilblivelseshistorie og 
kampen om den rette religiøse fortolkning, og religionens ekspansion på 
både fredelige og mindre fredelige vilkår. Man stifter bekendtskab med 
islamisk retsopfattelse, der nok kan få en og anden til at gyse, set i en 
modernistisk optik. Man bliver også præsenteret for den inderlighed og 
underkastelse, der både foreskrives og som faktisk praktiseres af rettroende 
muslimer: ”Islam betyder hengivelse og/eller underkastelse.[…] Islam 
udtrykker derfor sprogligt det, at Gud får nogen til at gøre noget bestemt, i 
dette tilfælde at tage islam som fundament for livet”.  
 
Den islamiske retslære (sharia) beskrives både som dynamisk og 
samfundsmæssig sammenhængende frem til omkring år 900, hvor den 
drukner i dogmatisk religiøs stivhed. Den islamiske retslære bliver dermed 
uforanderlig og udgør i princippet den ufejlbarlige og endegyldige tolkning 
af de hellige tekster i Koranen eller de såkaldte Hadith-samlinger. Den er 
ufejlbarlig, da den i modsætning til europæisk juridisk tænkning er 
guddommelig. Dette har også gjort, at islamisk ret - i modsætning til hvad 
de fleste går rundt og tror - ikke i ren form bliver praktiseret i hovedparten 
af de muslimske nationalstater. Dette fører Bæk Simonsen frem til følgende 
udsagn: ”Derfor er det også givet, at kun de kredse i den islamiske verden, 
der vil reformere den traditionelle islamiske ret på baggrund af en rationel 
og historisk kontekstualisering af Koranen og islamisk ret som produkter af 
en historisk proces, vil kunne bidrage til en retslig fornyelse”. Det er 
desværre lidt svært at afgøre, om det er Bæk Sørensens faglige profeti eller 
politiske ønsketænkning. Det afgørende er, at denne retsopfattelse også 
betyder noget i en dansk sammenhæng. Hvor langt vil det danske samfund 
gå i integrationsprocessen for at indfri og samordne vestlig og islamisk 
retsopfattelse?     
  
Herefter følger et kapitel om Vestens kolonisering af den islamiske verden i 
slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Dette kapitel er god 
til at få forstand af, hvis man vil finde ind bag mange muslimers indbyggede 
mistænksomhed ved den vestlige civilisation, der af mange muslimer 
betragtes som både hyklerisk og stærkt imperialistisk. Der er ingen tvivl 
om, at mange muslimer mener, at den vestlige civilisations nedkæmpning 
af den islamiske verden har stået i vejen for en islamisk genopkomst på lige 
vilkår med vesten. Den islamiske verden har tabt terræn både økonomisk, 
politisk og militært: ”Derfor havde den islamiske verden ikke behov for en 
kritikløs efterligning af Europa, men først og fremmest for en kritisk 
selvransagelse, der kunne frigøre den islamiske tradition fra fortsat kritikløs 
gentagelse af gamle sandheder og bane vejen tilbage til det, der tidlige 
havde skabt den klassiske islamiske civilisation”. Igen er man faktisk lidt 
usikker på om udsagnet bygger på en realitet eller en ønsketænkning. 
Problemet er ikke uden aktuel betydning for den standende 
integrationsdebat. Det er nemlig mit indtryk at mange herboende muslimer 
fortsat drømmer sig tilbage til en eller anden form for klassisk islamisme. 
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Hvad der så ligger i det - i en dansk sammenhæng - kunne være yderst 
interessant at få udredt. Det gøres desværre ikke i bogen. 
 
Bogens femte kapitel om euro-islam og islam på dansk giver en kort og 
præcis gennemgang af den danske indvandringsbølgen efter 1960. Det 
konstateres at både indvandrerne og de danske myndigheder ikke i 
tilstrækkelig grad opfattede, at indvandringen var af permanent karakter. 
Dette skabet et politisk, kulturelt og religiøst vakuum, hvor mange 
muslimske indvandrere reelt ikke ønskede en tættere tilknytning til 
Danmark da de forestillede sig at vende tilbage til oprindelseslandet, og 
myndighederne ikke ønskede at inddrage de fremmede, da de forventede, at 
de kun var her forbigående. Muslimerne var religiøse i det skjulte, og 
danske myndigheder underspillede den religiøse dimension i integrationen. 
Dette ændrede sig markant op gennem 1980’erne, og førte til et nybrud 
blandt unge muslimer i løbet af 1990’erne: ”De var overbeviste om, at den 
defensive strategi, deres forældre havde valgt i forhold til det omgivende 
samfund, i bund og grund ikke bare var forkert, men elementært 
utilstrækkelig. […] Det betød naturligvis ikke at alle muslimer i Danmark 
[…] deltog i formuleringen af en mere offensiv islam-fortolkning”. De havde 
som andre forskellige politiske og udannelsesmæssige baggrunde. Så der er 
ikke tale om en samlet og massiv flok, men en bred samling af vidt 
forskellige islampraksiser, forståelser og fortolkninger. Bæk Simonsen 
nævner dog, at det er op ad bakke for europæiske muslimer, at forsøge sig 
med en europæisk islamfortolkning: ”Europæiske muslimers forsøg på at 
formulere en islamfortolkning, der tager udgangspunkt i den faktiske 
virkelighed, muslimerne i Europa som en minoritet er underkastet, 
udlægges af en del lærde i den islamiske verden i almindelighed og den 
arabiske verden i særdeleshed som en trussel mod islam. De lærde tolker 
europæiske muslimers forsøg på at etablere en bæredygtig balance mellem 
individualitet og islam som et snigende angreb på de traditionelle islam-
fortolkninger, der praktiseres rundt om i den islamiske verden.[…] Mange 
muslimske lærde nærer forestillinger om en konspiration mellem Vesten og 
zionismen, der begge ønsker den islamiske verdens undergang”. Hvis denne 
holdning også er udbredt blandt danske muslimer, bliver de danske 
integrationsbestræbelser sikkert svære at realisere.   
 
Lige præcis her mener jeg, at Jørgen Bæk Simonsen har et blindt punkt i 
sine analyser. Der mangler simpelthen en analyse af hvordan islam kan 
udvikles sammen med en fælles respekt for forfatningen. Statsborgerskab 
fordrer, at borgeren er parat til at deltage i nogle sammenhænge, som man 
er fælles om, og at man ikke kan nøjes med kun at være i betragterens rolle, 
eller at betragte statsborgerskabet som en sikring af egne private og 
religiøse formål. Der skal ydes en modydelse. Forfatningssikrede 
retsprincipper er uden værdi, hvis fx den muslimske borger ikke kan 
tilslutte sig den politiske livsform, som retsprincipperne har til opgave at 
sikre.  Det er derfor ret og rimeligt at kræve, at fx indvandrerne tilegner sig 
deres nye hjemlands politiske kultur. Deraf følger ikke et krav om at opgive 
egne kulturelle eller religiøse livsformer, for så vidt – og det er vigtigt at 
notere sig – at det kan ske inden for rammerne af den herværende politiske 
kultur. Til den hører, at man kan forlange, at man klart tilkendegiver, hvilke 
holdninger man har til forfatningen, hvilket er et krav om identifikation 
med en række universalistiske menneskeretsprincipper, som de fx er 
formuleret af FN og Europarådet. Kravet om aktiv tilkendegivelse af og 
villighed til at følge disse principper er en del af den moderne verdens 
fællesskab. Her ville det ligefrem have været særdeles relevant, at få Bæk 
Simonsens faglige vurdering af islams muligheder i den sammenhæng.  
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Bogens efterfølgende kapitel giver en indsigtsfuld gennemgang af islams 
forhold til terrorisme. Mulige terrorister svømmer i et stort hav af 
muslimer, der ikke er voldelige modstandere af vestlig levevis, men som af 
forskellige grunde føler sig udstødte. Det fremholdes korrekt, at terrorisme 
ikke alene er knyttet til islam, men at kampen i den vestlige verden mod 
terrorisme stort set er gjort identisk med islamisk terrorisme: ”Det er 
måske den vestlige verdens største fejl, at den uden videre tager den 
iboende religiøse symbolik alvorlig og tolker den religiøst. Dermed gøres 
islam til problemet og ikke de muslimer, der gør en given fortolkning af 
islam gældende”.  
 
Bogen slutter af med to mindre kapitler om religiøs inderlighed og 
modernisme. Forhold der udmærket kan integreres i det danske samfund, 
dersom der uvises vilje til åbenhed fra alle parter. Bæk Simonsen er af den 
opfattelse, at vestlige og demokratisk vedtagne love og islamisk religion 
sagtens kan sameksistere, dog med en løftet pegefinder: ”Hvis muslimer 
ikke er i stand til at nyfortolke islam og sætte den ind i en moderne 
kontekst, vil det gå islam, som det er gået alle andre religioner, der ikke har 
formået at indgå i en vedvarende dialog med den aktuelle virkelighed. 
Religioner, der ikke formår en sådan dialog, dør helt af sig selv”. Med 
billeder af afbrænding af dannebrog og danske ambassader på ens indre 
nethinde efter Jyllands-Postens forhånende Muhammed-provokation, og 
opinionsundersøgelser om danske muslimers holdninger til konflikten, ser 
det desværre ud til, at der kan være lang vej igen.  
 
Alting starter dog med at kende og anerkende hinanden, og her kan man 
passende begynde med denne bog. 
 
Med disse ord kan bogen anbefales på det varmeste.  
	



 56 

12.	Erkend	anerkendelsen	

Anmeldelse af Axel Honneth: Kamp om anerkendelse, Hans Reitzels 
Forlag, 2006 
 
Offentliggjort i Samfundsøkonomen, nr. 3, 2006 
 
I hovedparten af den videnskabelige økonomiske litteratur bliver 
mennesket betragtet som et nyttemaksimerende, kalkulerende og 
egocentrisk væsen, der stort set kun er drevet af såkaldte økonomiske 
incitamenter. Ufattelig mange økonomer har kun et træk på skulderen, over 
for begreber som det gode liv og individets selvrealisering. Det hører efter 
hardcoreøkonomernes opfattelse til følelseslivets overdrev, langt væk fra 
det økonomisk rationelle. Det er i hvert tilfælde begreber, der ikke kan 
sættes på matematiske formler og indgå i økonometriske modeller. Det der 
ikke kan ses, vejes, måles eller lugtes eksisterer tilsyneladende ikke i denne 
verden. 
 
De økonomer der har den indstilling, og som ikke har til hensigt at flytte sig 
fagligt og/eller mentalt, skal ikke læse Axel Honneths bog Kamp om 
Anerkendelse. For dem vil det være en vederstyggelig plage at læse om etik 
og moral, om de filosofiske overvejelser som fx Kant, Hegel og Mead har 
gjort sig om hvad det er, der grundlæggende driver mennesket, om hvad det 
er, der giver mennesker værdi som enkeltindivider, og som en del af et 
socialt og kulturelt fællesskab. Jo, det ligger langt fra fx 
Velfærdskommissionens velfærdsbegreb – om de overhovedet havde et.  
 
Det skal medgives at man som økonom, der tør udfordre egne statements, 
skal være i god lune og have god tid, inden at man kaster sig over denne 
bog. Den kræver nemlig både vilje til indsigt i mange af filosofiens 
kringelkroge, og overbærenhed med forfatterens hang til et krøllet filosofisk 
vokabularium. Almindeligheder bliver ofte pakket ind i en sociologisk 
tågesnak af værste skuffe. Til gengæld vil man, hvis man bekæmper sin 
egen dovenskab og indgroede modvilje mod andres fagdiscipliner, blive 
belønnet for sin indsats. Bogen giver en skarpsindig analyse af menneskers 
behov for indbyrdes at anerkende hinanden og fremhæver de sociale 
relationers betydning for udviklingen af den enkelte borgers identitet. 
Anerkendelse er et universelt menneskeligt behov og en grundbetingelse for 
en vellykket identitetsdannelse. Det påvises hvordan manglende 
anerkendelse slår igennem i form af en række sygdomsfremkaldende 
bevidsthedsforstyrrelser, der udstiller det moderne velfærdssamfunds 
skrøbelighed og peger på den ubalance der opstår mellem individuel frihed 
og social anerkendelse.    
    
Bogen har en udmærket encyklopædisk indledning skrevet af Rasmus 
Willing, der tager læseren ved hånden igennem Honneths til tider svært 
gennemtrængelige filosofiske univers. For den travle økonom, der bredt 
ønsker at orientere sig i anerkendelsesteorien kan såmænd bare slutte her, 
og alligevel føle sig ordentligt klædt på. For andre med bedre tid giver 
indledningen en god guidning til mesteren selv. Fra forlaget får vi at vide, at 
Axel Honneth (f. 1949) er Jürgen Habermas' efterfølger på Johann 
Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt, og at han i dag regnes for den 
ledende tredjegenerationsteoretiker fra den såkaldte kritiske Frankfurter-
skole. Vi får også at vide, at Kamp om anerkendelse første gang udkom på 
tysk i 1992 og som i dag har status som et uomgængeligt socialfilosofisk 
hovedværk.  
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Honneths analyse tager teoretisk afsæt i et af den tyske filosof Hegels 
ungdomsværker (Jenaer Realphilosophie), hvor han skriver, at menne-
sket grundlæggende er socialt anlagt, dvs. rettet mod andre, men på grund 
af begær fører socialiteten til en kamp mellem mennesker, hvilket betyder, 
at uden anerkendelse går mennesket i stå, da det i bund og grund er 
anerkendelsen der gør det til hele mennesker. Det er også det, der dybest 
set driver os til at hævde os selv over for andre. Det menneskelige samværs 
indbyggede konflikter kan kun afdæmpes og samordnes, hvis der findes 
nogle socialt og moralsk set acceptable spilleregler – såkaldte 
sædelighedstilstande. Det er så at sige ikke tilstrækkeligt kun at lave en 
samfunds- eller forfatningskontrakt: ”Det, der afslutte den farlige tilstand, 
hvor alle kæmper mod alle for at overleve, er altså ikke en 
mellemmenneskelig kontrakt; tværtimod er kampen moralsk medium, der 
fører fra en underudviklet sædelighedstilstand til en mere modent stadium 
af sædelige forhold […] Et individ er kun i stand til helt at identificere sig 
med sig selv i den udstrækning dets egenskaber og særegenheder møder 
opmuntring og støtte fra dets sociale interaktionspartnere […] Udgangs-
punktet for Hegels model er den spekulative tese, at dannelsen af det 
praktiske jeg forudsætter en gensidig anerkendelse mellem subjekterne. 
Først når begge individer gensidigt har bekræftet hinandens 
selvstændighed, kan de hver især opnå en forståelse af deres autonomt 
handlende og individualiserende jeger”. Det er jo ikke ligefrem en tekst for 
pigespejdere, men det der ligger i det, er, at det ikke er tilstrækkeligt at en 
person er erkendt af omgivelserne, men at det er anerkendt for sin 
individuelle anderledeshed. Det er det, der giver det enkelte menneske så 
stor en selvagtelse og selvværd, at det kan spille positivt sammen med sine 
omgivelser. For økonomer er dette særdeles interessant, for det er ofte det, 
der først bliver krænket med menneskers kontakt med det offentlige 
system. Her bliver medmenneskelig hjælp til social klientgørelse, pga. at 
systemets økonomiske rationaler koloniserer livsverdenens opfattelse af det 
gode liv. Det hele menneske bliver omdannet til normtal, resultatkontrakter 
og bundlinetænkning i stedet for indføling og anerkendelse. Det gælder 
inden for ældreplejen, undervisning og arbejdsløshed – ja, inden for alle 
offentlige aktiviteter. Man bliver et nummer – uden selvstændig identitet, 
og mennesket bliver betragtet og behandlet derefter. Honneth kalder det 
krænkelse. 
 
Det er Honneths påstand, at mennesket ikke som mange økonomer og 
økonomiske teorier lægger op til, er et isoleret individ. Mennesket forud-
sætter faktisk andres anerkendelse for at kunne realisere sig selv. Uden 
anerkendelse intet selvværd. Kampen for anerkendelse bliver derfor det 
centrale for alle mennesker. Uden anerkendelse ingen velfærd, og det 
uanset hvilken økonomisk velstand samfundet frembringer. Honneth når 
med udgangspunkt i Hegels teoretiske konstruktioner frem et samtidig krav 
til tre fundamentale anerkendelseskrav: 
 

1. Anerkendelse i venskabet, familien og kærligheden. Kærligheden 
skaber det mål af individuel selvtillid, som er en uomgængelig basis 
for en selvstændig deltagelse i det offentlige liv. Lige gyldig 
deltagelse i det offentlige liv må ikke forveksles med ligegyldighed 
over for borgeren.  

 
2. Anerkendelse af individets og gruppens juridiske rettigheder. Denne 

form for anerkendelse baserer sig på almene politisk accepterede 
normer. Disse kan bl.a. opdeles i politiske deltagerrettigheder, i 
kulturelle og religiøse rettigheder og i sociale velfærdsrettigheder. 
Denne form for anerkendelse kan imidlertid lettest eftervises i sin 
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negative form, dvs. når disse rettigheder ikke respekteres eller 
ligefrem krænkes. Dette kan i værste tilfælde føre til at personers og 
minoritetsgruppers selvværd og selvagtelse nedbrydes og forsvinder. 
Dette har især været synligt i den danske indvandrerpolitik, hvor 
man har udelukket visse indvandrere fra bestemte rettigheder, 
hvorved man indirekte siger, at man ikke regner med personens 
eller gruppens moralske troværdighed eller evne til at indgå i det 
offentlige liv.  
 

3. Anerkendelse af egne egenskaber og præstationer. Her er der tale 
om en samfundsmæssig anerkendelse af de værdier og egenskaber, 
den enkelte borger tilskriver sig selv. En anerkendelsesform der ikke 
kun er begrænset til vores egne men drejer sig om værdsættelse af 
den anden, også når den anden adskiller sig fra os. Det er det, der i 
moderne form kaldes for solidaritet, og som udtrykker alle 
menneskers ret til at forfølge deres egen vision om det gode liv for 
herigennem at realisere sig selv.   

 
Der har faktisk været mange kulturelle og historiske forandringer i 
anerkendelsesbegrebet hen over tiden. Således kan man fx se, at kvindernes 
retsstilling har forandret sig drastisk gennem forrige århundrede. På 
samme måde kan man se at mænds retsstilling ikke har været uforandret i 
forbindelse med skilsmisser. Ligeledes har man set store ændringer i de 
homoseksuelles retsstilling.  
 
Kampen for anerkendelse er den motor, siger Honneth, der giver 
samfundets udvikling dynamik såvel som i folks mulighed for 
selvrealisering. Anerkendelsen udgør så at sige det basale moralske 
grundlag for samfundsudvikling og -kritik. Fravær af anerkendelse, dvs. 
krænkelser, kan efter Honneths opfattelse føre til både personlighedstab, 
lidelser og personlige skader.  
 
Honneth er selv overbevist om, at en manglende indsigt i og erkendelse af 
menneskers fundamentale anerkendelsesbehov formuler: ”en moralsk logik 
for sociale konflikter”. Et forhold økonomer nok bør skrive sig bag ørerne 
inden at de bidrager med at opstille rationelle samfundsmodeller, der 
dybest set ikke værdsætter/anerkender folk, der på forskellig måde ligger 
samfundet til byrde. Arbejdsløse der bliver betragtet som dovne, da de 
alene spekulerer i for høje dagpengesatser. Indvandrerne der er for religiøse 
til at finde ud på arbejdsmarkedet. Unge der er for sløve til at stryge 
igennem uddannelsessystemet. Ældre der ikke viser tilstrækkeligt 
samfundssind fordi de ikke blive på arbejdsmarkedet til de segner. Jo, man 
italesætter krænkelserne, som i det moderne samfund findes i mange 
former og varianter.   
 
Bogen slutter af med en opfordring til at omsætte teorien om anerkendelse 
til en kamp for forandringer: For så vidt disse indholdsbestemte værdier 
peger i retning af politisk republikanisme, en økologisk begrundet askese 
eller en kollektiv eksistentialisme, samt hvorvidt de forudsætter 
forandringer i de økonomiske og sociale omstændigheder eller forbliver 
forenelige med et kapitalistisk samfunds betingelser – dette er ikke længere 
en sag for teorien, men for de sociale kampes fremtid”. 
 
Med disse ord skal bogen varmt anbefales til alle Samfundsøkonomens 
læsere. Den vil med garanti give stof til eftertanke. 
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13.	Det	demokratiske	afsæt	

Anmeldelse af: Tim Knudsen: Fra enevælde til folkestyre – Dansk 
demokratihistorie indtil 1973, Akademisk Forlag, 2006. 
 
Offentliggjort i www.Historie-nu.dk 
 
Tim Knudsen, der er uddannet historiker og professor i statskundskab, får 
med bogen Fra enevælde til folkestyre på bedste vis sammenknyttet 
historie- og statskundskabsfagets stærke sider. På godt tohundrede sider får 
han på en sober, velskrevet og spændende måde beskrevet Danmarks 
gennembrud til moderniteten. På nærmest kalejdoskopisk vis bliver man 
ført igennem 188 års enevælde efterfulgt af 124 års folkestyre og 
parlamentarisme. Dertil skal lægges, at bogen indledningsvis får plads til at 
præsentere fyrre siders demokratiteoretisk historie, for at slutte med seks 
siders opsamling hvor de særegne danske institutionelle forhold 
fremdrages.  
 
Historiefaget er ofte blevet betragtet som en ideografisk videnskab, hvilket 
vil sige læren om det faktiske, det konkrete, det skete placeret ind i en 
bestemt tid og et bestemt sted, mens statskundskab har en hang til et 
nomotetisk videnskabsideal, hvilket vil sige læren om lovmæssigheder, der 
gælder uafhængigt af tid og sted. Forskellene i videnskabelig fokus ligger på 
det særlige ved enkelttilfælde modsat opstilling af generelle 
lovmæssigheder for typer af fænomener. Tim Knudsen viser med sin bog, at 
han magter begge discipliner. Vi får sat konkrete historiske hændelser ind i 
en større samfundsteoretisk modelverden. Det er der ikke mange i 
Danmark, der kan gøre ham efter. Sproget er let og flydende. Der springes 
let fra det specifikke til det generelle. Vi får præsenteret korte præcise 
historiske nedfald, og vi får trukket lange principielle teoretiske forløb op.  
Det er oplagt, at når bogen dækker et historisk forløb på mere end 
trehundrede år, må der af og til males med den meget brede pensel. Dette 
sker ofte ved, at konkrete historiske hændelser kun præsenteres i en 
staccatoagtig oplistning af de væsentligste hovedpunkter eller udsagn. På 
den måde får bogen præsenteret hovedlinierne i dansk demokratihistorie, 
dvs. de overordnede særegne danske institutionelle træk, frem for en 
fordybelse i historiske enkelthændelser.  
 
Det indledende kapitel, der handler om demokrati og demokratiteorier, kan 
efter forfatterens egen menig godt springes over uden at miste overblikket. 
Det kan imidlertid ikke anbefales. Kapitlet er netop med til at strukturere 
både læsningen og forståelsen af de efterfølgende kapitler. Demokrati er, 
som forfatteren skriver: ”Demokrati er en skikkelig måde at være uenig på. 
Det kan også være en konstruktiv måde at være uenig på”. En række 
demokratiteoretikere bliver inddraget og præsenteret. Tim Knudsen har 
valgt især at fremhæve, at en af betingelserne for at kunne opnå og 
fastholde demokrati, skal man fokusere på følgende faktorer: 
 
− ”en stærk og suveræn stat 
− civil kontrol med militær og politi 
− etnisk, religiøs og sproglig homogenisering af befolkningen 
− en relativ rig økonomisk udvikling uden meget voldsomme økonomiske 

tilbageslag  
[…] 
− alfabetisering af befolkningen og relativ højt udannelsesniveau 
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− statens evne til at udvikle sig ukorrupt universalistisk og retsstatsligt 
apparat, som skaber tillid i samfundet til myndighederne”  

 
Denne oplistning af demokratifaktorer viser sig efterfølgende at være 
styrende for hele den efterfølgende historiske redegørelse. Men allerede her 
i indledningen kommer Tim Knudsen frem af busken: ”De senere kapitler i 
denne bog vil vise, at der på alle disse punkter var relativt gunstige 
betingelser for demokratisering i Danmark”. 
 
Den danske demokratihistorie har efter Tim Knudsens opfattelse været 
betinget af: 
 

1. Der har ikke været en stærk fremmed kontrol, der var fjendtlig over for 
demokratiet 

2. Der har været en civil, politisk kontrol over militær og politi 
3. Der har været få kulturelle konflikter 
4. Der har været et velorganiseret civilsamfund baseret på økonomisk 

vækst med markedsøkonomi 
5. Der har foregået en alfabetisering af almuen 
6. Der har grundlæggende været tillid til staten 

 
Disse grundbetingelser har i realiteten været nogle af de væsentligste 
faktorer bag det forhold, at demokratiet både kunne vindes og fastholdes i 
Danmark. 
 
Det er også i det lys, at kapitlet om enevælden skal læses. Tim Knudsen 
konstaterer, at enevælden på ingen måde kan sammenlignes med 
demokrati, men en række institutionelle forhold bliver i denne periode 
bygget op. Man afskaffede analfabetismen gennem en almen skolereform, 
der indførte undervisningspligt, man gjorde embedsmændene afhængige af 
deres faglige dygtighed frem for deres familiære herkomst. Man opbyggede 
faglige kommissioner samt rådgivende råd, og man indførte retsregler og 
oprettede såmænd også en højeste ret. Man gjorde det muligt for den 
almindelige mand at få foretræde for den enevældige. Man frisatte 
bønderne fra hoveri, og gjorde selveje til det politisk ønskelige. Man tillod 
sågar en form for lokalt om end begrænset selvstyre. Man holdt sig 
derudover fri af en række europæiske krige og undgik et maksimalt militært 
ydre pres og besættelse. Forhold der alt i alt var med til at styrke kravet om 
større personlig og økonomisk selvstændighed. Vejen til demokrati var 
banet. De institutionelle forhold der er grundlaget for et vellykket 
demokrati blev langsomt men sikkert bygget op. Tiden modnedes for 
demokrati. Men det frie borgerskab ønskede godt nok større uafhængighed 
af enevælden, men ikke nødvendigvis demokrati i den forstand som vi 
forstår det.  
 
Overgangen fra enevælde til folkestyre var helt udramatisk: ”Ingen 
enevældig stat er kommet så harmonisk ud af enevælden som Danmark. 
Frankrig, Tyskland og Østrig gik gennem kaos, revolutioner og til tider 
terror, før demokratiet stabiliserede sig. […] De ”ufrie” danske bønder var 
slet ikke så forkuede og fattige, som den traditionelle historie har villet gøre 
dem til […] Da enevælden faldt, var det med lige så lidt intern dansk 
blodudgydelse, som da den blev indført. Den havde i det lange løb udviklet 
sig fra en personlig enevælde til et upersonligt embedsmandsstyre […] Der 
var tidligt elementer af universalisme, egaltarisme og nationalisme, der var 
en stærk juristkultur og mange retsstatlige og helt klassiske, bureaukratiske 
træk […] Enevælden havde skabt et frirum for en vis borgerlig offentlighed 
og for foreningsdannelser”. Denne del af historien, den danske enevælde, er 
faktisk god at få forstand af, når fx aktuelle demokratiproblemer i 
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mellemøsten tages under behandling. De institutionelle betingelser skal så 
at sige være til stede, for at demokratiet skal kunne lykkedes. Det kan ikke 
bygges på ingenting. 
 
Det efterfølgende kapitel handler om overgangen fra enevælden til 
massedemokratiet, der tidsfæstes til perioden 1830-1901. Vigtige 
enkeltepisoder hober sig op. De genindførte stænderforsamlinger i 1835. 
Enevældens fald i 1848. Vedtagelsen af Grundloven i 1849 og den 
reaktionære revision i 1866. Næringsfriheden i 1857. Den udenoms-
parlamentariske kamp for demokrati i den såkaldte provisorietid (1875 – 
1894). Parlamentarismens indtog i 1901. Tim Knudsen er i denne 
forbindelse rigtig god til at trække både politiske og institutionelle 
paralleller op til dagens Danmark. Han får så at sige horisonterne til at 
smelte sammen. Det er i virkeligheden imponerende at se hvor meget af 
dansk demokratisk liv og livsforståelse, der dengang blev formet i kampen 
for et bedre samfund. På den anden side er det også bemærkelsesværdigt at 
konstatere, at Grundlovens ordlyd og ånd, trods flere revisioner, stort set 
forbliver uændret, selvom oplægget ret tilfældigt har hentet inspiration fra 
den norske og belgiske grundlov. Tim Knudsen konstaterer, at ud af de 
oprindelige 89 paragraffer som Grundloven af 1849 bestod af, går 60 af 
dem igen i Grundloven af 1953. Konservatismen er åbenbar. 
Bemærkelsesværdigt er det også, at ord som demokrati, partier eller 
folkestyre overhovedet ikke findes i Grundlovsteksten. Til gengæld er 
uklarhed, dobbelttænkning og flerfortolkningsmuligheder dominerende i 
alle de danske Grundlove: ”Sammenkoblingen af det gamle kongestyre og 
den ny tids regering og Rigsdag blev indhyllet i tåget symbolsprog […] Den 
nugældende Grundlov af 1953 har videreført ophavets 
virkelighedsfjernhed”.  Demokratiet var forbeholdt voksne mænd med 
selvstændig husstand og med et vis indkomstformåen. Udelukket var de 
såkaldte syv f-er: ”fruentimmere, folkehold, fattige, fallenter, forbrydere, 
fremmede og fjolser”.  
 
Tim Knudsen ofrer en del opmærksomhed på om parlamentarismen og 
dermed at det reelle folkestyre bliver indført med systemskiftet i 1901. Flere 
forhold gør, at denne indgroede historiske opfattelse godt kan tages under 
kritisk behandling. Først og fremmest var kvinderne ikke omfattet af de 
demokratiske regler før 1915, og mange politiske kræfter så i hvert tilfælde 
helt frem til slutningen af 1930’erne en mulighed for at vende tilbage til et 
såkaldt elitestyre. Demokrati som en folkelig indlejring bliver, efter Tim 
Knudsens opfattelse, først en grundlæggende realitet efter afslutningen af 
anden verdenskrig. Her blev der også udspillet en drabelig demokratikamp 
på ord. En kamp der den dag i dag har sat sig varige spor i vores opfattelse 
af hvad vi forstår ved det gode demokrati. Nogle af de væsentligste aktører 
var Alf Ross, Hal Koch og Poul Henningsen. Det var før end begreber som 
diskurs, kommunitarisme og deliberativt demokrati var opfundet, selvom 
det var det, det dybest set handlede om. Væsentlige træk ved 
grundlovsrevisionen i 1953 gennemgås. I et nærmest hæsblæsende tempo 
får man en gennemgang af den lange række af politiske og institutionelle 
reformer, der fulgte i kølvandet på opbygningen af den universelle 
velfærdsstat. Kapitlet giver et udmærket indtryk af dansk forhandlings- og 
konsensuspragmatisme frem for langsigtet strategisk politisk tænkning. Det 
samarbejdende folkestyre bliver en realitet: ”Det har fremmet en dyrkelse af 
samarbejdskultur og kompromisvillighed og modvirket stejlhed, og 
forligsbrud er et skældsord i dansk politik”. Nye demokratibegreber så som 
”økonomisk demokrati”, ”medarbejderdemokrati”, ”kulturelt demokrati” og 
”uddannelsesdemokrati” dukker op pø om pø i løbet af 1960’erne. Velfærds-
institutionerne blev også bygget op sten for sten – uden en samlet 
masterplan. Borgerlige såvel som socialdemokrater bidrog til denne 
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udvikling. Man får i bogen også en mindre analyse af individualismens 
overtagelse af den kollektive ånd, partimønsterets nedtur og direkte 
vælgerflugt ved det store jordskredsvalg i 1973. 
 
Bogen slutter med et lille opsamlende kapitel, hvor Tim Knudsen i få ord 
prøver at give en karakteristik af danske institutionelle særtræk. De lyder i 
syv overskrifter: 
 

1. En høj grad af decentralisering af opgaver og beslutningskompetence 
til kommuner   

2. Dansk demokrati fik en svag magtdeling mellem magtens grene 
3. Danske politikere blandede sig meget lidt i organisationen af den 

offentlige sektor 
4. Tæt integration mellem offentlige og private organisationer og 

foreninger 
5. Lav partipolitisering af embedsmændene  
6. Ministre fik aldrig politiske hjælpere 
7. Konsensuskultur 

 
Dette er immervæk en anden afgrænsning af det danske folk og dens 
institutioner end man ofte ser i de mere nationalromantiske kredse, der 
bl.a. efterlyser et frisk pust over landet. Bogen er en frisk og meget lærerig 
nutidshistorie, der er god til at fremholde det særligt danske - uden 
fremmedfjendskhed. 
 
Derfor skal det ikke her skorte på en varm anbefaling – især hvis man 
interesserer sig for politologisk historie. 
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14.	Smertelig	smuk	dagbog	

Anmeldelse af: Dina Yafasova: Dagbog fra Sandholm, Gyldendal, 2006  
 
Offentliggjort i Social Kritik Nr ,  2006 (i forkortet udgave) 
 
Dagbog fra Sandholm er en smukt fortalt, men er også en meget smertelig 
beskrivelse af dansk flygtningepolitik i øjenhøjde. Udgangspunktet for 
dagbogen er den usbekiske journalist Dina Yafasovas kamp for pressefrihed 
i sit hjemland. Ikke en strid om kejserens eller Muhammeds skæg, men en 
kamp om retten til en reel pressefrihed der afdækker korruption og 
magtmisbrug. Dette resulterer i både trusler, forfølgelse og direkte 
undertrykkelse. Til sidst vælger hun at flygte i nattens mulm og mørke. 
Hendes mand, der støtter flugten, og hendes to børn bliver forladt i 
hjemlandet, mens hun søger mod tryggere mål. Hun søger et land, hvor hun 
tror at hun kan finde forståelse og beskyttelse, men hun bliver klogere. Hun 
bliver nemlig udsat for mistro, arrogance, ufølsomhed, chikane og 
nedværdigende sagsbehandling. Stedet er Danmark – og flygtningelejren er 
Sandholm. Efter lang tid og ydmygende behandling lykkedes det til sidst at 
få opholdstilladelse, men her slutter problemerne ikke. Et hårrejsende 
efterskrift viser, hvilke fortrædligheder familien løber ind i, når den 
kommunale sagsbehandling ruller hele sit bureaukratiske væsen ud. 
Tortureksperten Inge Genefke skriver i et brev til kommunen: ”Hvad 
torturbødlerne i Usbekistan ikke opnåede med flere års trusler og tortur, 
har I i Værløse Kommune gennemført på få måneder: at nedbryde et 
idealistisk, stærkt og velbegavet menneske”. Det lykkedes dog heldigvis ikke 
i dette tilfælde. I bund og grund er denne sammenfatning hele dagbogens 
omdrejningspunkt. 
 
Der er ikke tale om en kedelig optegnelse af dagbogsnotater i traditionel 
forstand, men om et nærmest litterært eller politisk-filosofisk bidrag 
skrevet over nogle daglige iagttagelser fra et flygtningeliv i Danmark. 
Baggrunden er godt nok fire tykke tætskrevne kladdehæfter, men den 
russiske litterære tradition med malende og indlevende beskrivelser 
fornægter sig ikke. Dette gør, at bogen både kan læses som et smukt 
litterært værk, men også som et stærkt indspark i flygtningedebatten. Ja, 
man fristes nærmest til at sige, at det er en smuk beskrivelse af de kyniske 
asylforhold, der eksisterer i dagens Danmark. Gennem hendes 
dagbogsnotater og interview ned de øvrige flygtninge tegnes et kras billede 
af hverdagen i flygtningelejren, med tidsmæssige flash-back til hendes 
usbekiske torturplageånder.  
 
Bogen er en afslørende beskrivelser af et lands erklærede humanistiske 
holdning sat overfor de virkelige forhold, landet byder de personer, der 
søger landets beskyttelse. Mange myter krakelerer, når man læser denne 
bog. At være flygtning i Danmark er ingen dans på roser. Det er mennesker, 
der er bange. Det er mennesker, der også er syge. Hvis de ikke er det når de 
ankommer, bliver de det under opholdet. Et Danmark som mange ikke 
kender til, og som få er stolte af, når de læser denne historie.   
 
Man kan naturligvis vælge at kalde det følelsesporno som pastor Krarup 
ville gøre, eller man kan betragte bogen som et dybtfølt bidrag til en bedre 
forståelse af vrangsiden af det danske velfærdssamfund. Jeg har valgt det 
sidste.      
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En af bogens helt stærke sider, er de mange stemningsbilleder af 
flygtningelivet som beskrives. Det der mest kendetegner en flygtning er 
frygten og usikkerheden: ”Frygt. Frygt er kilden til ethvert helvede […] 
Øjnene tilhørte mennesker – mennesker – der for ikke så længe siden, så 
sent som i går, havde nogen og ejet noget, men i dag ingen var og intet ejede 
– det eneste de havde tilbage, var selve det liv, de forskræmt og udmattede 
klyngede sig til”. Forhold man skulle forstille sig blev anderledes, når 
flygtningen nåede til Danmark. Men nej, sagsbehandling og forhør af 
flygtninge er præget af mistænksomhed. Der er absolut ingen 
imødekommethed. Man skal selv kunne bevise forfølgelsen i det land man 
kommer fra. Sandsynliggørelse af disse forhold er ikke nok. Man tror 
simpelthen ikke på folks ord: ”Her gælder intet princip om, at man er 
uskyldig, til det modsatte er bevist”. Dertil skal lægges at den juridiske 
sagsbehandling er præget af bureaukratisk kynisme, der forstærkes af, at alt 
for mange af tolkene både er dårlige til at oversætte og yderst partiske i 
deres indstilling. Sagsbehandlingen er blottet for den kendsgerning, at: 
”enhver kan blive udsat for forfølgelse, og derfor pludselig kommer til at stå 
som flygtning”. 
 
Ventetid og usikkerhed er og bliver flygtningens værste fjende: ”Formelt er 
der intet i dansk lov eller i asylproceduren, der angiver, hvor længe 
myndighederne må være om at behandle en asylansøgning. Ikke underligt, 
at en medarbejder i Udlændingestyrelsen, der sandsynligvis aldrig selv har 
stået som landflygtig og aldrig selv har gået en mil i en flygtnings sko, 
tillader sig at glemme løftet om de otte uger. Ja, i det hele taget tillader sig 
at bevæge sig frem mod domsafsigelsen i sneglefart uden at lade sig 
forstyrre af, at det er forbundet med lidelse – langvarig og uophørlig lidelse 
– at skulle afvente sin skæbne over en periode, som loven ikke sætter nogen 
slutdato for.”    
 
Sandholmlejren er en gammel nedlagt kaserne, men der foregår stadig stor 
militær øvelsesaktivitet klos op af lejrområdet. Mange af Sandholmlejrens 
beboere bliver dagligt skræmt fra vid og sans ved at se kampvogne rette 
deres kanoner mod flygtningelejrens vinduer. Man skal i denne forbindelse 
ikke glemme, at mange af flygtningene kommer fra krigshærgede områder: 
”Vi boede altså med andre ord på en krudttønde, om end det kun var til 
øvelsesbrug. Fra vores vinduer så krigslegen ud som virkelighed.” Med 
hvilken kynisme kan man lægge to offentlige aktiviteter ved siden af 
hinanden: et militært øvelsesterræn og en flygtningelejr. Det må være 
udtryk for dansk humor, når det er værst. 
 
Bogen beskriver som sagt de krænkelser flygtningene ustandseligt bliver 
udsat for, men Dina Yafasova er på den anden side heller ikke blind over for 
de platugler, der også findes i lejeren. Hun helligere i sin bog faktisk et helt 
kapitel på dem – ikke alt der glimrer, er guld: ”Sandholm er Babylon. 
Tilmed af værst tænkelige skuffe. Et smagløst miskmask, bikset sammen af 
alt hvad der lige har været for hånden - naturprodukter og surrogater, 
hvede og klinte. Ud over flygtningene (de rigtige) rummer lejren såkaldte 
flygtninge, som i virkeligheden er økonomiske migranter, der har 
forskanset sig her på stedet, gæstearbejdere, der har fundet et lunt sted at 
være, eller tilrejsende kriminelle, der har etableret sig for en kortere periode 
med det formål at stjæle mest muligt, mens de er her. Sandholmlejren er 
det flertydige land Oz. Træder man ind på dens domæne, kan man ikke 
bestille andet end at glo på snart den ene, snart den anden forklædning.” 
 
Indsigten i det flygtningens følelsesliv beskrives ikke bedre end i denne bog: 
”I en vis forstand er Sandholmlejren en skæbnernes ø. Lige så mange 
mennesker der er – lige så mange historier og lige så mange smerter er der. 
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Men uanset hvis sjæl du skuer ind i – den landsforvistes eller flygtningens, 
eller for den sags skyld den økonomiske migrants – det følelsesmæssige 
mønster er overalt det samme. Når du tænker på fortiden, skyller en lavine 
af sorg ind over dig. Når du tænker på fremtiden, bluser angstens flamme 
op.” 
 
Til sidst lykkedes det faktisk Dina Yafasova at opnå asyl i Danmark, men tro 
ikke at dette betød, at trængslernes tid var forbi. Slet ikke, nu begyndte 
kampen mod kommunens sagsbehandling og uforstående lokalpolitikere. 
Dette beskrives indgående i et slags efterskrift. Det er også herfra, at brevet 
fra Inge Genefke er hentet fra.  
 
Bogen er smertelig at læse. Den giver i en sjælden grad indblik i en 
flygtnings angst og usikker venten. Noget en normaldansker, hvis en sådan 
findes, kan få noget at tænke over. Det er en bog, der lejrer sig i sindet. 
Bogen burde derfor være pligtlæsning for alle politikere, offentlige 
myndigheder og samfundsdebattører, der beskæftiger sig med asyl og 
flygtningeforhold.  
 
Sæt dig ud over din egen tryghed – læs bogen. Den kan anbefales. 
	



 66 

15.	Historien	om	os	selv	

Anmeldelse af: Jens Peter Frølund Thomsen: Konflikten om de nye 
danskere, Akademisk Forlag 2006 
 
Offentliggjort i Social Kritik, Nr. 107 – december 2006   
 
Nu foreligger der endelig en bog, der på et solidt grundlag dokumenterer 
hvordan danskernes holdning er til de nye danskere. Bogen giver læseren 
mulighed for at fjerne sig fra den uvidenhedens mudderpøl, som visse dele 
af pressen elsker at trampe rundt i.  
 
Udgangspunkt er, at der i dag faktisk eksisterer et flerkulturelt samfund, og 
det er bogens formål især at gøre op med fordomme over for herboende 
muslimer. Ønsket med bogen er, at man på et fagligt grundlag kan skabe en 
debat, der bygger på konkrete forhold. 
 
Undersøgelsen bygger på en række meget omfattende interview, der blev 
foretaget i 2003. Man skal dog være opmærksom på, at bogen i princippet 
bevæger sig på to planer.  
 
Det ene plan er knyttet til, at der i realiteten er tale om en fagbog, der 
undersøger hvordan man kan forbinde relativt sofistikerede sociologiske og 
politologiske modeller til empiriske resultater. Denne del af bogen er fagligt 
set fremragende, selvom dette mere teoretisk-empiriske arbejde i det 
efterfølgende stort set ikke vil indgå i denne anmeldelse. 
 
Det andet plan er knyttet til formidlingen af undersøgelsens resultater. 
Dette sker på en god og relativ letforståelig måde, om end man visse steder 
kan få sine problemer, hvis man ikke er en habil statistiklæser. Denne bogs 
anmeldelse vil hovedsagelig bestå i at fremdrage og reflektere og over 
undersøgelsens hovedresultater. Desværre drukner meget nyttig forskning i 
små lukkede cirkler. En af denne bogs fortjenester er, at den trods alt 
forsøger at bryde denne onde cirkel ved at udlægge de videnskabelige 
resultater på en formidlingsmæssig forståelig måde.  
 
Bogen foretager indledningsvis en nyttig begrebsmæssig skelnen mellem 
etnisk velvilje og tolerance. Etnisk velvilje, eller modvilje, er 
følelsesbetonede sym- eller antipatier mod etniske religiøse og kulturelle 
forhold, mens etnisk tolerance er viljen til at tildele etniske grupper, man 
nødvendigvis ikke bryder sig om, de samme politiske og demokratiske 
rettigheder som en selv. Etnisk velvillighed bliver i interviewundersøgelsen 
afdækket gennem spørgsmål så som ”skal udlændinge kunne få 
statsborgerskab, når de har lært at opføre sig som danskere?” eller ”er islam 
en trussel mod vores kulturelle livsgrundlag?”, mens etnisk tolerance bliver 
blotlagt via spørgsmål af typen: ”skal indvandrere have mulighed for at 
være selvstændig erhvervsdrivende?” eller ”skal indvandrere have mulighed 
for at kunne modtage folkepension på lige fod med danskere?”.    
 
Denne begrebspræcisering mellem velvillighed og tolerance burde have en 
mere fremtrædende plads i den standende indvandrerdebat, da det givet 
ville kunne fjerne en del meningsløse misforståelser i den til tider noget 
anstrengte offentlige debat. Som Frølund Thomsen udtrykker det: ”En 
person kan meget vel nære en stærk modvilje mod fremmede kulturer som 
sådan og samtidig anerkende, at demokratiske rettigheder gælder for alle 
personer i samfundet uanset deres etniske herkomst”. Mange foretager 
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desværre ikke denne nuancering med det uundgåelige resultat, at debatten 
ofte fører til nedrige og stærkt nedgørende påstande, der aldrig er blevet 
fremført. Bogen er faktisk et godt bidrag til at dette kan undgås i fremtiden. 
Men det må nok betragtes som ønsketænkning, da mange der deltager i 
indvandrerdebatten hverken læser denne bog – eller tænker sig om. Begge 
dele skal beklages. Det første er tilgivet, det sidste er utilgiveligt. 
 
Det ligger uden for enhver videnskabelig tvivl, at etnisk velvillighed og 
tolerance er faldende med stigende alder, faldende uddannelses- og 
indkomstniveau, faldende politisk engagement samt manglende kontakt og 
faktuel viden om de etniske minoriteter.  Bogen igennem fremdrages der en 
række meget plausible forklaringer på hvorfor det forholder sig sådan. Det 
sker igennem en yderst fagligt kompetent gennemgang af en række – 
relativt letlæste – statistikker.  
 
Det forhold at stigende uddannelse giver stigende etnisk velvillighed 
hænger blandt andet sammen med, at uddannelse i sin natur er 
bevidsthedsudvidende, og at personer der tilegner sig kritisk viden, også er 
mere åbne over for at verden kan se ud på en anden måde end man 
umiddelbart skulle forestille sig. 
 
Folks stigende indkomstniveau medfører også en stigende etnisk 
velvillighed. Nogle af forklaringerne er, at de høje indkomstniveauer 
dækker over bedre uddannelseskompetencer, men også at disse 
indkomstgrupper i mindre grad end lavindkomstgrupperne konkurrerer om 
de dårlige jobs i samfundet. 
 
Et gennemgående udsagn i undersøgelsen er, at stigende alder giver større 
og større etnisk uvilje. Dette forklares primært ud fra det forhold, at mange 
ældre generationer ikke er vokset op i det multietniske samfund som vi 
kender det i dag. De ældre føler sig ligefrem utrygge ved den anderledeshed, 
det har ført med sig. Det spiller nok også en rolle, at begrebet tolerance og 
nytænkning helt generelt er faldende med stigende alder. Dette fænomen er 
ikke kun forbeholdt over for de nye danskere. Det gælder alt nyt. 
 
Interessant nok viser undersøgelsen, at der ikke kan påvises væsentlige 
kønsforskelle i holdningen til de etniske minoriteter. Dermed punkteres en 
tidligere myte om, at mænd skulle være mere etnisk velvillige end 
kvinderne. Det har tilsyneladende ikke noget på sig. 
 
Et andet særtræk i undersøgelsen er, at offentligt ansatte generelt udviser 
større etnisk velvillighed end privatansatte. Her er forklaringerne bl.a., at 
offentligt ansattes uddannelse generelt er højere – især inden for 
humanvidenskaberne, og at de politisk set også er mere venstreorienteret 
end privatansatte. Forhold der trækker i retning af større etnisk 
velvillighed. 
 
Undersøgelsen finder også frem til at funktionærer generelt har en større 
etnisk tolerance end både faglærte og ufaglærte arbejdere. Det skyldes ikke 
så meget, at arbejderne er udsat for en mere direkte konkurrence fra 
indvandrerne om jobbene, som det forhold, at funktionærerne som 
hovedregel har et højere uddannelsesniveau. 
 
Graden af folks etniske tolerance bliver også testet i et såkaldt rationelt 
perspektiv. Det spørgsmål der bl.a. stilles i bogen er, om folk bliver mere 
eller mindre etnisk tolerante, hvis de konkurrerer og de samme knappe 
samfundsmæssige ressourcer, dvs. ufaglærte job, lejeboliger, sociale 
hjælpeforanstaltninger og lignende. Hypotesen er, at især lavlønsdanskere 
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konkurrerer direkte med indvandrerne om de dårligst betalte jobs, mens 
højindkomstdanskerne ikke står i et direkte konkurrenceforhold til de 
etniske minoriteter. Derfor har højindkomstgrupperne så at sige råd til at 
være mere tolerante, da det ikke koster dem noget. Lignende ræson-
nementer kan man gøre på lejer- og ejerboligområdet eller for den sags 
skyld på sundheds- og uddannelsesområdet.  
  
Undersøgelsen viser imidlertid, at der: ”ikke er belæg for at højtuddannede 
personer er mere tolerante, fordi de også er mere økonomisk privilegerede 
end andre grupper i samfundet”. Det der gør den afgørende forskel er 
uddannelsesfaktoren. Det at de har lært at være åbne over for andres 
synspunkter, og at de har: ”evnen til at beherske den aversion, som man 
måtte have i forhold til grupper, der afviger fra majoritetsbefolkningen”.  
 
Bogen analyserer også danskerne racistiske holdninger og graden af 
indirekte politisk undertrykkelse i form af såkaldt politisk korrekthed. 
Undersøgelsen viser, at der ikke er en udbredt racistisk holdning i den 
danske befolkning, om end der kan spores visse former for udtalt 
nationalpatriotisk etnocentrisme (dvs. påstande om at ikke alle kulturer er 
lige gode) i visse politiske miljøer centreret omkring Dansk Folkeparti. Der 
følger også en skarpsindig og god analyse af Socialdemokratiets vælger-
mæssige deroute fra og med midten af 90’erne, og den tilsvarende 
opblomstring af Dansk Folkeparti – analysen har især fokuseret på 
vælgerbevægelserne af de lavere uddannede befolkningsgrupper. Det er 
bogens påstand at regeringsskiftet i 2001 og de deraf følgende stramninger i 
indvandrerpolitikken bl.a. skyldes de dårligst uddannede og ressourcesvage 
gruppers parlamentariske oprør mod elitens indvandrerdiskurs, da de efter 
eget udsagn i den socialdemokratiske æra oplevede en ubehagelig afmagt og 
påtvungen politisk korrekthed.  
 
Bogen har mange faglige kvaliteter, og er et arsenal af faktuel viden om 
danskernes holdninger til de nye danskere. Den giver et godt indblik i vores 
holdninger, hvilket kan føre frem til en bedre viden om, hvad der skal til, for 
at vende udviklingen fra en negativ til en positiv holdning til vores nye 
medborgere.  
 
To forhold går igen over hele linien: Mere uddannelse og større personlig 
kontakt. Det kræver bedre uddannelsesforhold til alle og bedre 
beskæftigelsesmuligheder for indvandrerne. 
 
Der er ikke grund til at tøve. Hverken med at komme i gang med en anden 
integrationsvenlig velfærdspolitik, men også med at få læst bogen, så man 
kan blive klædt fagligt på. Bogen er fyldt med ny faglig indsigt, men direkte 
folkelig bliver den nu ikke, da det dybest set er en fagbog, der af læseren 
kræver god tid for at sætte sig ind i alle de faglige detaljer. 
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16.	Fjendebilleder	–	et	angrebsskrift	

Anmeldelse af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow: Islamister og naivister 
– et anklageskrift, People’s Press 2006 
 
Offentliggjort i Social Politik, Nr. 6 ● 2006 
 
Efter at have læst Karen Jespersens og Ralf Pittelkows nyeste bog: 
”Islamister og naivister” må man endnu engang konstatere, at fordomme 
ikke ligefrem fremmer forståelsen, men stensikkert øger fordummelsen.  

Bogen består af en række kapitler, der behandler eksempler på islamisering 
i Danmark og en række europæiske lande. Herefter kommer de såkaldte 
naivister under kritisk behandling. Bogen slutter af med en række 
betragtninger over den verserende kultur- og værdikamp. For daglige 
læsere af Jyllands Posten eller Berlingske Tidende, hvor de to forfattere 
jævnligt boltre sig, er der ikke meget nyt at hente. Der er i rigelige mængder 
tale om journalistisk genbrug. Bogformen har dog givet bedre mulighed for 
kildereferencer og refleksion, hvilket dog langt fra altid bliver benyttet. Der 
hvor det alligevel sker, er det stort set krop umuligt at tjekke baggrund og 
kilde, der skuffende ofte viser sig at være en avisnotits eller lignende. Det er 
faktisk for tyndt, når forfatterne flere steder i bogen beklager sig over, at 
andre end dem selv ikke har erkendt virkeligheden, som den er. 

Bogen har undertitlen ”et anklageskrift”, og det lever den til fulde op til. Der 
skydes med spredehagl på alt, hvad der bevæger sig: Muslimer af enhver 
afskygning, personer der ikke kan se det geniale i Jyllands Postens 
Muhammed-karikaturer, og folk der ud fra forskellig baggrund forsøger at 
blande sig i indvandrerdebatten på en mere nuanceret måde, end det de to 
forfattere synes er ret og rimeligt. Her skal man virkelig dukke nakken for 
ikke at blive ramt. Her er det kun de rene og de ranke der går fri. Dem selv 
forstås. Der er ej heller knoppede ord til Jyllands Posten, USA, 
statsministeren eller Dansk Folkeparti.  
 
Bogen ønsker efter eget udsagn ikke at dømme alle muslimer over én kam, 
men kun islamisterne og de personer der i deres naivitet støtter dem. 
Problemet er imidlertid, at der ingen steder i bogen gøres nogle seriøse 
overvejelser om hvordan man kan holde begreberne adskilt, hvilket i 
realiteten resulterer i, at alle muslimer bliver genstand for grove og 
generaliserende fjendebilleder. Da begge forfattere er meget dygtige og 
drevne kommunikatører, kan det absolut ikke udelukkes, at denne 
opfattelse også har været tilsigtet. På fuldstændig samme unuanceret måde 
behandles naivisterne. Det er alle dem, der formaster sig til at have en 
anden virkelighedsopfattelse end den som Jyllands Posten og 
statsministeren lagde op til under Muhammed-krisen: ”Det vil sige de 
meningsdannere og politikere, som ikke forstod, hvad der var på spil i 
Muhammed-konflikten”. Naivister er efter forfatternes opfattelse besat af 
såkaldt politisk korrekthed, der er kendetegnet af tre forhold: ”For det 
første skyldsbevidstheden og selvforagten. For det andet den nedladende 
betragtning af muslimer som svage og umodne ofre, der ikke rigtig bør 
stilles til ansvar. For det tredje frygten for konsekvenserne, hvis man står 
fast”.  Til gengæld repræsenterer Jespersen og Pittelkow efter egen 
opfattelse de holdninger, der så at sige gror op af den danske muld: 
”Nedvurdering af sin egen vestlige kultur er langt mere fremherskende i 
eliten end i befolkningen”. Smag lige den I naivister!  
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Begrebet naivister bliver bogen igennem anvendt på præcis samme måde, 
som ”nyttige idioter” i sin tid blev praktiseret under Den kolde krig. Det er 
dem, der efter forfatternes mening er det virkelige problem for Danmark. 
Islamisterne er årsagen, men det et er naivisterne der i realiteten sælger ud 
af de danske frihedsværdier. Hermed har det danske debatklima fået endnu 
tand op i det hysteriske felt. Politisk uenighed fremstår i bogen nærmest 
som personligt had. Personer der ønsker at give udtryk for deres 
demokratiske ret til at have en mening, nok så afvigende fra Jyllands 
Postens, er alle til hobe naivister. Hos Jespersen og Pittelkow er der ikke 
plads til den finere botanik. Skal tidslerne fjernes, graves hele haven op. Der 
tages ikke med fløjlshandsker på hverken islamister eller naivister: ”De 
[islamisterne] havde fri bane til at angribe lille Danmark som led i kampen 
for at styrke shariaen i Europa. Islamisterne kendte deres europæiske 
naivister ”. 

Man får bogen igennem bevidst tegnet det billede, at alle muslimer i 
virkeligheden er islamister i den forstand som Jespersen og Pittelkow 
forstår det. Det er ikke hæderligt, og det er i hvert tilfælde ikke 
videnskabeligt funderet. Og dermed krakelerer den virkelighedsforståelse, 
som de to forfattere i indledningen af bogen har så travlt med at påstå, at de 
såkaldte naivister ikke er i besiddelse af.     
 
Jespersen og Pittelkow fører deres budskaber frem uden mange nuancer. 
Der er efter deres opfattelse tale om en konfrontation mellem Islam og 
Vesten, og den forstærkes fordi islamisterne ser Vesten som fjender. Derfor 
skal Danmark efter forfatternes mening stå fast og ikke vise svaghed: ”Dér, 
hvor man ikke står fast, vokser konflikterne. Det er nemlig på de skoler, 
hvor ledelsen har indgået kompromiser med islamisterne, at volden mod 
pigerne, jøderne og lærerne er værst. Bøjer man sig, bliver det skruen uden 
ende […] det er vigtigt, at man ikke af frygt hæver bagatelgrænsen”. 
 
Intet sted i bogen er USA's krig i Irak og Bush-Blair-Fogh alliancen nævnt 
med en stavelse. Det er imponerende, når man tænker på, at denne såkaldte 
”Krig mod terrorisme” i den grad har været med til at radikalisere visse 
muslimske miljøer i Europa. Denne udeladelse viser, at Jespersen og 
Pittelkow ikke går ind på de dynamiske samspil, der er, mellem 
radikaliseringen af unge muslimer, og et samfund, der nok forsøger at 
integrere, men ikke anerkender. Eller endog bevidst krænker. I stedet bliver 
forfatterne hængende i antydningen af en kollektiv mistænkeliggørelse af 
alle muslimer. 
 
Bogens gennemgående tema er, at hvis man udøver selvcensur går man 
automatisk islamisternes ærinde. Der er ingen tvivl om at islamisme i udtalt 
grad har store problemer med kritisk tænkning i det hele taget pga. af deres 
religiøse restriktioner. Heri kan man vist ikke være uenig med Jespersen og 
Pittelkow, men derfra og så til at man kan påstå, at kritisk selvcensur både 
er udtryk for islamisk eftergivenhed og knægtelse af ytringsfriheden er 
skudt langt over målet. For selvcensur er noget ethvert normalt tænkende 
menneske foretager hver eneste dag. Tænk, før du taler, lyder en gammel 
talemåde. Det at man tænker sig om før end man taler, er jo dybest set en 
form for selvcensur. Det handler ikke blot om en juridisk overvejelse af, om 
en ytring måske kunne være ulovlig, men om en erkendelse af, at noget godt 
kan være lovligt og alligevel være tovligt. Den der tænker sig om en ekstra 
gang, før vedkommende taler eller skriver, er naturligvis ikke dermed 
automatisk modstander af ytringsfriheden i juridisk forstand, som det 
gentagne gange fremføres af Jespersen og Pittelkow. Den selvcensurerende 
går derfor ikke ind for begrænsninger i ytringsfriheden. Men han eller hun 
prøver bare at vise omsorg ved at bruge sin ytringsfrihed på en civiliseret 
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måde, der viser respekt for andre mennesker. Uden selvcensur ville man få 
et uciviliseret samfund. Personer der ikke i dagliglivets gøremål udøver 
selvcensur er psykopater. Derfor kan selvcensur og manglende 
ytringsfrihed ikke sammenstilles.  

Ytringsfrihed har ikke til formål, som udtrykt i Jyllands Posten, at andre: 
”må være rede til at finde sig i hån spot og latterliggørelse”. Man må 
forvente at man bruger sin ytringsfrihed under ansvar og med omtanke. 
Faren består i at man betragter ytringsfrihed som en fundamentalistisk 
religiøs eller politisk kampagne, hvor intet er til debat. Først benægter 
Jespersen og Pittelkow, at der med Jyllands Postens Muhammed-tegninger 
var tale om en provokation. Senere, under omtalen af Salman Rushdie’s 
totalitetsmanifest, skiftes der imidlertid standpunkt. Nu er der tale om en 
provokation. Så her er bogen ikke særlig klar. 

Det er dog vigtigt, at notere sig, at mange religiøse og politiske fanatikere 
ikke vil i dialog, ikke vil debatten, men udelukkende vil læne sig op ad en 
religiøs praksis eller en fastlåst og fordomsfyldt politisk retorik. Ingen tvivl 
om, at mange uforstående imamer, der ikke kender til vestlig kultur, gør 
mange danske muslimer en bjørnetjeneste, ved at prædike deres religiøse 
vanvid, men lige så sikkert er det, at Jespersen og Pittelkows nyeste bog 
bidrager til at blokere for en brugbar dialog mellem tolerante muslimer og 
tolerante danskere om at finde et fælles offentlighedsområde hvor begge 
kulturer og religiøse tilgange kan eksistere side om side. Tanken er ligefrem 
en vederstyggelighed i forfatternes optik, da den er vejen til Vestens 
undergang. 
 
Det er vigtigt, at vi tror på os selv, vores retssamfund og demokrati og ikke 
går i panik, som Jespersen og Pittelkow har en tendens til. Det er også 
vigtigt, at vi styrker fokus på de demokratiske værdier, som vi bygger vores 
samfund på, dvs. frihed til at ytre os som vi vil, gå klædt som vi vil, være 
som vi vil, tro som vi vil, bo som vil, og gifte os som vi vil. Der er ingen tvivl 
om, at nogle islamister ikke ønsker denne udvikling. Dette gælder også i 
Danmark. Det der imidlertid er bogens problem er, at den på ingen måde 
giver et realistisk billede af hvor omfattende dette problem i virkeligheden 
er. Når alle muslimske skikke - uden undtagelse - gøres til genstand for 
islamisme, så er man i realiteten ikke kommet nærmere en forståelse af de 
handlemuligheder, samfundet står over for. Derimod har man bare bidraget 
til at grave grøfterne dybere. Det ene fundamentalistiske indspark i 
debatten kan kun overgås af andre modstillede fundamentalistiske 
bidrag. Det ses også af, at Jespersen og Pittelkow stort set udråber alle der 
ønsker etnisk tolerance, som ikke må forveksles med etnisk velvilje, til at 
være nyttige idioter (benævnt naivister). Dermed bidrager de ikke selv til 
muligheden for at udvikle et fælles demokratisk samfund hvor forskellighed 
og multikulturalisme kan leve fordrageligt sammen.   
 
På den anden side skal det også nævnes, at mange muslimer mangler at 
træde i karakter, og være mere klare i mælet i deres stillingtagen til den 
meget aggressive voldsretorik, der er fulgt i kølvandet af Muhammed-
tegningerne og Pavecitater. Hvis danske muslimer ikke træder op mod 
denne voldsforherligelse, bliver de aldrig betragtet som ligeværdige 
samtalepartnere i et demokratisk samfund. Det bør de vide, da det er en af 
de væsentligste forudsætninger for herredømmefrie dialoger. 
 
Flere gange lægger forfatterne faktisk op til både dialog og forståelse: ”Ikke 
mindst i forhold til den brede mellemgruppe er det vigtigt, at forsvaret for 
ytringsfriheden og andre frihedsværdier foregår under besindige former. 
Det betyder blandt andet, at man ikke forventer, at holdningsforskellene 
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forsvinder fra den ene dag til den anden. Og det betyder, at man ikke 
begynder at fordømme folk så snart der er nogle uenigheder. Sagt på en 
anden måde: Den er helt gal, hvis man gør den muslimske kemiingeniør, 
læge, kontorassistent, frisør, taxachauffør, grønthandler eller elev til en 
slags fjende, fordi de ser Muhammed-tegningerne i et andet lys, end man 
selv gør. Alle, der ønsker integrationen, må være indstillede på, at det er en 
proces med uenigheder og konflikter undervejs”. Jo, det er et direkte citat 
fra bogen. Problemet er imidlertid, at forfatternes konkrete analyser ikke 
rigtig lever op til denne hensigt.   
 
Man skal ikke altid læse de bøger, hvor man forlods er enige med 
forfatterne. Modspil er noget der skærper ens egen kritiske og analytiske 
sans. Bogen demonstrerer med stor tydelighed, at værdikampen deler 
befolkningen i mindst to grupper, og her har vi et partsindlæg fra nogle af 
dem, der ønsker at gå til kamp mod naivisterne. Et anklageskrift. Læs 
bogen før end der udkommer et forsvarsskrift. Debatten er under alle 
omstændigheder vigtig.     
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17.	Nationalisme	som	en	indlevet	nødvendighed	

Anmeldelse af Michael Böss: Forsvar for nationen. Nationalstaten under 
globaliseringen. Aarhus Universitetsforlag, 2006. 
 
Offentliggøres i www.Historie-nu.dk 
 
Enhver der beskæftiger sig med statsdannelse eller nationalisme kan ikke 
komme uden om denne bog. Det være sig politikere, historikere, politologer 
eller bare den oplyste borger. Bogen ligger, trods titlen, milevidt fra både 
den savlende nationalromantiske og voldsforherligende nationalisme. Her 
er der tale om en meget bred og lødig fremlæggelse af alt hvad der er værd 
at vide om emnet – og på et højt fagligt niveau. Bogens enorme belæsthed 
gør den vidensmæssig meget tung, men er alligevel forbavsende let at læse 
og forstå. Der er mere tale om en leksikal håndbog end en egentlig 
debatbog. Ja, man bliver næsten helt stakåndet af imponerthed, over 
forfatterens ufattelig brede viden inden for dette stofområde. Bogen 
indeholder 18 kapitler, og har en litteraturliste på hele 27 sider, som 
omfatter omkring 800 udenlandske såvel som danske værker. Der er 
tilsyneladende intet der mangler at blive nævnt inden for den eksisterende 
nationalismeforskning, men mange nye og spændende indfaldsvinkler er 
tilføjet – godt hjulpet på vej af forfatterens store kendskab til bl.a. irske og 
amerikanske historiske og samfundsmæssige forhold. Dertil skal lægges, at 
han inddrager personlige oplevelser, erfaringer og følelser i sin afhandling, 
hvilket klart styrker autentitesen i bogen. Bogens håndbogsmæssige 
karakter understøttes fint af et omfattende stikordsregister, der dog af og til 
ser ud til at være sideforskudt. 
 
Michael Böss bevæger sig tilsyneladende frit og ubesværet mellem en lang 
række centrale teoretiske værker om identitet, etnicitet, personlighed, 
fællesskab statsdannelse og nationalisme. På relativ kort plads får han både 
præsenteret hovedsynspunkterne i de læste værker (og der er rigtig mange 
af dem) samtidig med, at han ofte får relateret den læste litteratur med 
enten egne oplevelser, erfaringer eller andre centrale teoretiske bidrag på 
området. Filosofiske, politiske og videnskabelige stridigheder gennemgås så 
læseren selv bliver i stand til at vurdere, hvad der er opad og nedad i disse 
relativt komplicerede sager. Det vidner om stor faglig kapacitet.  
 
Böss’ bog skal bl.a. læses som et kraftigt modspil til en snæversynet 
nationalisme og som en vision om en inddragende ”danskhed”. For alle 
dem der ønsker at være danskere, og ikke nødvendigvis for dem der er født 
til det. Denne opfattelse bygger på de menneskelige, politiske og etiske 
værdier, som det moderne Danmark oprindeligt blev skabt på. Først blev 
bønderne og siden arbejderklassen inddraget i det politiske nationale 
fællesskab – og de tog så at sige nationen til sig, og blev nationale. Det 
samme bør efter Böss’ opfattelse også sker med vores tids nye danskere – 
indvandrerne og deres efterkommere. Böss skrev selv i anledning af hans 
bog en kronik i Berlingske Tidende: ”For at kunne opleve sig som 
medborgere på lige vilkår med dem, hvis slægt har levet i Danmark gennem 
umindelige generationer, må indvandrere, der ønsker at blive danskere, 
altså reelt - og ikke kun formelt (juridisk) - føle, at deres medborgere 
anerkender dem som fuldgyldige medlemmer af den danske nation. Altså 
som ”ligesom os selv”. Hvis ikke vi tilkender denne type indvandrere status 
af danskere, vil vi ikke alene uddø som folk. Også den danske stat vil være 
truet.” Det er især værdier som frihed, fællesskab og demokrati, som 
danskere i det store og hele har været enige om. Det er disse begreber, der 
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er kommet skred i efter valget i 2001, og det er dem som værdikampen reelt 
står om: ”At borgerne betragter sig som medlemmer af en nation betyder at 
de identificerer sig med et geografisk lokaliseret socialt, politisk og historisk 
fællesskab bestående af frie borgere med lige forpligtelser og rettigheder 
inden for rammerne af en demokratisk rets– og velfærdsstat, hvis 
institutioner de kan betragte som deres fælles ejendom og som udtryk for et 
alment gode, de alle har medansvar for at bevare og fremme”. Michael Böss 
fremhæver selv: ”et nationsbegreb som på en gang er demokratisk, 
patriotisk og kosmopolitisk”, og en statsmodel, der går ind for: ”en liberal 
rets– og velfærdsstat med en fælles, inkluderende national identitet samt en 
fælles offentlighed og en politisk kultur, der fremmer dialog og demokratisk 
medbestemmelse på flere niveauer”.  
 
For Michael Böss er begrebet nation flertydigt. Det er et symbol på et 
fællesskab, der eksisterer i kraft af borgernes bevidsthed om: 

• at de tilhører et historisk samfund 
• at der har et fælles hjemland  
• at de deler grundlæggende fælles værdier og mål 
• at de regerer sig selv på grundlag af fælles retfærdige love, og 
• at de besidder et – eller flere – sprog, hvorigennem de kan 

kommunikere indbyrdes og artikulere deres behov for frihed i 
sikkerhed. 

 
En nation kan derfor ikke objektivt bestemmes udelukkende ved hjælp af 
sprog, kultur og etnicitet. Alle nationer består efter Böss’ opfattelse af både 
etniske, kulturelle, etniske og racemæssige forskelligheder – naturligvis i 
forskellige blandingsforhold. Og inden for nationalismeteori skelner man 
ofte mellem kulturelle og politiske samfund.  
 
Ved kulturelle samfund er udgangspunktet en forestilling om, at en nation 
udgør en kulturel, sproglig og etnisk enhed – en slags folkesjæl, med en 
tendens til at betragte sig selv som en eksklusiv gruppe, og hvor 
etnocentrisme spiller en stor rolle i egen selvforståelse. 
 
Ved politiske samfund er omdrejningspunktet i høj grad bundet til 
borgernes loyalitet mere end kulturelle baggrund, og hvor politiske 
begreber om frihed, lighed og broderskab spiller en afgørende rolle.  
 
Bogen foretager meget grundige (måske for grundige?) udredninger af 
forskelle og ligheder mellem liberale og republikanske 
demokratiopfattelser. De liberale teorier lægger vægt på frihed og 
individualisme, mens republikanske teorier har større fokus på forpligtende 
og medmenneskelige relationer. Böss udvælger en række teoretikere til at 
repræsentere disse synspunkter – bl.a. Rawl’s og Habermas. Men helt i tråd 
med Böss’ øvrige analyser, sker det med stor nuancering. Böss mener, at 
der kan findes mange republikanske træk ved Rawl’s friheds- og 
retfærdighedsbegreber, mens Habermas heller ikke går ram forbi, når talen 
falder på hans republikanske ”troskab til forfatningen”, der efter Böss’ 
opfattelse har op til flere liberalistiske tildragelser. Böss’ egen opfattelse er 
vistnok karakteriseres som et blandingsforhold: ”Efter liberal-republikansk 
opfattelse er det ideelle samfund et fællesskab af samarbejdende og 
ligeværdige borgere, hvis frihed, liv, lykke og ejendom bliver garanteret af 
en stat, som de selv har skabt og styrer på grundlag af lov, og som gennem 
sine politiske og institutionelle rammer beskytter dem mod indre eller ydre 
kræfters vilkårlige magtudøvelse”. Dette dunderstøttes også af bogens 
bagsidetekst, hvor der står: ”Forfatterens forsvar for nationen bygger på 
liberale værdier som personlig frihed, rettigheder og pluralisme, men også 
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på republikanske som pligter, solidaritet og loyalitet over for staten og 
fællesskabet.” 
 
Böss gør en stor dyd ud af at redegøre for nationalstatens nødvendighed i 
en globaliseret verden. En globalisering der ikke bare øger forskellene 
mellem landene, men også uligheden internt mellem landets egne borgere. 
I kølvandet af den øgede sociale skævhed, udvikles der også en fare for en 
socialpolitisk kynisme, der truer sammenhængskraften i samfundet, og 
dermed skabes der en opløsningstendens af nationalstaten. Derfor skal 
Böss’ form for nationalisme forstås som social inddragende, og ikke etnisk 
og kulturelt udelukkende. Böss’ hovedtese er, at nationalisme i en 
globaliseret verden skal være et middel til fremme af borgernes personlige, 
materielle og politiske interesser, og at nationalstaten skal sikre borgeren et 
liv i frihed og sikkerhed. Böss mener, at kulturelle og religiøse forskelle 
sagtens kan eksistere fredfyldt inden for nationalstaten, dersom alle 
borgere indordner sig under nationens demokratiske og politiske værdier, 
så som at alle kan udtrykke sig frit, klæde sig som de vil, og udøve den 
religion, de måtte ønske. Til gengæld skal religiøse begrænsninger af andre 
eller barbariske love ikke have råderum inden for nationalstatens grænser. 
For Böss er opfattelsen den, at hvis de tolerante ikke giver de intolerante 
markant og klar modstand, er der en fare for at de intolerante vinder 
kampen om samfundsindretningen. Man kan vel gå så langt som til at sige, 
at det er tolerant at være intolerant over for de intolerante. Til gengæld 
kniber det gevaldigt i den omfangsrige bog, at anvise hvad det betyder for 
nationalstaten i det praktiske politiske lovgivningsarbejde. Det er jo 
åbenbart, at visse indvandrergrupper ikke ønsker at blive integreret, da de 
inderligt afskyr alle vestlige, liberale og demokratiske værdier. Her er der 
ikke meget hjælp at hente i bogen. Demokrati bygger i sidste ende på ønsket 
om at bøje sig mod hinanden. 
 
Nationalisme - den demokratiske forstås - er efter Böss’ opfattelse helt 
nødvendig i en globaliseret verden. I dag er nationalstatens suverænitet 
imidlertid sat under et kraftigt pres både eksternt via øget økonomisk 
samkvem og konkurrence, og internt af minoriteternes krav om 
gruppespecifikke rettigheder. For globalisering omfatter alt fra bevægelser 
af arbejdskraft, kapital og investeringer mellem landene over gensidig 
kulturel påvirkning til grænseoverskridende flygtningestrømme, 
kriminalitet og miljøproblemer. Globalisering dækker dermed over en 
gennemgribende påvirkning, som har synlige og daglige konsekvenser for 
alle mennesker i verden. Denne grænseoverskridende påvirkning sker 
tilmed i en hidtil uset hastighed. Dette skyldes især udviklingen inden for 
transport og informationsteknologi. Dermed bliver grænserne mellem 
udenrigs- og indenrigspolitik gradvist men sikkert udvisket, hvilket gør, at 
nationen i folks bevidsthed bliver det sted man kan identificere sig med: 
”Da globaliseringen bl.a. giver sig udslag i migration og omdannelsen af 
kulturelt etnisk homogene samfund til multikulturelle og multietniske 
samfund, må nationalbegrebet dog gentilegnes på en sådan måde, at 
borgerne oplever hinanden som medlemmer af et fællesskab, som går på 
tværs af lokale, kulturelle, sociale og etniske fællesskaber og identiteter, 
som giver plads til kulturel mangfoldighed. Enhver borger skal naturligvis 
have frihed til sin egen ”personlige nation”: sin egen position i forhold til 
nationen”  
 
Nation og danskhed spiller en central rolle bogen igennem: ”Udtryk som 
”den danske nation” og ”det danske folk” bør derfor ikke betragtes som 
betegnelser for et etnisk flertal i Danmark, men som ord – symboler – vi 
bruger på at udtrykke en historisk samhørighed mellem befolkning og stat 
[…] Derfor har enhver dansk statsborger i princippet ret til at betragte sig 
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som medlem af den danske nation. Der er dog efter Böss’ opfattelse nogle 
helt grundlæggende krav, man både kan og skal stille til dem, der ønsker at 
være danskere: ”Det må således indebære, at indvandrere (1) respekterer 
den danske stats love og politiske systems demokratiske principper og 
grundlæggende værdier. At de (2) bestræber sig på at lade sig integrere i det 
danske samfund ved at tilegne sig det danske sprog. Det er desuden vigtigt, 
at indvandrere, der ønsker dansk borgerskab har en basal viden om den 
kultur og det samfund, de har valgt at bosætte sig i. Men et kundskabs- og 
færdighedsniveau på højde med en HF-eksamen, sådan som kravet til 
erhvervelse af dansk statsborgerskab for nylig er blevet hævet til, er et 
urimeligt krav, som kun bil kunne modarbejde integrationen og lysten til at 
blive dansk”.  
 
Böss mener helt bestemt, at Jyllands Postens Muhammed-tegninger var 
ment som en bevidst og dum provokation – en fornærmelse. Men samtidig 
blev han (og andre?) overrasket over den genfornærmelse mange islamister 
udøvede mod Danmark. En voldsretorik, der slet ikke stod mål mod den 
oprindelige og udløsende provokation. På den ene side glædes han over, at 
Dansk Folkeparti som afledt af Muhammed-krisen er begyndt at skelne 
mellem islamister og muslimer. På den anden side undres han over, at 
meget få muslimer i den vestlige verden føler sig kaldt til at forklare hvorfor 
så mange muslimer bruger vold i islams navn. Hvorom alting er ligger 
denne retorik, fornærmelser og genfornærmelser, milevidt fra de 
republikanske idealer om en herredømmefri dialog mellem de kulturelle og 
religiøse forskelle der immervæk fortsat er i den multikulturelle 
nationalstat. 
 
For Böss er kodeordet for en fredelig og demokratisk form for nationalisme 
tæt knyttet til tolerancebegrebet: ”Pligten til at udvise tolerance er en pligt 
til at acceptere at leve i samfund med mennesker, der er anderledes én selv, 
hvad enten der er tale om kulturelle, biologiske, sociale eller andre 
forskelle. Pligten til tolerance er kodificeret i love, der forbyder borgerne at 
diskriminere hinanden på grund af deres forskelle. Men pligten til tolerance 
indbefatter mere end det, der kan skrives ind i en lov. Tolerance er ikke kun 
en juridisk pligt; den er også en social etisk pligt, og derved en pligt, som 
samfundets medlemmer må opdrages til i hjemmet i skolen og andre af det 
civile samfunds institutioner. Tolerance må – fra en republikansk 
synsvinkel – endog betragtes som en af samfundsborgerens vigtigste 
pligter. Det er en borgerdyd, fordi det ret beset er tale om en forpligtelse til 
at forhindre, at der opstår alvorlige modsætningsforhold mellem individer 
og grupper i samfundet […] Et tolerant samfund er derfor et pluralistisk 
samfund, der bygger på en tro på, at alle mennesker kan være fælles om det 
gode liv uden at være ens. Derfor fremmes det tolerante samfund ikke ved, 
at staten forholder sig værdineutralt og fx forsøger at ligestille alle 
forestillinger om det gode og alle måder at leve på”. Det kan vist ikke siges 
mere præcist! 
 
Bogen er trods sit høje akademiske leje præget af et simpelt håb om at 
nationen og patriotismen som ”kærlighed til sit sted” kan bidrage til at give 
fremtidens mennesker mod på at leve i en globaliseret verden.  
 
Det er jo alt i alt en smuk tanke.  
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18.	Vinderen	tager	det	hele	

Anmeldelse af Ole Thyssen og Henrik Dahl: Krigeren, borgeren 
og taberen, Gyldendal 2006. 
 
Offentliggjort i en kortere udgave i Social Kritik i løbet af foråret 2007.  
 
Det er en kendt sag, at den der vinder krigen, også vinder retten til at 
fortolke historien. Liberalismens uhæmmede hærgen efter Murens fald er i 
denne forbindelse ingen undtagelse. Filosofer og sociologer har stået i kø 
for at delagtiggøre os andre i, at liberalismen, markedet og konkurrencen på 
alle livet områder har vundet. Filosoffen Ole Thyssen og sociologen Henrik 
Dahl har med ”Krigeren, borgeren og taberen” i høj grad bidraget til denne 
debat: ”Det geniale ved konkurrence er, at den driver mennesket ud af deres 
bekvemmelighed og sætter dem i et stridbart spændingsforhold til sig selv 
og til hele verden”.  
 
På den ene side er det en befriende bog, der ikke kun betragter velfærd som 
en del af den økonomiske verden. Den forsøger faktisk at finde ind bag de 
mennesker, der lever i velfærdssamfundet. Dem der finder anerkendelse, og 
dem bliver miskendt. Dem der er moralske, og dem der er umoralske. Ja, 
dem der er vindere, og dem der er tabere: ”Det ugyldige krav er tabernes 
forsøg på at hævne sig på vinderne. Og selv om det er ugyldigt, har det gode 
chancer for at blive demokratisk honoreret, eftersom der i sagens natur er 
flere tabere end vindere i enhver konkurrence”. 
 
På den anden side er bogen mistrøstig, da den hylder markedet og 
uligheden, og kommer med det udsagn, at intet samfund kan leve af at 
fordele velfærd til alle, og at velfærdssamfundet af den grund er ved at køre 
af sporet, fordi det anerkender tabernes inkompetence som et bærende 
princip for vores: ”demokratisk massekultur, hvor folket, altså pøblen, i 
kraft af sin mængde havde sat deres egne værdier igennem – det fælles, det 
medlidende og det selvfornægtende”. 
 
Ole Thyssen og Henrik Dahl har med deres bog forsøgt at opstille tre 
idealtyper som man kender fra film og romaner, men også fra historien, 
filosofien og sociologien. Bogen tager udgangspunkt i det forhold, at det 
moderne menneske ikke i social henseende er skabt ved fødslen, men skal 
skabe sig selv, og hvor det gennem sit forhold til omverdenen gradvis får et 
forhold til sig selv. Bogen er faktisk en meget fin gennemgang af Hegels 
anerkendelsesfilosofi, men samtidig et voldsomt angreb på den tyske 
socialkritiker Axel Honneths anvendelse af samme.  
 
Hos Ole Thyssen og Henrik Dahl opnår krigeren sit selvforhold ved at slås 
med sin omverden, mens borgeren opnår det ved at kontrollere den så godt, 
han formår. Taberen derimod opnår sit selvforhold ved, som forfatternes så 
prosaisk udtrykker det, ved at velfærdsstaten gør ham til en succes som 
fiasko. Den der ikke vil konkurrencen har tabt. Dermed har den 
socialdarwinistiske teori med denne bog fået sin renæssance: De stærke har 
vundet, og har erhvervet sig retten til at (for)dømme alle de andre, som det 
de er - tabere. På sine felter overhaler denne bog faktisk Anders Fogh 
Rasmussens ”Fra socialstat til minimalstat” højre om med flere længder. I 
bogen bliver Fogh Rasmussens slavementalitet behændigt omformuleret til 
en slags usynlig lænke: ”Ligesom feudale mødre lemlæstede deres børn for 
at vække medlidenhed, gør moderne mennesker sig svagere end de er for at 
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udløse velfærd […] Med velfærd kan staten kontrollere sine statsborgere og 
gøre dem afhængige”. 
 
Minimalstatstankegangens idealer er på ingen måde forsvundet hos 
Thyssen og Dahl. Der er dem, som virkelig har behov, og så er der dem, som 
bare er sociale platugler: ”Det er vigtigt at kunne skelne mellem om 
personer simulerer, eller om deres skavanker er ægte. Stærkt handicappede 
er ikke skyld i deres misere og kan intet gøre for at forbedre den. Men 
grænsen mellem ikke at kunne og ikke at ville er flydende, og når fremskridt 
også er fremskridt i svaghed for de svage bliver det lettere at erobre 
etiketten ”uarbejdsdygtig”. En person, som insisterer på at være 
inkompetent, bliver i kraft af selve denne gestus inkompetent, og fremturer 
han, bliver hans profeti selvopfyldende”. 
 
Thyssen og Dahl tager som tidligere omtalt afsæt i det som i filosofien og 
sociologien kaldes idealtyper, dvs. typer der ikke findes i virkeligheden, 
men som er en rendyrkning af bestemte adfærdssociologiske træk, der 
eksisterer side om side i de fleste mennesker. Metoden er meget velegnet til 
filosofiske tankekonstruktioner, men har klare svagheder i forhold til den 
empiriske viden om samfundet. Problemet er imidlertid, at med ukyndig og 
unuanceret anvendelse af idealtypemodellen, der bl.a. stammer fra Max 
Weber, kan det give anledning til at komme med så mange generaliseringer, 
fordomme og almindeligheder, at udsagnene kan ende i det rene sludder og 
vrøvl, hvor man bliver fanget ind af ordenes og sætningernes indre skønhed 
frem for at søge mod en form for faktuel rigtighed. Prøv engang at se på 
deres forklaring af sundhedssektorens vækst: ”At tro at man er syg kan ikke 
blot affærdiges som hypokondri, fordi hypokondri, i en genial sløjfe, bliver 
til sygdom, så at tro at man er syg uden at være det – er at være syg. På den 
måde kommer lægerne aldrig til at mangle patienter […] når folk møder op 
med de forudsigelige konsekvenser af deres valg af livsstil, bliver de først 
forbløffede over at det kan ramme dem, og derefter fornærmede over, at de 
ikke behandles nok”. Her er ikke en stavelse om, at det offentlige danske 
sygehusvæsen er langt mindre omkostningskrævende, end de 
privatfinansierede hospitalsvæsener som vi fx kender fra USA. Ingen 
bemærkninger om, at væksten i sygehusvæsenet ikke er et lægeskabt 
fænomen, men et resultat af det forhold, at de teknologiske muligheder er 
til stede, at vi lever længere og at omgivelserne og livsstil spiller en helt 
central rolle. Man skal da mindst være filosof for at kunne tænke sig frem 
til, at det er lægerne, der skaber sygdommene. 
 
Hvor havde det være befriende, hvis de to forfattere bare en gang imellem 
havde forladt deres filosofiske og sociologiske osteklokke, trukket noget 
frisk luft, stukket fingeren i urtepotten, talt med nogle der viste noget om 
sociale forhold og læst et par rapporter og statistikker om verden af i dag. 
Hvis det havde været tilfældet, ville de have kunnet konstatere, at 
danskerne faktisk arbejder som aldrig før, at de har verdensrekord i 
erhvervsfrekvens, og at de tager det arbejde, der bliver dem anvist, når der 
er noget. Derfor er det helt upassende, og i strid med virkeligheden når de 
skriver: ”Retten til inkompetence er en utilsigtet bivirkning af ønsket om at 
skabe velfærd og har bevaret massearbejdsløshed, som velfærden skulle 
sikre mod, blot maskeret bag andre ord”.    
 
Mange socialpolitiske og samfundsmæssige problemstillinger bliver i bogen 
efter megen filosofisk tågesnak ofte eksemplificeret med elitesportskampe, 
hvor rationalet er, at man skal vinde for enhver pris, og hvor det er helt 
legitimt, at bekæmpe alle der står i vejen for dette mål. Herom kan der ikke 
være uenighed – sådan er elitesport. I elitesport er der naturligvis kun én 
vinder og mange tabere, men kæden falder af, når forfatterne forsøger at 
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sammenstille en sportskamp med kampen om menneskers juridiske, 
demokratiske og sociale rettigheder. Skulle man endelig foretage en 
sammenligning mellem sport og samfund, havde det være mere på sin plads 
at se på breddeidrætten, hvor samvær og fællesskab er det bærende princip 
– ikke kampvalg og applaus. Faktisk er det inden for dette felt, at frivilligt 
socialt arbejde er meget udbredt. Dette centrale socialpolitiske forhold 
nævnes ikke med en stavelse i deres omtale af oldboyfodbold i Nr. 
Køndsløse. Det skyldes sikkert deres åbenlyse ukendskab til de reelle 
anerkendelsesforhold i breddeidrætten. Altså igen et skud over mål.   
 
Ole Thyssen og Henrik Dahl hævder, at det er alt for let at være ”taber” i det 
danske velfærdssamfund. Man burde i stedet for indse, at det langt hen ad 
vejen er tabernes egen skyld, at de er tykke, dumme, arbejdsløse, svagelige 
osv. De har derudover, efter forfatternes mening, den frækhed, at de 
forsøger at få anerkendelse, ikke ”for deres kompetence, men for deres 
inkompetence”. Til at understøtte dette har ”det velfærdspolitiske 
kompleks”, en hær af sagsbehandlere, ødelagt folks egen evne og vilje til at 
klare sig selv i den sunde konkurrence, der holder samfundet i gang. For 
Ole Thyssen og Henrik Dahl bygger et sundt samfund på konkurrence, 
fornyelse og ulighed – ikke på jammer og svaghed: ”Ubehag forvandles fra 
at være privat irritation, som enhver må klare selv, til at være et offentligt 
anliggende, som kræver statens indgreb”. 
 
Det er et imponerende udsagn al den stund, at man ved, at der ikke er 
nogen gevinst ved at opgive uddannelse og arbejde og lade sig falde ned på 
samfundets bund. Men det interesserer tilsyneladende ikke elitens folk. 
Thyssen og Dahl mener åbenbart, at mennesker selv har valgt at tabe frem 
for at vinde. Tabernes moral, der er skabt af den omsiggribende 
velfærdsstat, er flosset. Som de skriver: ”En moral, der altid giver de andre 
skylden, er uvægerligt en moral, der ikke tilskriver sin bærer nogen moral”. 
Hvor originalt, men fuldstændigt løsrevet fra virkeligheden. Forfatterne 
burde måske have undersøgt forholdene for luderne, narkomanerne, 
alkoholikerne, de sindslidende og kontanthjælpsmodtagerne i stedet for at 
filosofere over hvorfor engle ikke har støv på vingerne. De professorale 
nathuer er tilsyneladende trukket ned over både øjne og ører, frem for at 
foretage empiriske solide studier i den virkelige verdens mange sociale 
problemer. I bogen er der hverken viden om eller forståelse for at det 
danske velfærdssamfund bygger på en fin balance mellem markedskræfter 
og social solidaritet – en balance resten af verden misunder os. Væk er 
bemærkninger om, at det ”velfærdspolitiske kompleks” faktisk opstod, da 
det endelig – bl.a. via arbejderbevægelsens politiske og økonomiske kamp - 
lykkedes at skifte fattigdom og almissers vilkårlighed ud med rationel, 
institutionel social retfærdighed. At der i slipstrømmen, også er sket 
bureaukratiske fejlskud, hvor hjælp og behandling er endt i 
umenneskelighed og klientgørelse (”kolonisering af livsverdenen”), er helt 
evident, men det berettiger på ingen måde til, som forfatterparret lægger op 
til, en mistænkeliggøre af alle former for velfærdsordninger, som de svages 
umoralske forsøg på at malke de rige: ”Rettighedernes politik er parasitær, 
fordi den forudsætter, at andre skaber den rigdom, som velfærden kan 
hentes fra”. 
 
Ole Thyssen og Henrik Dahl overser tilsyneladende det forhold, at 
mennesker i høj grad er et produkt af både arv og miljø - og at de sjældent 
selv har bestemt nogen af delene. Ole Thyssen og Henrik Dahl er åbenbart 
af den opfattelse, at de stærkeste individer bør overleve, mens de svageste 
bliver sociale tabere, og at det er de dybest set kun selv skyld i. Det er 
filosofisk kynisme på et højt abstraktionsplan. Ikke alle er vindere i dagens 
Danmark, men valget er tilsyneladende deres eget. Væk er den 
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konstatering, at alt for mange mennesker ikke har optimale levevilkår, og at 
de langt fra selv har valgt deres situation.  
 
Gode samfundsanalyser – det være sig både filosofiske og sociologiske – 
plejer at se på både aktør- og strukturforholdene i enhver problemstilling. 
Alle mennesker er som bekendt både aktør og aktant i samfundet. Denne 
bog har bevidst valgt, udelukkende at fokusere på aktøraspektet udtrykt 
gennem idealtyperne krigeren, borgeren og taberen. Dermed mister bogen 
også forbindelsen til den sociale virkelighed, og de handlemuligheder det 
nu engang giver.  
 
Socialarbejdere af enhver slags, har ikke mange lyspunkter at finde i denne 
bog: ”Sat på spidsen gør læger folk syge, pædagoger gør folk dumme, 
psykologer gør folk hjælpeløse over for hverdagens små og store kriser, 
mens socialrådgiverne har travlt med at oplyse deres klienter om deres 
rettigheder, så ingen ”går glip af” noget”. Logikken synes at være, at hvis 
man fyrede alle der udførte socialt arbejde, ville de sociale problemer 
forsvinde. Dertil skal lægges, at de udelukkende tillægges motiver for egen 
vinding: ”socialarbejdere smiler deres teatersmil, når den ene mundvig 
græder over samfundets ofre, mens den anden mundvig smiler over de 
ressourcer, som snart vil strømme over i deres fag”. 
 
Til gengæld kan der findes en perlerække af nedsættende bemærkninger om 
folk, der ikke har været så heldige, at sidde på samfundets solside: ”At de 
selv har et ansvar for deres situation, opløses i et syrebad af undskyldninger 
og forklaringer. De hævder. At de gerne vil, men bliver de bedt om at tage 
sig sammen, går det i skudder-mudder, så de gentager øvelsen fra skolen: at 
levere stadig nye beviser på, at de ikke kan”. Nedrakning ad libitum fylder 
denne bog. Så markant, at man med rette kunne spørge hvad meningen er. 
 
I bund og grund er der intet nyt under solen med denne bog. Mange 
intellektuelle videnskabsmænd har ofte haft foragt over for de svage – 
taberne. De har iklædt sig videnskabelighed, og brugt dette ikon til at lufte 
egne politiske holdninger. Dette er der absolut ikke noget nyt i, hvilket et 
digt af Hans Scherfig fra 1940 kan bevidne: 
 
Det er måske en kende koldt for tiden 
At stå i kø ved et socialkontor. 
Men gudskelov så findes der en videnskab, som kan trøste med lærde ord. 
Husk at det er skadeligt med megen varme! 
Og alt for tykke klæ’r er også skidt. 
Det er så sundt med frost i ben og arme! 
Det er så sundt, så sundt at fryse lidt.  
 
En enkelt trøst i bogen kunne dog findes: ”Filosoffer gør mennesker mere 
forvirrede over, hvad meningen er, mens sociologer øger usikkerheden om, 
hvad samfundet er”. Bogen lever desværre op til dette ideal.  
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19.	Til	kamp	mod	de	ulige	chancer	

Anmeldelse af Lars Olsen: Den nye ulighed, Gyldendal 2007 
 
Optaget i en forkortet udgave i Social Kritik nr. 110 - 2007 
 
Så har han gjort det igen. Lars Olsen. Skrevet en aldeles letlæst og 
vedkommende debatbog om det danske fem-sjettedels-samfund. Bogen 
består af analyser, personlige oplevelser og interviews.  
 
Den henvender sig til alle, der er interesseret i Danmarks kulturelle, sociale 
og samfundsmæssige forhold, dvs. politikere, den oplyste borger, de uddan-
nelsessøgende, socialarbejdere og andet godtfolk. Til trods for at bogen 
behandler svære samfundsmæssige problemstillinger, er den skrevet, så 
enhver der gider kan følge med. Den er dejlig fri for akademiske nykker, 
men tro ikke, at bogen ikke går i dybden med problemerne. Det gør den – 
og den gør det på en dejlig fordomsfri måde.  
 
Der er hug til både traditionelle liberalister og betontunge socialister. 
Hovedsagligt fordi de mest tænker bagud i stedet for fremadrettet. Lars 
Olsen mener, at den ny tid kalder på nye måder at betragte verden på, og 
dermed også på nye politiske handlemønstre. Lars Olsen kommer i 
slutningen af bogen selv med en række konstruktive forslag til fremtidige 
politiske målsætninger. De vil med garanti kunne danne basis for mange 
gode socialpolitiske diskussioner i den kommende tid. 
 
Bogen er opdelt i tre dele. Første del beskriver hvad der forstås ved fem-
sjettedelssamfundet. Anden del handler om det danske uddannelsessystem 
– især med fokus på problemerne omkring de ikke-boglige erhvervsrettede 
uddannelser. Tredje del beskriver hvilke sociale og kulturelle mekanismer i 
det moderne samfund, der skaber den nye ulighed. Afslutningsvis peges der 
på hvilke politiske strategier, der kan modvirke opløsningen af samfundets 
sammenhængskraft.  
 
Bogen igennem gives der en lang række faktuelle oplysninger fra egne 
undersøgelser, videnskabelige rapporter og flittig avislæsning, men bogens 
stærkeste side er Lars Olsens evne til at levendegøre de tørre tal og 
rapporter gennem fremragende interview, medlevende historier fra egne og 
bekendtes erfaringer og oplevelser med det ulige Danmark. Det gøres ikke 
bedre!    
 
I bogens første del formulerer Lars Olsen sin overordnede samfundsanalyse 
sådan: ”Danmark er i de seneste årtier blevet et fem-sjettedelssamfund. Det 
store flertal har aldrig haft det så godt, men et betydeligt mindretal lever 
under helt andre kår”. Dette betydelige mindretal er typisk kendetegnet 
ved: ” Som børn har de større risiko for at blive en ”sag” i det sociale system. 
Som unge har de færre chancer for at tage en uddannelse efter grundskolen. 
Som voksne har de større risiko for at havne på overførselsindkomst”. 
Fællestrækket for denne betydelige mindretalsgruppe har typisk været: 
”markant færre livschancer for de børn og unge, der vokser op med såkaldt 
svag hjemmebaggrund”. Begrebet svag hjemmebaggrund skal forstås 
meget bredt. Det er ikke tilstrækkeligt kun, at se på økonomien. De 
uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle kompetencer – eller mangel på 
samme – i familierne spiller en helt afgørende rolle for borgernes 
indplacering i det moderne samfund: ”Dårlig økonomi er således en del af 
billedet, men ikke selve kernen i miseren. Moderne ulighed bunder frem for 
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alt i sociokulturelle faktorer som marginalisering på arbejdsmarkedet, lav 
udannelsesniveau og rodede familieforhold”. Lars Olsen afliver myten om, 
at den nye ulighed kun rammer de etniske minoriteter. De etniske 
minoriteters er godt nok overrepræsenteret i denne ressourcesvage gruppe, 
men hovedparten af dem der befinder sig i denne gruppe, er etniske 
danskere – især enlige mødre. Ofte glemmes denne dimension i debatten. 
Bogen fremlægger løbende en statistik, der klart understøtter disse udsagn.  
 
Bogens anden del er helliget det ulighedsskabende uddannelsessystem. Lars 
Olsen roser faktisk den del af Regeringens velfærdsaftale fra juni 2006, der 
går ud på, at 95 pct. af alle unge i 2015 skal gennemføre en ungdoms-
uddannelse, og mindst halvdelen af en ungdomsårgang skal have en 
videregående uddannelse. Meget perspektivrigt og ambitiøs, men 
problemet er dog efter Lars Olsens mening, at dette mål ikke opnås ved at 
hælde endnu mere uddannelse på de velstillede børn. De skal nok klare sig. 
Opgaven og udfordringen består i at få de 20 pct. af en ungdomsårgang, der 
i dag enten ikke påbegynder eller dropper ud af ungdomsuddannelserne, til 
at kunne klare fremtidens krav. Det gøres ikke ved at fortsætte de 
eliteprægede uddannelsessystemer, som vi kender i dag. Der skal både være 
langt større familiemæssig opbakning, og uddannelserne skal være mere 
praktikprægede end tilfældet er i dag. Uddannelse skaber selvværd og 
karriere, mens manglende uddannelse skaber usikker eller ingen 
tilknytning til arbejdsmarkedet med deraf følgende afhængighed af de 
sociale systemer.   
 
Nedbrydning af den sociale arv sker ikke alene igennem uddannelses-
systemet. Grundlaget skabes allerede i den tidligste barndom. De kognitive 
(dvs. erkendelsesmæssige) kompetencer dannes allerede i barnet tidlige år 
før skolealderen. Højt uddannede familier er bedre til at stimulere disse 
intellektuelle egenskaber ved børn end lavt uddannede eller fraskilte 
forældre. Det der kan kompensere denne udvikling er daginstitutioner af 
høj pædagogisk kvalitet. Denne erkendelse bliver af Lars Olsen brugt til at 
slå et slag for det universelle velfærdssystem, hvor gode 
daginstitutionstilbud og gode skolemuligheder ikke kun er forbeholdt de 
rige og de veluddannede gennem elitær undervisning og brugerbetaling.  
 
Den franske sociolog Bourdieu nævnes ikke med en stavelse i bogen, men 
lur mig, hvis ikke hans teorier om habitus-, social- og kapitalbegreber ligger 
til grund for Lars Olsens skarpe analytiske iagttagelser. Det tjener dog Lars 
Olsen til ære, ikke at pakke sin bog ind i en pseudoakademisk tågesnak. En 
kritik han for øvrigt med rette, retter mod en række mellemlange 
uddannelser, der har fået et helt uacceptabelt - og unødvendigt - akademisk 
touch, der kun har gjort, at uddannelserne er blevet nærmest uopnåelige for 
de unge, der ikke kommer fra akademiske hjem. Disse uddannelser skal 
efter Lars Olsens mening være langt mere praksisorienteret. 
 
På baggrund af personlige erfaringer fra forskellige socialpædagogiske 
skoleprojekter foreslår Lars Olsen, at man seriøst overvejer heldagsskoler, 
da det især vil kunne understøtte børn fra ressourcefattige familier: 
”Pointen i heldagsskoler og ”leg og læring” er, at det professionelle system 
spiller en større og mere systematisk rolle i børnenes hverdag og dermed 
skaber mere lige vilkår […] Et landsdækkende program med ”leg og læring” 
ville være et vigtigt første skridt for at mindske den sociale ulighed”. Lars 
Olsen mener faktisk, at det er sidste udkald, hvis man ønsker at vende 
udviklingen. Lars Olsen henviser til en større sociologisk undersøgelse, der 
viser, at ”chanceuligheden” i det danske samfunds uddannelsessystem 
gradvis blev mindre i perioden 1900 til 1990, hvorefter udviklingen 
desværre vendte til det værre. Siden 1990’erne er den sociale mobilitet gået 
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i stå – om end på et højt niveau: ”Problemet er, at der fortsat er en massiv 
skævhed i toppen og bunden af uddannelsespyramiden – det er især de 
højtuddannedes børn, der får længere uddannelser, og især de ufaglærtes 
børn, der bliver ufaglærte”.  
 
Lars Olsen peger på, at alt for mange af de unge anden generations-
indvandrere falder negativt igennem uddannelsessystemet. Og han køber 
ikke ukritisk forklaringen om, at de bare har det forkerte navn: ”Det høje 
frafald blandt indvandrerunge skyldes dog især, at de har lært for lidt i 
folkeskolen og til tider har problemer med det danske sprog”. Efter 
udgivelsen af denne bog er dette udsagn i øvrigt blevet kraftigt understøttet 
af ”PISA Etnisk 2005”, der er blevet foretaget af Rockwoolfondens Forsk-
ningsenhed. Lars Olsen peger på, at et af problemerne for disse udsatte 
unge er, at alt for meget af den danske undervisningspædagogik er præget 
af en idé om individuel ”ansvar for egen læring” rettet mod den ”kreative 
klasse”. Buzz-words der ligger denne ungdomsgruppe uendeligt fjernt: ”For 
unge fra ikke-boglige miljøer er mødet med skolekulturen fortsat et møde 
med en fremmed verden”. Lars Olsens anbefalinger er også klare på dette 
punkt: ”Børnehaverne må målrettet stimulere børnenes udvikling, så de 
møder op med mere lige forudsætninger ved skolestart […] Skolesystemet 
må i højere grad tage udgangspunkt i de to tredjedele af de unge, der ikke 
kommer fra hjem med længere boglig uddannelse. Hvis det ikke sker, 
forbliver uddannelse til alle blot en drøm”.  
 
Lars Olsen påpeger, at det forhold at middelklassen og de ressourcesvage er 
knyttet sammen af de universelle offentlige velfærdsydelser, gør, at de 
ressourcestærke stiller en række kvalitetskrav til de offentlige ydelser, som 
de ressourcesvage aldrig ville kunne tillade sig at stille krav om. Dermed er 
de ressourcestærke med til at trække både det sociale, sundheds- og 
uddannelsesmæssige kvalitetsniveau højere op, end hvis ydelserne kun 
var forbeholdt de mindrebemidlede. Derfor vil det være en socialpolitisk 
ulykke, at flere og flere af de bedrestillede søger egne individuelt 
finansierede ordninger – væk fra de socialt udsatte. Denne udvikling vil 
efter Lars Olsens opfattelse yderligere fremme ghettodannelsen, og 
segmentere fem-sjettedelssamfundet. Den sociale sammenhængskraft vil 
med denne politik blive endnu mere tyndslidt. Lars Olsens analyse lægger 
klart op til at fastholde vores nuværende universelle samfundsmodel: ”Lige 
chancer handler således ikke kun om socialpolitik over for de svage, men 
nok så meget om, hvordan vi indretter politikken over for alle borgerne og 
alle børnene”. 
 
Lars Olsen understreger igen og igen, at økonomi ikke er hovedproblemet i 
den nye ulighed. I Danmark er det heldigvis sådan, at meget få er rigtig 
fattige, og de er det meget sjældent i lang tid. Alligevel spiller økonomi en 
væsentlig rolle. Lars Olsen punkterer nemlig den udbredte forestilling om, 
at en stor økonomisk ulighed øger den sociale mobilitet – at økonomisk nød 
så at sige tvinger folk til at flytte sig socialt. Det forholder sig faktisk 
omvendt. Øget økonomisk ulighed medfører mere ulige muligheder. 
Danmark er et af de lande der har den mest lige indkomstfordeling samtidig 
med den største sociale mobilitet mellem generationerne. Lars Olsen 
påpeger derfor det store problem, der er opstået siden 1990’erne, hvor 
indkomstuligheden er blevet øget, med deraf opbremsning af den sociale 
mobilitet. Denne udvikling presser det nuværende universelle 
velfærdssystem, da de velstillede søger mod egne individuelt betalte 
løsninger: ”Stor ulighed medfører, at de velstillede ikke længere har samme 
interesse i et solidt velfærdssystem, som kan sikre ordentlige forhold for 
alle”. 
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Velfærdssystemet bliver også presset af den etniske forskellighed. Det er 
derfor meget nødvendigt, at indvandrerne bliver inddraget i det danske 
samfund på en ordentlig måde.  
 
Lars Olsen foreslår sidst i bogen, at der tages fat på fem indsatsområder: En 
forbedret fordelingspolitik, der bl.a. indeholder øget beskatning af 
ejerboliger og mindre skat på lave arbejdsindkomster. En målrettet indsats 
af arbejdsmarkedspolitikken over for de svage grupper, og en tidlig indsats 
over for udsatte børn. En styrkelse af daginstitutionernes pædagogiske og 
læringsmæssige indhold – herunder at daginstitutionerne overflyttelse til 
Undervisningsministeriet, som i de øvrige nordiske lande. En bedre og 
mindre boglig skole, og et opgør mod individualisering og akademisering – 
med fokus på fællesskab og praksis. En boligpolitik, der modarbejder 
udviklingen af ”sociale reservater” – bl.a. gennem udbygning af den 
almennyttige boligsektor. 
  
For Lars Olsen er det vigtigt, at politikere – og andre – ikke bare går 
bevidstløst ind og diskuterer disse problemer ud fra en i forvejen fastlåst 
position. Der er behov for at tænke helt nyt. Han foreslår derfor, at der 
snarest bliver nedsat en Lighedskommission: ”Den skal ikke blot bestå af 
uafhængige eksperter, men også inddrage nytænkende praktikere fra 
daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, sociale projekter m.v. 
Kommissionen bør komme med konkrete forslag til, hvordan vi skaber 
mere lige chancer i livet – lige fra overordnende politiske løsninger til 
ændringer i den kultur, der præger hverdagen i de offentlige systemer. Vi 
må erkende, at nutidens ulighed rejser nye og ubesvarede spørgsmål, og at 
de gode svar ofte udspringer af konkrete eksempler og erfaringer”. 
 
Med disse ord kan bogen anbefales på det varmeste. 	



 85 

20.	Velfærdens	mange	facetter		

Anmeldelse af Den Alternative Velfærdskommission: ”Velfærd med 
kvalitet og mennesket i fokus”, red. Per Shultz Jørgensen og Lole Møller, 
Socialpolitisk Forlag 2007.  
 
Offentliggjort i Social Politik 
 
 
Den Alternative Velfærdskommission har med sin lille pamflet ”Velfærd 
med kvalitet og mennesket i fokus”, gennemgået regeringens såkaldte 
kvalitetsreform. Konklusionen er klar. Regeringen forsøger åbenlyst at 
sælge sin reform under en falsk varebetegnelse. Regeringen taler om 
forbedrede offentlig service og øget kvalitet, men bag de mange 
tilsyneladende positive plusord gemmer der sig efter Den Alternative 
Velfærdskommission et helt andet sigte. Regeringen ønsker i virkeligheden 
mere målbarhed og større markedsgørelse. Regeringen har en tyrkertro på, 
at markedet kan løse alle de problemer som den offentlige sektor i disse år 
er løbet ind i. Problemerne er både mangesidige og synlige: misligholdte 
offentlige institutioner, medarbejdere der føler sig nedslidte og misbrugte, 
en offentlig ydelseskvalitet der ikke kan leve op til borgernes forventning, 
og omsorg der overhovedet ikke bliver givet.  
 
Birthe Gamst, en af rapportens forfattere, hudfletter regeringens sprogbrug, 
og viser igennem konkrete tekstanalyser hulheden og tomheden i den 
såkaldte kvalitetsreform. Hun skriver ligeud: ”Den menneskelige livsverden 
og aktuelle situation tæller ikke med og det gør det moralske ansvar, som 
medarbejderne i den offentlige sektor påtager sig, heller ikke”. Hun 
konstaterer: ”Regeringen er systematisk veget tilbage fra at berøre 
påtrængende temaer i kvalitetsdebatten såsom fattiggørelse af særlige 
grupper, eksistensminimumsstandarder, voksende ulighed og forskels-
behandling. Den forholder sig ikke hertil”. 
 
Per Schultz Jørgensen følger op med en meget vigtig sondring mellem 
ydelser og omsorg. En skelnen der slet ikke kan genfindes i regeringens 
kvalitetsreformoplæg. Her er det kun ydelser der kan tælles, der medregnes, 
og dermed mister man en meget vigtig dimension i velfærdsarbejdet: ”Tænk 
blot på omsorgen for et spædbarn; her handler kvalitet i høj grad om 
ømhed, nærvær, glæde, spontanitet og – ja: kærlighed. Hvis disse sider 
fjernes fra omsorgen bliver den mekanisk og vil nedbryde det enorme 
vækstpotentiale, der ligger i omsorgen […] Omsorg, der ”mekaniseres”, 
mister sin kvalitet og kan slå om i sin modsætning”.   
 
En styrke ved den lille pamflet er, at den analyserer 
velfærdsproblematikken ud fra både en økonomisk og socialpolitisk vinkel. 
Igennem en række veldokumenterede økonomiske analyser påpeges det, at 
det i realiteten ikke, som så ofte påstået, er økonomien der sætter 
grænserne for den velfærdspolitik, som regeringen i dag har valgt at føre. 
Regeringen har bevidst valgt økonomisk styring, udlicitering og 
markedsløsninger frem for offentligt finansieret velfærd. Det er de nøgne 
kendsgerninger. Henrik Herløv Lund påviser, at væksten i den private 
sektor under den nuværende regering er vokset hurtigere end i den 
offentlige sektor. Dermed udhules kvaliteten i de offentlige servicetilbud i 
forhold til den private sektor. Det er ikke alene pengene der har været på 
skrump i den offentlige sektor. På en række offentlige institutioner, der 
udbyder social og sundhedsmæssig omsorg og pleje, er personaleforbruget 
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blevet formindsket. Der tales meget om behovet for flere varme hænder, 
men de kolde realiteter er, at antallet af offentligt beskæftigede bliver 
reduceret. 
 
Jesper Jespersen viser gennem et meget simpelt regneeksempel, at hvis de 
nuværende ledige hænder kunne finde beskæftigelse, kunne de også 
finansiere den fremtidige velfærdsudvikling: ”Et væsentligt element i 
enhver kvalitetsreform må således være en fortsat reduktion i antallet af 
personer på overførselsindkomster. Det vil kræve en styrket international 
konkurrenceevne, sikret gennem produktudvikling, (efter)uddannelse og 
moderate lønstigninger. Lykkes strategien med en balanceret vækst mellem 
privat og offentlig beskæftigelse, så vil der blive tale om en tredobbelt 
velfærdsgevinst: 1. øget privat forbrug, 2. øget velfærd, og øget 
beskæftigelse”. I analysen antydes muligheden for et mere differentieret og 
indkomstafhængig brugerbetalingssystem end det som vi kender i dag. Det 
kræver nok en videre bearbejdning af forslaget, inden at det er praktisk 
gennemførlig, men forslaget rammer direkte ned i et væsentligt 
velfærdspolitisk dilemma, som fremtidens politikere må turde tage stilling 
til. 
 
Pamflettens måske allerstærkeste socialpolitiske indspark kommer fra 
Bente Rich, der på en meget overbevisende måde beskriver 
velfærdsarbejdernes fuldstændig umulige arbejdsvilkår. Da velfærd og 
omsorg, økonomi ufortalt, gennemføres af levende mennesker, er de senere 
års anslag mod de offentlige ansatte, tæt på at skabe en fuldstændig 
katastrofal velfærdspolitisk situation: ”Markedets rationalitet har så at sige 
overtaget magten i et omfang, så de enkelte professioners etik og faglige 
viden har måttet vige. Det samme har gyldigheden af den enkelte 
medarbejders faglige erfaring og fornemmelse for, hvor ansvaret for 
kvaliteten af de enkelte ydelser er placeret”. Plan- og målingstyranniet har 
taget overhånd: ”Puljemidler, der skulle råde bod på dette 
[kvalitetsforringelserne, PET] er i vidt omfang gået til øget administration 
og anskaffelse af teknologi”. Faglighed og erfaring er af regeringen blevet 
erstattet af krav om mere økonomistyring: ”Der er i løbet af få år udviklet et 
omfattende monitorerings- og kontrolsystem, der opleves som et udtryk for 
mistillid til den enkelte ansattes evne til selv at vurdere behovet for og 
kvaliteten af indsatsen” 
 
Dette leder naturligt hen til, at Den Alternative Velfærdskommission 
anviser nogle brugbare veje til en bedre – og ægte - kvalitetsstyring af de 
offentlige velfærdsydelser. Man skal væk fra at behandle alle forhold som 
varer på et marked. Det kan godt være at markedet skaber de billigste 
produkter, men markedet får også det dårligste frem i menneskerne, og da 
det er nærværende og levende mennesker der er brug for, skal kvaliteten i 
de offentlige ydelser skabes igennem et professionelt råderum. Her anviser 
Per Schultz Jørgensen, hvad råderummet skal hvile på: 

 
• borgerens oplevelse og vurdering af sin situation og sine 

behov, 
• en professionel og faglig relation mellem borgeren og den 

professionelle,  
• en faglig og menneskelig dialog mellem borger og den 

professionelle, der omfatter formidling af livssituation og om-
sorg, 

• et fagligt basreret skøn over behov og hjælpemuligheder, en 
tydelig formidling af muligheder og fremtidig indsats. 
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Pamfletten slutter af med ti bud på den fremtidige velfærdspolitik. 
Elementer der lyder indlysende rigtige, men som med garanti kun bliver 
varm luft, dersom der ikke rejses en politisk og faglig mobilisering, der 
sætter en ny politik igennem. Regeringen kan og vil ikke kunne gennemføre 
dem. Det er helt sikkert! 
 
De ti velfærds- og kvalitetskrav er: 

1) Bedre velfærd frem for skattelettelser 
2) Velfærd i øjenhøjde 
3) Faglighed, engagement og omsorg 
4) Væk med kontrol- og minuttyranni 
5) God ledelse og attraktive arbejdspladser 
6) Fastholdelse af ældre og rekruttering af nye velfærdsarbejdere 
7) Genopretning og forbedring af den offentlige sektor 
8) Mere kvalitet og bedre service 
9) Demokratisk indflydelse frem for markedsløsninger 
10) Mennesket før marked 

 
Denne lille bog – eller rettere pamflet – er ikke til at komme uden om, hvis 
man ønsker at deltage i velfærdsdebatten på et oplyst, kvalificeret og kritisk 
plan. Derfor burde den som minimum indgå i alle social- og 
sundhedsuddannelsernes obligatoriske pensum. 
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21.	Velfærden	har	mange	fremtrædelsesformer		

Anmeldelse af Per H. Jensen (red.): Velfærd – dimensioner og 
betydninger, Frydenlund 2007.   
 
Offentliggjort i Social Kritik 
 
Denne bog viser med stor tydelighed, at velfærdsbegrebet har mange 
dimensioner og betydninger, hvilket ofte har afstedkommet nogle meget 
diffuse velfærdspolitiske debatter. Derfor må man hilse denne bog 
velkommen, da dens ambition har været, at bidrage til en bedre afklaring af 
velfærdsbegrebet ved at præsentere, hvordan en lang række sociologer, 
økonomer og politologer forstår og anvender begrebet i deres forskning. 
Om det så reelt har bidraget til en større forståelse hos læseren er et åbent 
spørgsmål. Der er et gammelt mundhæld der siger, at når spurv skal gøre 
gåseæg, der spræk røv. Trods ganske mange fremragende og indsigtsfulde 
indlæg, står man efter at have læst bogen alligevel tilbage med mindst lige 
så mange spørgsmål om velfærdspolitikkens retning og mål, som før man 
begyndte at læse. Om end – det må indrømmes - på et højere 
vidensgrundlag.  
 
Bogen havde givetvis vundet pædagogisk ved at gå mere i dybden (både 
politisk, teoretisk og empirisk) på færre velfærdstemaer, end at rulle hele 
paletten ud på alle mulige tænkelige videnskabsdiscipliner. Det gør 
naturligvis velfærdsbegrebet stærkt nuanceret, men samtidig mister bogen 
fokus på de mere policy-prægede problemstillinger. Bogens ambition om at 
komme ud i alle velfærdsteoriens kringelkroge gør, at den bliver diffus som 
pejlemærke for en videre velfærdspolitisk udviklingsstrategi. Det er en 
åbenlys mangel, at den ikke forholder sig konkret til den hedengangne 
Velfærdskommissions mange rapporter og analyser.  
 
Bogens redaktør, professor Per H. Jensen, råder delvis bod på dette ved at 
have en ganske god sammenfattende introduktion til bogen, samt 
afslutningsvis at komme med nogle perspektiverende anvisninger på nye 
udviklingsveje inden for velfærdsforskningen. 
 
Med tolv forskellige bidrag kan man ikke yde alle forfatterne fuld 
retfærdighed i en kort anmeldelse. Bogen indledes traditionelt med en 
præsentation af velfærdsbegrebet inden for den sociologiske, politologiske, 
og økonomiske videnskab. Det bliver meget hurtigt klart, at der ikke 
eksisterer noget standardiseret begrebsapparat, med deraf følgende fælles 
forskningsretning.   
 
Den sociologiske velfærdsforskning tager med Jørgen Elm Larsens artikel 
afsæt i den finske sociolog Erik Allardt’s omfattende velfærdsstudier. Ud 
over de økonomiske og materielle forhold i form af indkomst, bolig, 
uddannelse og helbred indeholder Allardts velfærdsbegreb også 
menneskets behov for kærlighed, omsorg og mulighed for sociale relationer. 
Altså en sammenblanding af objektive og subjektive forhold. Hos Allardt 
spiller behovstilfredsstillelse en væsentlig rolle, og kan formuleres i de tre 
sidestillede krav til at have, der først og fremmest drejer sig om 
grundlæggende fysiologiske og materielle behov, at elske, der handler om 
fælles skab, omsorg og anerkendelse, og at være, der handler om identitet 
og personlig udvikling.  
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Allardt’s forskningstradition indgår også i velskrevne indlæg om 
levekårstudier (Erik Jørgen Hansen) og kønsaspektet i velfærdspolitikken 
(Anette Borchorst og Birte Siim). 
 
Den politologiske velfærdsforskning, der i bogen præsenteres af Lars Torpe, 
fokuserer på deltageraspektet. Udgangspunktet er at velfærdssamfundet 
understøtter demokratiet. Det politologiske forskningsfelt indenfor 
velfærdstemaet bliver således at undersøge hvem der deltager, hvem der 
kontrollerer, hvem der er inkluderet og ikke mindst hvem der er 
ekskluderet fra den politiske deltagelse. Den politiske vinkel af 
velfærdsdebatten er ikke yderligere behandlet i bogen. 
 
Det økonomiske aspekt, eller rettere det økonomisk-sociologiske aspekt, er 
det tema, der er det mest gennemgående i bogen. Først og fremmest med 
Flemming Ibsen’s grundige indføringsartikel i økonomisk velfærdsteori. 
Her kommer vi vidt omkring. Neoklassisk økonomisk velfærdsforståelse, 
public choice, paretooptimalitet, marked- og politik fejl osv. Artiklen giver 
alt i alt en god forståelse af klassiske økonomers ståsted i velfærdsdebatten. 
Det mere økonomisk-sociologiske velfærdsaspekt bliver fremragende 
præsenteret af Jørgen Goul Andersen, der på overbevisende måde viser de 
tre arketypiske velfærdsregimer, der indgår i næsten alle europæiske 
velfærdstudier: Den korporative model, den residuale model og den 
universelle model. I forlængelse af dette indlæg, kommer bogens redaktør 
Per H. Jensen med en konkret beskrivelse af hvordan to af 
velfærdsmodellerne virker i praksis. Indlægget er dog løftet op over bare en 
nøgtern beskrivelse. Analysens omdrejningspunkt er velfærd og 
retfærdighed: ”Fordelingsprincipper, der opleves som retfærdige, befordrer 
individernes fredelige sameksistens og samarbejde i gensidig nytte og 
respekt”. Denne tese analyseres på baggrund af den danske og italienske 
arbejdsanvisningshistorie. Det var dejligt befriende at se, at velfærds-
politikkens forskellighed kunne illustreres gennem konkrete politikker og 
hændelser.    
 
To indlæg ligger i grænselandet mellem offentlig service, offentlig admini-
stration og velfærdspolitik. Henrik Lolle skriver om brugerundersøgelser i 
offentlig velfærdsproduktion. Problemet er hvordan man afdækker 
borgernes opfattelse af offentlige ydelser, der ikke er genstand for en 
prissætning på et marked. Dette kan skabe problemer for bl.a. 
kommunerne, når de skal vurdere om de producerer de rigtige 
ydelsesmængder i den rette kvalitet. Her kommer brugerundersøgelserne 
ind som en slags erstatning for markedets prismekanisme. Problemet er 
dog brugerundersøgelsernes egen kvalitet, og det faktum, at borgerne i 
spørgeundersøgelser typisk kan forholde sig taktisk, og dermed ikke afsløre 
sine sande præferencer. Helge Hvid behandler et andet aspekt i den 
offentlige serviceproduktion, nemlig hvordan man bedst muligt udnytter de 
menneskelige produktionsressourcer på en anerkendende måde. Dette er 
samlet under betegnelsen human ressource management. Et for læseren 
helt nyt velfærdsperspektiv. 
 
Mange mennesker oplever, at den økonomiske velstand ikke er blevet 
omsat til individuel velfærd. Det skyldes ofte manglende tid. Jens Bonke 
analyserer i bogen, qua en empirisk feltundersøgelse, hvordan det konkret 
forholder sig med velfærd og tid. Dette gør, at velfærdsbegrebet skal rulles 
meget bredt ud. Det omfatter både indkomst, samværsformer, arbejde, 
fritid, adgang til kommunikation, sociale relationer osv. På denne baggrund 
opbygger han fire idealtyper: De penge- og tidsrige, de pengefattige og 
tidsrige, de penge- og tidsfattige og sidst men ikke mindst de pengerige men 
tidsfattige. En udmærket praktisk og operationel ramme til at inddele 
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borgere, køn, fag og generationer. Undersøgelsen viser, at ingen af de socio-
økonomiske grupper et samfund almindeligvis kan opdeles i, har som 
gruppe, en overvægt af penge- og tidsrige. Enten har man penge eller også 
har man tid. Sjældent begge dele. Nogle, har rigelig tid, men ingen penge. 
De kaldes fattige. Andre har penge, men ingen tid. De er de rige, men har 
alligevel en lav velfærd. Den konkrete undersøgelse viser, ikke 
overraskende, at de beskæftigede generelt er pengerige men tidsfattige. Det 
samme gør sig gældende for mændene som helhed. Modsat de arbejdsløse. 
De er pengefattige, men tidsrige. Kvinderne som samfundsgruppe ligger 
også i denne kategori.  
 
Bogen slutter af med to artikler, der nok ligger i periferien af hovedtemaet. 
Mad og velfærd skrevet af Lisbeth Haastrup, Lotte Holm og Unni Kjærnes, 
samt Byudvikling og velfærd skrevet af Tom Nielsen. Begge artikler er både 
velskrevne og yderst informative, men at inddrage dem i denne bogs 
sammenhæng virker noget ved siden af. For i princippet er alle politikker, 
der føres i en velfærdsstat en del af velfærdspolitikken. Det begrunder dog 
ikke i sig selv, at de nødvendigvis skal indgå i en mere abstrakt 
velfærdsteoretisk debat. 
 
Velfærdsbegrebet er, som det også nævnes flere steder i bogen, et multi-
dimensionalt væsen, som kan være svært at få konkret hold på. Forståelsen 
af begrebet er yderst afhængigt at det værdigrundlag man selv har, og med 
hvilke øjne man betragter samfundet. Det er et på alle måder subjektivt 
begreb, som alle anvender, men som ingen åbenbart kan eller vil definere. 
Dette er både bogens styrke og svaghed.	
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22.	Demokratiets	mangfoldighed		

Anmeldelse af Lene Andersen: Frihed og demokrati – hvor svært kan det 
være?; Det Andersenske Forlag 2007.   
 
Offentliggjort i Social Politik nr. 1- 2008 
 
Velfærd er andet og mere end offentlige ydelser, skattelettelser og beskæf-
tigelse. Det er også anerkendelse, personlige rettigheder samt frihed til at 
tænke og bevæge sig frit. Dertil skal lægges, at velfærd er indholdsløst, hvis 
borgerne ikke tages med på råd og får reel indflydelse på de regler og love, 
der styrer deres liv. 
 
Demokrati er ikke en morgengave, der kom af sig selv. Den er tilkæmpet og 
fastholdt på trods af mange både religiøse og politiske anslag samt 
historiske hændelser. Det er det, som bogen handler om.  
 
Lene Andersen formår med et stort historisk overblik og en flydende pen, at 
beskrive det uafhængige menneske, den frie tanke og demokratiet fra sin 
spæde start helt tilbage fra jægersamlernes første samfundsformationer til 
dagens globaliserede informationssamfund. Med en imponerende 
entusiasme bliver læseren ført igennem de førhistoriske samfund, det 
græske og romerske demokrati, oplysningstiden, reformationen, det 
moderne gennembrud og frem til dagens politiske og religiøse konflikter. 
En lang række samfundstænkere og filosoffer bliver bragt i spil til belysning 
af hvordan demokratiet gradvist men sikkert blev udviklet og styrket. I den 
forbindelse bliver man også gjort opmærksom på, at historien absolut ikke 
er en kontinuert historiske proces. Mange fejl- og tilbageslag i den 
demokratiske proces, hører også til den historiske orden.  
 
Bogens demokratiske forståelsesramme ligger tæt op af det der kunne 
benævnes som deltager- og samtaledemokrati. Denne demokratiform 
bygger på den enkelte borgers individuelle frihed og retten til at bestemme 
over egne forhold, men lige så vigtigt, at demokrati har til formål at bygge 
bro over forskellige synspunkter – at respektere andres ret til også at 
bestemme over deres liv. Demokrati kræver ligefrem, at man bliver nødt til 
at lytte til sine omgivelser. Mennesker er forskellige, og det er demokratiets 
væsen, at det anerkender folks forskellighed: ”Dér, hvor respekten for det 
enkelte menneske forsvinder – det være sig på grund af handicaps, religion, 
etnisk oprindelse, køn eller homoseksualitet – dér forsvinder demokratiet 
også”. 
 
Demokrati er så at sige samtale – i mindre grad afstemning, om end 
nødvendigt: ”I demokratiet har vi ikke blot ytringsfrihed, men også lytte-
pligt”. På den måde kommer demokrati til at stå i et direkte modsætnings-
forhold til religiøs og politisk totalitarisme, da totalitære ideologier 
foregiver at omfatte alt og have svar på alt; det totale, deraf navnet. 
 
Bogen redegør på udmærket måde hvilke institutionelle rammer, der skal 
eksistere for at der er tale om et egentligt demokratisk samfund. Det er 
yderst lærerigt i forståelsen af den globale politiske situation. Der er lande 
der er tæt på, men der er desværre også mange lande (som vi for øvrigt 
samarbejder tæt med), som er meget langt væk fra disse demokratiske 
idealer. Det handler bl.a. om, at der er hemmelige valg, at der er et 
folkevalgt parlament, at der eksisterer parlamentarisme, at der er et 
ukorrupt politi og militær, at der er uvildige og uafhængige domstole, at der 
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er ytringsfrihed, og at der er offentlighed i både myndighedsudøvelsen og i 
den politiske debat. Ja, kravene er store, og mange lande har langt igen.  
 
Samspillet mellem politik og religion spiller en helt central rolle i bogen, 
hvilket ikke er så mærkeligt, al den stund, at det givetvis er tidens mest 
omdiskuterede tema. Det være sig i den hjemlige andegård hvor Dansk 
Folkeparti i de sidste ti år har været med til at forpeste og skævvride den 
politiske debat. Det være sig i vurderingen af USA’s meget aggressive uden-
rigspolitik og uheldige sammenstilling af terrorisme og uhensigtsmæssige 
politiske regimer.  Det hele får et præg af at være en civilisationernes kamp 
mellem forskellige religioner og politiske styreformer.  
 
I dette stivnede debatklima er Lene Andersen’s ”Frihed og demokrati” en 
dejlig nuanceret videns- og debatbog. Den er absolut ikke blind for at 
politisk og religiøs fanatisme er demokratiets modsætning og fjende, men 
den fjerner den myte, at det kun skulle være islam, der er problemet. 
Kristendom og protestantisme går ikke ram forbi. Problemet er og forbliver 
fundamentalisme og totalitarisme af enhver slags – uanset politisk og 
religiøs farve: ”Det der gør den totalitære islam farlig, er ikke Koranen og 
dens ord som sådan, men kombinationen af idéen om den perfekte verden, 
paradis og det personlige martyrium [….] kristendommen har fostret  lige 
så meget vold som islam, når Jesus, i modsætning til Muhammed, netop 
talte om at vende den anden kind til”. 
 
Bogen har en ganske udmærket gennemgang af de forskellige religioners 
forhold til demokrati og individualisme. Ingen religioner består denne 
lakmusprøve. Religion og demokrati er som udgangspunkt modsætninger, 
og ingen religion kan tages for indtægt for at være særlig demokratisk. 
Protestantismen får dog det skudsmål, at det i praksis har: ”vist sig ligeglad 
med, om den er en religion under et demokrati eller et diktatur, men den 
har den fordel, at den ikke bringer sine tilhængere i konflikt med en 
demokratisk lovgivning”. 
 
En svaghed ved bogen er, at den ikke rigtigt forholder sig til den meget 
vigtige diskussion, der handler om hvor grænsen går for ytringsfriheden, og 
hvilke magtmidler demokratiet med rimelighed kan tage i anvendelse i sit 
forsvar af sine egne grundpositioner. Om det forholder sig som Platon 
sagde, at hvis de tolerante gav efter for de intolerante, så ville de tolerante 
tabe kampen.  Bogen stiller godt nok spørgsmålet, men kommer ikke med 
noget svar. Derimod med en konstatering: ”Terrorisme er en af de største 
trusler i øjeblikket, men hvis vi som demokrati går i panik, gør det kun ondt 
værre, og det vil i længden undergrave demokratiet selv”. Det er ærligt talt 
lidt tyndt. 
 
Med disse ord skal bogen varmt anbefales, da den er en velanbragt hyldest 
til vores demokratiske samfund – med alle de muligheder og farer dette 
indebærer. Det er ganske svært, men nødvendigt, at holde fast i vores 
demokratiske kultur.    
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23.	Udtalt	uskøn	ulighed		

Anmeldelse af: ”Den retfærdige ulighed”, CEPOS-Forlag 2007 
 
 Offentliggjort i Social Politik nr. 1 � 2008 
 
Kort før jul udsendte direktøren for den liberalistiske tænketank CEPOS 
Martin Ågerup en ny bog: ”Den retfærdige ulighed”. Bogen har udfordret 
den pæne borgerlighed, ved at tale rent ud af posen. Liberalistisk skal i 
denne forbindelse netop ikke forveksles med partiets Venstres opfattelse af 
politisk liberal. Bogen forsøger på ingen måde at pakke tingene ind i en 
velmenende borgerlig konsensussøgende politisk praksis. Der er rene 
liberalistiske ord for pengene - uden formildende omsvøb. Der er tale om en 
skånselsløs højrekritik af Venstre. Ågerup kalder faktisk en spade for en 
spade. Budskabet er klart - ulighed er retfærdigt, mens ligemageri er 
uretfærdigt og velfærdsforringendei.  
 
Det hører trods alt til undtagelserne, at der udkommer politiske 
debatbøger, der er fuldstændigt blottet for kritisk realisme. Dette er 
imidlertid en af undtagelserne. Det kan godt tænkes, at uligheden under 
den nuværende regering i visse tilfælde er blevet stærkt overdrevet i bevidst 
politisk øjemed, men det nuancerer ikke, som påstået i bogen, ligefrem 
debatten at ende i den helt modsatte grøft.  
 
Det kan såmænd være, at man slet ikke kan lide bogen, men den er nu god 
at få forstand af, da den tydeligt viser hvilke ideologiske strømninger, der 
ligger bag den liberalistiske kritik af den tredje Fogh-regering. 

En	klar	men	kynisk	morale	

Bogen ”Den retfærdige ulighed” er et langt og aldeles ukritisk, ideologisk 
forsvarsskrift for indførelsen af det ultra-liberalistiske samfundssystem. 
Idealet er, at det enkelte menneske skal kunne leve i det totalt frie samfund 
kendetegnet ved markedsøkonomi og personlig kontraktfrihed: ”På et 
marked med kontraktfrihed har alle mennesker lige muligheder”. Et 
idealsamfund der nærmest får den nuværende borgerlige regeringspolitik 
til at fremstå som den rene, skære og uforfalskede socialisme.  
 
Moralen er: Føj for den lede med den nuværende socialliberale politik. Den 
fører kun til moralsk og økonomisk fordærv.  
 
Medicinen er: Skab størst mulig økonomisk ulighed, da det skaber den 
største grad af personlig frihed. Dermed bliver uligheden det retfærdige 
begreb, der skaber mest mulig lykke og velstand til samfundet.  
 
Bogen er et langt frontalt angreb på enhver form for offentlig indblandings-
politik, da det efter forfatterens mening fører til slavelignende forhold (hvor 
er det nu vi har hørt det før?). Skatter er at betragte som simpelt tyveri, der 
tilmed fører til lavere økonomisk vækst og øget lediggang. Øget ulighed 
betragtes som et økonomisk gode til gavn for hele samfundet. Fattigdom er 
typisk en selvvalgt livsform, og den bør under ingen omstændigheder 
understøttes af fællesskabets kasse. Socialpolitikken bør reformuleres, og 
vende tilbage til kun at omfatte de ”værdigt trængende”. Den universelle 
velfærdsstat, der for øvrigt benævnes som en ”bestikkelsesteori” omfordeler 
kun til mere uretfærdighed. Den såkaldte bestikkelse, at de rige kun støtter 
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velfærdssystemet fordi de selv er omfattet, nedgøres i øvrigt af forfatteren. 
Det sker på et fejlagtigt grundlag, da Ågerup kun inddrager indkomstover-
førslerne, og ikke den offentlige ydelsesproduktion – og det er især her, at 
erfaringerne har vist rigtigheden af, at ”velfærd kun for de fattige bliver til 
fattig velfærd”.   
 
Total fravær i bogen er fx, at det liberalistiske eksperiment på New Zealand, 
hvor Ågerups idealsamfund er forsøgt udlevet i praksis, i de sidste 35 år er 
røget fra at være et af verdens 10. rigeste samfund, til at glide ned under en 
20. plads, mens fx Holland og Norge har bevæget sig i modsat retning. Så 
det har ikke kun noget med øget ulighed og mindre offentlig sektor at gøre. 
Dette burde vel give anledning til nogle selvkritiske refleksioner. Men nej. 
Intet bider på. Intet over, intet ved siden af den rene liberalisme. 

Sindrig	argumentation	

Ågerup henviser ikke til Ludvig Holberg, om end mange af hans argumenter 
er opbygget i stil med Erasmus Montanus’: ”En sten kan ikke flyve - Mor 
kan ikke flyve - ergo er Mor en sten”. En af Ågerups mange montanus’er er: 
”Når total indkomstlighed ikke er ønskværdigt, må det logisk indebære, at 
der selv for lighedstilhængere er et punkt, hvor mere lighed ikke vil være en 
god ting […] Man kan altså få for meget lighed i samfundet”. Problemet er 
imidlertid, at der ikke er belæg for påstanden. Erasmus Montanus undlod 
at opliste punkter, hvor stenen og moderen havde forskellige egenskaber. 
Denne oplistning ville have vist, at der var tale om to væsensforskellige 
størrelser. Det forhold, at der ikke kan skabes absolut indkomstlighed kan 
ikke tages til indtægt for, at der ikke skulle være rum for forbedringer i de 
eksisterende systemer. 
 
Martin Ågerups samfundsmæssige relationer bliver ofte fortalt gennem 
meget fortænkte situationer mellem to tilsyneladende ens personer, der af 
egen fri vilje vælger forskelligt. Næsten alle samfundsmæssige forhold i 
bogen bliver derefter sammenlignet med retfærdigheden i fodboldspil, 
poker og lotto. Livet er billedligt talt et spil – nogle er heldige, mens andre 
er knap så heldige. At lave om på det, er naturstridigt og ikke retfærdigt. 
Den rige tager intet fra den fattige ved at være arbejdsom, driftig, talentfuld 
og initiativrig, og derfor er der ingen begrundelse for, at den rige 
nødvendigvis skal dele med den fattige, der jo bare kunne have været 
arbejdsom, driftig, talentfuld og initiativrig.  
 
Kan det være så svært at forstå?  
 
Markedet fordeler retfærdigt. I bogen kaldes det gudhjælpemig 
moralfilosofi – forstå det hvem der kan. I virkeligheden skal man nok stikke 
et spadestik dybere, hvis man skal finde ned til Martin Ågerups inderste 
menneskesyn - blottet for moralfilosofisk pølsesnak. Mennesket er et dyr. I 
dyrenes verden er det den stærkeste, der vinder for at sikre artens 
overlevelse. Hannen tager mad før hunnen, og hunnen tager mad før de 
gamle og ungerne. Dette er nødvendigt i dyrenes verden, og det er denne 
analogi, som Ågerup i realiteten overfører til det menneskelige samfund.       
 
Ågerups blinde vinkel blokerer fuldstændig for det forhold, at menneskelige 
samfund er sociale konstruktioner, der gennem intellekt, sociale mønstre og 
snilde kan udvikle både langsigtet økonomisk vækst og omsorg for 
hinanden – hvis det ønskes. Al historisk erfaring efter anden verdenskrig 
har vist, at i demokratiske lande med en relativ stor offentlig sektor og 
økonomisk lighed (på et højt niveau), har man den største tillid til 
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myndighederne, den bedste regeringsførelse, samt den største politiske 
borgerdeltagelse. Ågerup erkender faktisk dette forhold, men bruger store 
dele af bogen til at tilbagevise, at det netop forholder sig sådan. I kampen 
mod det som han kalder kollektivismen, gør han vold på sine egne 
undersøgelser. Dette sker gennem referencer til tvivlsomme 
”videnskabelige” undersøgelser – ofte lavet af hans egen tænketank CEPOS: 
”Det må konkluderes, at der samlet set ikke er noget belæg for at påstå, at 
øget ulighed skulle svække sammenhængskraften i Danmark”. Der er 
mange steder for øvrigt flere cirkelslutninger på et højt niveau. På den ene 
side påstår han, at den offentlige sektors vækst og de deraf stigende skatter 
hæmmer økonomisk dynamik og lysten til at tage ansvar og uddanne sig. På 
den anden side påstår han i en konkret undersøgelse, den offentlige sektors 
vækst (1981-1999) får uligheden til at stige og individualiteten til at vokse. 
Ja, det er ikke let at blive klog på budskabet, når de ideologiske briller i den 
grad lægger op til et meget selektivt syn. 
 
Ågerup accepterer slet ikke begrebet relativ fattigdom, dvs. det forhold, at 
en given befolkningsgruppe har fået en mindre andel af den samlede 
samfundsmæssige kage (indkomstmasse). For Ågerup er det alene et 
statistisk fænomen, der er opstået, fordi hele samfundet – og især de rige - 
er blevet rigere, og at de laveste indkomstgrupper ikke har fulgt med i 
samme takt (ofte selvforskyldt). De fattige er faktisk blevet rigere – og ikke 
fattigere. Han ser derfor ikke noget problem i, at de laveste indtægtsgrupper 
for en øget indkomst, alligevel kun kan købe en mindre andel af de samlede 
samfundsmæssige værdier. Et forsøg på at ændrer det, er efter Ågerups 
opfattelse bare et udtryk for socialpolitisk klynk. Ja, ikke et øje er tørt, når 
man ser, at de fattige faktisk har fået det meget bedre, da priserne på alle 
basale nødvendighedsvarer er faldet. Adgangen til den selvvalgte fattigdom 
er dermed blevet gjort lettere – påstås det. Det må da være en dejlig nyhed 
for alle dem, der stillede sig op til Frelsens Hærs julehjælp for fattige! 

Den reale virkelighed 

Det kan faktisk være svært at trænge igennem al den tågesnak. Den store 
økonomisk-politiske lakmusprøve kunne jo derfor være at forestille sig 
(Gud forbyde det) en massiv nedskæring af de offentlige udgifter – og så se 
på hvad der ville ske. Når de offentlige budgetter herefter var rettet til, ville 
resultatet med stor sandsynlighed være, at udkantsområderne havde fået 
mindre, arbejdsløshedsunderstøttelse og førtidspensionering var fjernet 
eller kraftigt minimeret, kvinderne havde fået færre indkomstoverførsler, 
børnenes pasning og uddannelser var blevet skåret ned, ældreplejen var 
blevet reduceret, og hospitalsvæsenet var blevet dårligere. Til gengæld ville 
skatterne blive lettet, og det private forbrug kunne stige. Dette ville være 
den realpolitiske konsekvens af et større ulighedssamfund. I bogen bliver 
denne barske realitet pakket ind i floromvundne liberalistiske 
retfærdighedsbetragtninger.  
  
Offentligt styret omfordeling kortslutter i Ågerups optik forbindelsen 
mellem friheden til at handle og ansvaret for sine egne handlinger. Ågerup 
får hele tiden privat-offentlig til at stå i et uløseligt modsætningsforhold 
over for hinanden. Påstanden er, at disse to regimer ikke kan 
sameksistere fredeligt med hinanden. Gang på gang påstås det, at en 
offentlig sektor er uforenelig med de personlige frihedsrettigheder: 
ejendomsretten kontraktfriheden og ytringsfriheden. Dette er ganske 
ejendommeligt, al den stund at det danske samfund realt set siden 1945 
er blevet mere end fire gange så rigt, og det til trods for en meget kraftig 
udbygning af velfærdsstaten, en voldsom vækst i den offentlige omfordeling 
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og mere end en fordobling af skattetrykket. Det kan naturligvis kun 
forklares ved, at økonomisk vækst netop kan foregå parallelt med en 
udbygning af velfærdsstaten, da det afstedkommer en dynamisk økono-
misk og politisk vekselvirkning mellem det private marked og den 
offentlige sektor. Der er ikke mange lande i verden, der kan hamle op 
med Danmark – både i politisk stabilitet og økonomisk vækst. 
 
Interessant er det også at se, at den neoklassiske produktions- og nytteteori 
bliver benyttet efter forgodtbefindende. På den ene side anvendes teorien 
som et slående argument for at retfærdiggøre folks forskellige værdier på 
arbejdsmarkedet. På den anden side afvises teorien som teoretisk vås, når 
den selv samme teori anvendes til at retfærdiggøre omfordeling af indkomst 
mellem forskellige befolkningsgrupper. Det er vist nok det der kaldes 
selektiv anvendelse af de forhåndenværendes søms princip.  Ligeledes 
fokuseres der meget på den nytteteoretiske skatteteori, der påpeger, at der 
ikke er en dybere retfærdighed i, at de største indkomster skal bære de 
største skattebyrder, mens skatteevneteorien, der mener, at de største 
indkomster trods alt bærer de mindste økonomiske ofre ved 
skattebetalingen, er totalt fraværende i bogen.  

Politiske fejl 

Bogen fremhæver mange steder – og med rette – at det politiske system, 
uanset hvor demokratisk det end måtte være opbygget, har indbygget en 
række såkaldte politikfejl, dvs. at demokratiske beslutninger faktisk kan 
føre til andre hændelser og effekter end oprindeligt påtænkt. Beslutninger 
der fx har til formål at skabe mere lige adgang til sygehusvæsenet kan 
faktisk vise sig at skabe utilsigtede ventelister – og dermed mere ulige 
adgang. Disse såkaldte politikfejl i de demokratiske processer bliver i bogen 
på finurlig vis taget til indtægt for, at de økonomiske markedsmekanismer 
er mere retfærdige. Bogen dyrker ligefrem de politiske særtilfælde, og gør 
dem til det normale i de demokratiske processer: ”Sådanne formelle eller 
uformelle privilegier bliver altid og uvægerligt konsekvensen af at 
tilsidesætte markedskræfterne”. Dermed kan de dømmes ude som 
uretfærdige. Så hele øvelsen går ud på – ikke at fjerne politikfejlene – men 
markedsfejlene. Og det gøres bedst ved at sikrer det fuldstændigt 
ukontrollerede frie marked – uden statslig indblanding: ”Hvis to 
mennesker begge ønsker at indgå en aftale med hinanden, udgør det brud 
på deres kontraktfrihed, hvis en tredjepart forhindrer dem i at handle”.  
 
Som argument for at den absolutte fattigdom globalt set er på retur, frem-
hæves det, at andelen af verdens befolkning der lever for under to dollar pr. 
dag, er faldet drastisk. Denne ellers ikke imponerende udvikling bliver 
alligevel taget til indtægt for en bastant ideologisk konklusion: ”De lande, 
hvor fattigdommen er faldet mest, er de lande, der har liberaliseret deres 
økonomier mest, blandt andet ved at fjerne handelshindringer og sikre den 
private ejendomsret”. Ikke et ord om det ulige bytte mellem den udviklede 
og ikke udviklede verden. Ikke en konstatering af om så få dollar 
overhovedet kan accepteres som en international målsætning for et stabilt 
samhandelsforhold. Næ, der køres bare videre i den liberalistiske skure: 
”Udviklingen ville gå endnu hurtigere og komme endnu flere af verdens 
fattige til gavn, hvis endnu flere handelshindringer blev fjernet”. 
Spørgsmålet er jo ikke om folk skal leve af et par dollars mere eller mindre 
pr. dag, men hvordan man får opbygget et mere ligeværdigt økonomisk 
samarbejde landene imellem. Den diskussion tages overhovedet ikke. 
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En flad skat på den flade hånd 

Efter at have gennemført en sønderlemmende kritik af den herskende 
økonomiske orden, når Martin Ågerup frem til sit egentlige ærinde med 
bogen – at præsentere CEPOS’ ultraliberalistiske alternativ – Den flade 
skat. Ikke på fyrre procent som fx foreslået af Ny Alliance. Næh, det 
ultimative forslag overgår alt og alle: 23 pct. – vær så god at spis! 
 
Prisen for denne menu er imidlertid en total afskaffelse af folkepensionen, 
arbejdsløsheds- og sygedagpenge, efterløn, boligydelser, SU og andre 
velkendte overførselsindkomster. Det langsigtede mål er faktisk en endnu 
lavere skat og endnu større offentlige besparelser. Ideelt set ønskes slet ikke 
en flad skat, men en degressiv skatteskala, hvilket vil sige, at 
skatteprocenten skal falde med stigende indkomst: ”Det ville på mange 
måder være det mest retfærdige og fint i overensstemmelse med forholdene 
i resten af samfundet. Man betaler jo heller ikke mere for en liter mælk eller 
for en togbillet, hvis man er velhavende”. Individualismen kan vist ikke 
drives ret meget videre med den holdning.  
 
Et hvert underskud i den ågerupske økonomiske teori finansieres af 
såkaldte ”dynamiske effekter”, dvs. det der mangler i de offentlige kasser, 
på grund af lavere skattesatser, kommer alligevel ind ved at den samlede 
produktion og indkomst bliver større. Beskatningsgrundlaget stiger så at 
sige. Vupti underskuddet er væk. Og hvis det alligevel mod forventning ikke 
sker, kan underskuddet dækkes ved at fastfryse det offentlige forbrug i syv 
år målt i faste priser.  
 
Efter Martin Ågerups opfattelse er der ingen grund til at borgerne fortvivles 
over bortfaldet af de offentlige overførsler. Løsningen er naturligvis private 
og markedsbaserede forsikringer, der åbenlyst og dokumenteret har meget 
skæve fordelingspolitiske konsekvenser.  
  
”Den retfærdige ulighed” er en ubetinget hyldest til markedet og dens 
lykkesagligheder. Efter at have læst bogen, kan man endnu engang 
konstatere, at markedet godt nok kan frembringe de bedste og billigste 
produkter, men det kan også få det værste frem i menneskerne. Især hvis 
markedet ikke bliver modereret og holdt under opsyn.  
  
Vi skal naturligvis glæde os over, at vi alle er blevet rigere, men det 
retfærdiggør ikke, at vi ignorerer, at der stadig er utrolig mange mennesker 
i vores samfund, der (om end kun periodevis) har det svært, og at det for 
dem hverken er retfærdigt eller selvvalgt. Et demokrati vurderes som 
bekendt på hvordan mindretallet behandles, selvom det er flertallet, der 
bestemmer. Et velfærdssamfund bør vurderes på hvordan vi behandler de 
unge, de enlige, de gamle, de syge, de arbejdsløse, de fraskilte, de udsatte, 
de udstødte - selvom det er de rige, der betaler.  
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24.	Deltagerdemokratisk	nedsmeltning?	

Anmeldelse af Tim Knudsen: Fra folkestyre til markedsdemokrati, 
Gyldendal 2007 
 
Offentliggjort i www.Historie-NU.dk 
 
Tim Knudsen har gjort det igen. Han har skrevet en fremragende samtids-
historie over det danske samfunds politiske, administrative og parlamen-
tariske udvikling siden jordskredsvalget i 1973.  
 
Det var netop dette folketingsvalg, der gjorde den danske befolkning 
smertelig opmærksom på, at efterkrigstidens planlægnings- og demokrati-
optimisme definitivt var slut. Erkendelsen af valget blev, at den 
kapitalistiske økonomiske vækst hverken var selvregulerende eller styrbar. 
De negative internationale konjunkturer slog igennem med fuld kraft, og 
forplantede sig hurtigt til vælgerlabilitet og politisk forvirring. Troen på en 
konsensuspræget national demokratisk udvikling led endeligt skibbrud. En 
rystelse som det danske partisystem – og egen demokratiforståelse - aldrig 
rigtig kom sig over på trods af, at de partier – og de folkelige bevægelser - 
der skabte dette politiske jordskred et kvart århundrede senere stort set var 
forsvundet fra den politiske scene.  
 
Bogen er utroligt velskrevet. Ja, visse steder har det anvendte analyse- og 
billedsprog nærmest litterær kvalitet. Komplicerede demokratiske, admini-
strative og parlamentariske teorier og modeller bliver gjort forståelige, og 
de bliver levendegjort gennem en omfattende historisk viden, som let og 
ubesværet videregives til læseren.  
 
Man kan kun være imponeret over den bredde af viden som Tim Knudsen 
besidder. Han har indsigt i utrolig mange af politologiens kringelkroge. Det 
være sig inden for demokratiteorier, magt- og afmagtsteorier, politisk 
aktivisme, partiorganiseringer, stats- og forvaltningsopbygning, parlamen-
tarisme, kirkeforfatning osv. Ud over den teoretiske tilgang til emnerne har 
han et yderst sikkert blik for de historiske sammenhænge. Han har indsigt i 
de store sammenhænge og de små detaljer. Han bevæger sig både i tid og 
rum. Han har stort set gjort den store Magtredegørelse efter, men i en 
meget kortere og langt mere personlig reflekterende form. Der er ingen tvivl 
om, at Tim Knudsen også har en holdning til det passerede. 
 
Disse fortræffeligheder til trods, er der også grund til at hælde lidt malurt i 
bægret. Nogle af de politologisk-historiske analyser er visse steder at 
sammenligne med et stykke håndsæbe. Nok på grund af mængden af stof. 
Ligesom man er ved at få hold om indholdet smutter det så at sige ud af 
hænderne på en, og analyserne ender i en blindgyde, ikke sjældent bundet 
op på nogle småhistorier hentet fra forfatterens sidste nye avislæsning. Tim 
Knudsen er oprindelig historiker, og her ville en vis form for kildekritik 
have været på sin plads. En enkelt – måske tilfældig? – og ubekræftet 
hændelse er sjældent tilstrækkeligt til at underbygge en hel teoretisk 
konstruktion. Bogen bærer nemlig flere steder præg af, at politologens hang 
til luftige udsagn, byggende på flygtige forhold til sine kilder, er løbet af 
med historikerens kritiske sans. I en bog på næsten 500 sider kan der altid 
findes formelle fejl. Uden direkte at lede efter dem, kan det oplyses, at 
Domstolsstyrelsen ikke blev oprettet i 2000, men i 1999, og at der ikke 
skete en 13-dobling af indvandringen fra 1983 til 1984. Et mere sandsynligt 
årstal må være 2003 eller 2004. Der er heller ingen ordentlig kronologi i de 
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valgte temaer og analyser. Det gør ikke bogen egnet som opslagsværk. Der 
skrives og skrives, men der er af og til langt mellem snapsene.  
 
Bogen er opdelt i hele 19 kapitler. Hvert kapitel behandler væsentlige ele-
menter af den nyeste politiske og administrative teori og historie.  Det er en 
vældig appetitvækker til at gå videre med stoffet.  
 
Bogen indledes med at konstatere, at den klassiske demokratiopfattelse, 
som heftigt blev diskuteret lige efter afslutningen af Anden Verdenskrig, 
med valget i 1973 langsomt men sikkert blev udfaset. Tiden var ikke mere til 
dialog og endeløse samtaler. Individualismen havde taget over. Markedet 
vandt, og systemet havde talt. Det var så at sige blevet sværere at skabe 
politisk konsensus.    
 
Det parlamentariske arbejde søgte ind mod midten, da forestillingen om et 
betydeligt selvstændigt råderum i et samfund, stærkt afgrænset fra 
omverden, var blevet svækket. Den politiske kamp koncentreredes om 
opbygningen af velfærdsstaten, og her var de forskellige partier ved at falde 
over deres egne og andres fødder. Men det blev også tiden til erkendelsen 
af, at der var grænser for velfærdsstatens fortsatte udbygning. Især spillede 
den gryende globalisering en rolle. Både statens og landets underskud 
voksede, og det repræsentative demokrati førte mod en kurs, der var ved at 
sætte landet uafhængighed over styr. Den økonomiske nødvendighed 
pressede det folkelige demokrati: ”På et marked kan man hele tiden vælge 
og vrage. Et marked kræver mindre tillid til hinanden en demokratisk 
dialog”. Man kan påstå, at det er et meget godt eksempel på, at 
systemverdenen koloniserer livsverdenen. 
 
Bogen leverer en sønderlemmende kritik af de offentlige ledelses- og 
styringsmekanismer. I bestræbelserne på at styre den komplicerede 
offentlige sektor, er man havnet i et stivnet og overbureaukratiseret 
kontrolsystem, der nærmest er ved at nedlægge den offentlige service og 
erstatte den med bunker af registreret information, der er blevet så 
overvældende, at det i sig selv skaber manglende overblik. Flere og flere er 
blevet ansat til at frembringe og administrere disse informationer, og færre 
og færre har tid til at udøve den primære service, de reelt er ansat til. De 
varme hænder bliver så at sige erstattet med kolde. I stedet for primær 
service får man øget kontrol, statistikker og evalueringsrapporter. Denne 
destruktive styring er så at sige kammet over, og er blevet sin egen værste 
fjende. De nye ledelsesformer, der i høj grad er styret af kontrakter, er et 
direkte anslag mod medarbejderdemokratiet. Den stigende anvendelse af 
kontraktpolitik får også medierne til at fokusere mere på om kontrakter 
overholdes end på politikkens indhold, hvilket grundlæggende er et brud på 
deltagerdemokratiets idealer om inddragelse og dialog - evnen og viljen til 
at bøje sig mod hinanden.  
 
Mediernes udvikling har yderligere bidraget til at samfundet har bevæget 
sig bort fra medborgerdemokratiet. Kravet til sensationer og salgbare 
overskrifter er blevet større end den indholdsmæssige faglige og politiske 
fordybelse. Proces frem for indhold. Konkurrence på mediefronten har ikke 
givet et større og mere varieret udbud, men derimod mere af det samme 
vitamin- og holdningsløse, ja nærmest tidsrøvende, underholdning – uden 
nogen form for demokratisk substans. Pressen er gennemgående blevet 
mere sensationsorienteret, og der er i demokratisk forstand sket en negativ 
forrykkelse af styrkeforholdet mellem den kritiske journalistik og deres 
kilder. Spindoktorene er blevet for dominerende. Som Tim Knudsen selv 
konkluderer: ”Mediernes krav om hurtighed, variation og ”instant 
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response” er åbenlyst i strid med deltagerdemokratiets ideal om 
reflekterende dialog”. 
 
Partimedlemskab er ikke som tidligere for de mange, men er som så meget 
andet i vores moderne samfund blevet specialiseret. Dette er tilsyneladende 
et paradoks, da forudsætningerne for befolkningens demokratiske 
deltagelse er blevet bedre. Flere mennesker har fået en bedre uddannelse, 
og de er blevet mere kritiske i deres holdning til autoriterne, samtidig med 
at den politiske interesse blandt folk generelt er blevet større. Alligevel 
bliver kredsen af politiske kandidater i dag taget ud af et langt mindre 
udsnit af befolkningen end tidligere, samtidig med at den centrale partitop 
har fået langt større indflydelse på kandidatopstillingen. Den økonomiske 
afhængighed hviler heller ikke længere medlemsbidragene, men på de 
offentlige tilskud. Partiernes klassemæssige tilhørsforhold er også gradvist 
men sikkert blevet udhulet. Vælgertroløshed er dagens orden. Partier, der 
ønsker at søge politisk indflydelse, skal kunne omfatte det hele – såkaldte 
catch-all-partier. Et andet partipolitisk særkende er, at stort set alle 
ledelserne er blevet djøficerede. Kunsten er at kunne simplificere de 
politiske budskaber til tre, fire overskrifter, og kunne fremlægge dem, som 
om det var varer i et supermarked, som kunderne (vælgerne) derefter kan 
gå på indkøb i. De politiske partier har så at sige udviklet sig til nogle 
såkaldte markedssegmenter, der mere og mere bliver styret af 
professionelle opinionsundersøgelser og behovsanalyser end 
samfundsholdninger, klassetilhørsforhold og ideologi. Politik er blevet 
topstyret designerpolitik tilpasset de forskellige afsætningsmuligheder. Tim 
Knudsen benævner denne udvikling som en bevægelse fra folkepartier til 
markedspartier. 
  
Det er lidt af en øjenåbner at læse Tim Knudsens analyse af folketingets 
demokratiske indflydelse. Den er efter forfatterens opfattelse ikke ret stor. I 
bedste fald er det et filter for den udøvende magt. Stor arbejdsbyrde og 
uklare retningslinier gør arbejdet i demokratisk forstand til en tvivlsom 
affære. Med stor faglig indsigt sandsynliggøres det, at højst 20-25 personer 
sætter et reelt præg på tingets arbejde og indgår i et tæt samspil med 
ministre og embedsmænd. 
 
Bogen indeholder en række skarpt iagttagende analyser af det danske 
ministerialsystem og politiserende embedsmænd. Nok bogens bedste 
kapitler. Ministerierne bliver mere og mere professionaliseret, samtidig 
med at ministrene i højere og højere grad bliver udnævnt efter deres 
politiske tæft frem for deres faglige indsigt. Dette, sammenholdt med at en 
hurtigere udskiftning af fagministrene, centraliserer magten hos 
statsministeren og de ledende embedsmænd. Der er sket en kraftig 
magtcentralisering i staten, hvor Finansministeriet er blevet væsentligt 
styrket i forhold til de forskellige fagministerier. Tim Knudsen er så finurlig, 
at han et sted skriver: ”I stedet for at være dagsordensættende risikerer 
ministrene at blive rejsende i hastende ligegyldigheder”. Det giver rum for 
de såkaldte politiserende embedsmænd: ”Forandringerne har på mange 
måder øget afstanden mellem det repræsentative demokratis idealer og 
virkeligheden”.  For virkeligheden er, at (top)embedsmændene ikke kun 
fungerer som lovmedholdelige forvaltningsadministratorer, men i høj grad 
har roller som policymakere: ”Initiativ- og definitionsmagt er i vidt omfang 
flyttet fra regering til embedsmænd”. Denne politisk taktiske vejlederrolle 
kom i høj grad ind dansk forvaltningspraksis fra slutningen af 1970’erne, 
men er siden blevet accelereret op i et højt gear. Især har Finansministeriet 
spillet en central og holdningsgivende rolle. Dette ministerium har fx 
udgivet flere policy-anbefalinger end summen af samtlige udsendte 
partiprogrammer i Danmark.  
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Statsministeriet særlige og mere og mere magtkoncentrerende rolle bliver 
grundigt behandlet i Tim Knudsens bog. Det begyndte så småt i 
begyndelsen af 1970’erne, men Fogh Rasmussen har med vanligt taktisk 
overblik nærmest fuldendt projektet. Tim Knudsens påstand er bl.a. at 
statsministeriet, i modsætning til mange andre vestlige demokratier, 
mangler en institutionel instans (fx en præsident), der kan afbalancere 
statsministerens magtråderum. Mange steder i bogen fremgår det mere end 
tydeligt, at Tim Knudsen ikke ligefrem ser udviklingen i almindelighed og 
Anders Fogh Rasmussen i særdeleshed som den store bannerfører for det 
deltagerdemokratiske samfundsprojekt. I flere og flere forhold, der 
omhandler internationale forhold, er det helt bevidst lykkedes 
statsministeren, at køre udenrigsministeriet ud på et magtpolitisk sidespor. 
Det gælder både i en række vigtige EU forhold og i Danmarks hidtil største 
udenrigspolitiske krise i forbindelse med Muhammed-sagen. Kampen 
mellem stats- og udenrigsministeriet har på ingen måde gavnet Danmark, 
parlamentet eller det detagerdemokratiske forum. Den liberale 
statsminister med den erklærede målsætning at det enkelte mennesket skal 
være i centrum, har i virkeligheden samlet en historisk stor 
magtkoncentration omkring sin egen person: ”Anders Fogh Rasmussen kan 
karakteriseres som den måske stærkeste danske statsminister nogensinde”.   
 
Danmark er et foreningsland. Deltagelse i foreningslivet giver mange 
mennesker en demokratisk skoling. Indflydelse får man ved at slå sig 
sammen, dvs. at man danner foreninger eller organisationer. Udviklingen 
har i Danmark bevæget sig fra at foreningerne havde relativ stor indflydelse 
på det parlamentariske arbejde, til at blive kørt ud på et sidespor. Dette er i 
fin overensstemmelse med, at samfundets i stigende grad følger en indivi-
dualistisk tendens. Organisationer der ønsker indflydelse må bejle til 
medierne og folkestemningen frem for at basere sin magt på et klasse- eller 
standsmæssigt grundlag: ”De faglige organisationer er i stigende grad 
forvandlet til kamporganisationer til serviceorganisationer, som medlem-
merne er blevet individuelle brugere af”. Dette har også udhulet organisa-
tionernes muligheder for at øve indflydelse på lovgivningsarbejdet.  Til 
gengæld har organisationerne oprustet på EU-fronten ved dannelse af en 
betydelig lobbyvirksomhed. 
 
Åbenhed i den offentlige forvaltning er et demokratisk gode. Dette sikrer 
både en effektiv udnyttelse af de offentlige ressourcer og en folkelig kontrol 
af den offentlige magtudøvelse. Offentlighed i forvaltningen styrker så at 
sige borgernes retssikkerhed. Det er derfor bekymrende at læse, at 
Justitsministeriet i midtfirserne, i realiteten manipulerer folketinget 
medlemmer til at acceptere, at åbne postlister – efter svensk model – ikke 
bliver gennemført. Det sker ved fortielser og fordrejelser. Resultatet har 
været, at Adgangen til offentlige dokumenter i dansk forvaltning har stået i 
stampe i nogle årtier. 
 
Det lokale demokrati har i mange år været under pres. Denne udvikling er 
blevet forstærket af den seneste kommunalreform, der i et historisk 
perspektiv både kom som en tyv om natten og som parlamentarisk blev 
båret igennem med det smallest mulige politiske flertal. Tim Knudsen 
redegør ganske overbevisende om skismaet mellem de lokale 
deltidspolitikere og de mere og mere professionelle embedsmænd. 
Balancen mellem bureaukrati og demokrati er ved at tippe over til fordel for 
effektivitet og markedsgørelse frem for deltagerdemokratisk dialog.  
 
Centraliseringen af den kommunale struktur muliggør derudover en langt 
højere grad af statslig styring end hidtil set. Dette har ført til at magten nu 
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ligger i færre men mere homogene og topstyrede kommuner, og som også 
er blevet mere kompatible med det private erhvervsliv. Borgernes mulighed 
for aktiv lokal deltagelse er tilsvarende blevet reduceret. Denne udtynding 
af den nærdemokratiske indflydelse kan bl.a. også ses af, at antallet af 
politiske kandidater på det lokale niveau har været drastisk faldende. Færre 
og færre lokale synspunkter bliver derfor inddraget i den administrative og 
politiske forvaltning. 
   
Det forudsattes i den danske grundlov af 1849, at folkekirken skulle have 
sin egen selvstændige forfatning (synode). Det har man dog ikke kunne 
realisere, da der på ingen måde har kunnet opnås en parlamentarisk 
enighed om hvordan man kunne adskille kirke og stat. Derfor er kirkens 
forfatning den dag i dag sammenfaldende med landet forfatning: 
”Folketinget er i den nuværende situation øverste ”kirketing”. Men det er et 
uengageret ”kirketing”, og en femtedel af Folketingets medlemmer er ikke 
medlemmer af denne kirke”. Dermed adskiller Danmark sig markant fra 
andre lande, som vi plejer at sammenligne os med. Udsigten til at ændre de 
nuværende forhold er ikke fremherskende, selvom kirkedemokratiet 
skranter fælt. I Danmark er det en realitet, at vi har religionsfrihed, men 
ikke religionslighed.  
 
I løbet af 1970’erne forsvandt begrebet økonomisk demokrati (ØD) fuld-
stændig fra den politiske dagsorden. ØD blev erstattet med individuelle og 
skattefinansierede pensionsordninger. Den demokratiske medarbejder-
tanke måtte – som så meget andet - vige pladsen for marked og 
globalisering.  Arbejdsmarkedets decentralisering svækkede også 
fagbevægelsen som kamporganisation. Den politiske pil pegede på, at 
brugerne skulle have større indflydelse på bekostning af 
medarbejderindflydelse, og det funktionsfaglige skulle nedprioriteres i 
effektivitetens navn: ”Generelt er medarbejderdemokratiets nedtur gået 
hånd i hånd med en nedvurdering af faggruppernes professionelle 
kundskab”. Især det sidste er gået ud over den uafhængige 
universitetsforskning, hvor man godt nok gik fra det ene ekstreme styre til 
det andet. Pendulet i dag, har skævvredet universitetsmiljøet fra forskning 
til faktura.  Godt hjulpet til af embedsmænds evige hang til altid at følge de 
politiske vinde: ”Universitetsreformen bekræftede, at de bemærkninger, 
som embedsmænd forsyner lovforslag med, ikke er hævet over kritik”. 
 
Demokrati uden en retsstat er som en nonne uden cykel. Uafhængige dom-
stole er altafgørende for en retsstats funktionsmåde. Det påpeges, at det er 
vigtigt at den dømmende magt kan give et uafhængigt modspil til den 
lovgivende og den udøvende magt. Her må man nok konstatere, at 
Danmark ikke fuldstændigt har adskilt de forskellige offentlige instanser. I 
modsætning til de fleste andre lande, som vi ynder at sammenligne os med, 
har vi fx ikke organiseret politi og domstole i forskellige ministerier. 
Ligeledes er det kritisabelt, at der ikke er vandtæthed mellem politikere og 
anklagemyndighed. Dette kan i ekstreme tilfælde friste politikerne, 
ministrene, til at bruge domstolene til at bedømme rene politiske 
forhold.  Samtidig er der en flydende grænse mellem politik og 
magtudøvelse inden for terrorbekæmpelsen. Dette er uheldigt i en 
retsstat.  Især inden for terrorlovgivningen kan man konstatere en 
udhulning af de klassiske retsstatlige garantier og frihedsrettigheder. For at 
sikrer en større uafhængighed af Justitsministeriet ved 
dommerudnævnelser, blev der i Danmark for nylig oprettet en såkaldt 
Domstolsstyrelse. Undersøgelser har dog vist, at indgroede 
udnævnelsesvaner ikke forsvinder hen over natten bare fordi, at man 
opretter en ny offentlig institution. Dommerstanden er i socio-økonomisk 
forstand en meget selvsupplerende elite i det danske samfund. 
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Demokratiet kræver både et folk og en national afgrænsning. I en 
globaliseret verden er dette imidlertid blevet sværere og sværere at opfylde. 
I Danmark har man på grund af den store indvandring begrænset en række 
borgeres adgang til at kunne deltage i det politiske liv. Denne begrænsning 
er af nogle blevet begrundet i at ville beskytte det danske demokrati. Et 
argument der nok mere er politisk end videnskabeligt begrundet. Der er 
også over tid blevet en større og større afstand mellem de fælles europæiske 
beslutninger og danskernes demokratiske medleven i de besluttende EU-
forsamlinger. Stemmedeltagelsen ved europæiske valg er bekymrende lav, 
hvilket givetvis skyldes, at EU ikke er baseret på et direkte 
deltagerdemokratisk grundlag, men at EU er nationernes - 
medlemsstaternes - demokratiske forum.   
 
De to sidste kapitler i bogen er helliget en sammenfatning af de deltager-
demokratiske muligheder og en vurdering af monarkiets fremtid i 
Danmark.  Tim Knudsen har i den nyere forvaltningshistorie set tendenser 
til, at det deltagerdemokratiske ideal er under kraftig afvikling, mens 
monarkiet til trods for manglende formel politisk magt, er en 
identitetssamlende national kraft, der også i fremtiden kan overleve en 
demokratisk udvikling. 
 
Slutvurderingen af bogen er, at den på alle måder kan anbefales, den der vil 
sætte sig ind i Danmarks nyere politiske og forvaltningsmæssige historie. 
Man kan være enig eller uenig i mange af Tim Knudsens analyser, men 
hvorom alting er, så er bogen er en yderst inspirerende kilde til at stifte 
bekendtskab den politologiske forvaltningshistorie. Den har både glød og 
nerve. Det gøres simpelthen ikke bedre. 		
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25.	Befriende	mangfoldighed	

Anmeldelse af Peter Nielsen (red.): Brudflader – Økonomi og samfund 
2008, Frydenlund 
 
Offentliggjort i Social Kritik nr. XX 2008 
 
 
Hvis man er en hammer, tager alle problemer sig altid ud som et søm. Når 
en økonom ser et samfundsmæssigt problem flår hans 
straks sin økonomhammer op af lommen og begynder at banke løs 
på fænomenet til ukendelighed. Komplicerede samfundsmæssige forhold 
bliver altid betragtet som et økonomisk anliggende og behændigt indlagt i 
overskuelige og matematisk beregnelige formler med kønne og kontinuerte 
egenskaber. Der differentieres, integreres, manipuleres og trukket fra - og 
vupti er der annoncerede upolitiske anbefalinger ad libitum.  Fremstillet 
som fornuften og videnskaben mod dumhed og politik.    
 
Peter Nielsens bog Brudflader er et befriende korrektiv til denne betragt-
ningsmåde.  I bogen er samlet en række – primært yngre – forskeres 
bidrag, som forsøger at beskrive og analysere en række aktuelle 
samfundsmæssige forhold i krydsfeltet mellem økonomi, sociologi og 
politologi. Som bogen selv formulerer det: ”Samfundsøkonomien er præget 
af brudflader, der går på tværs af traditionelle skel mellem det økonomiske 
og ikke-økonomiske” 
 
Bogen består ud over redaktørens indledende essay af tolv selvstændige 
artikler, der dækker så bredt som arbejde, klasser, ulighed, velfærd, miljø, 
information og demokratiudvikling. Der er anlagt en kritisk vinkel på den 
fremherskende nyliberale diskurs i Danmark. Der er dog mere tale om 
tanker i tiden, end egentlige analyser. Man kunne kalde det alternative 
refleksioner, men så heller ikke meget mere.  
 
Det er umuligt i en antologi, at yde alle bidragsyderne fuld retfærdighed. 
Pladshensyn gør, at denne anmeldelse alene forholder sig til velfærdsstats-
temaerne i bogen.    
 
Peter Nielsens indledning beskæftiger sig især med fortællingen om 
modsætningsforholdet mellem arbejdsmarkedsforhold og de stigende foru-
reningsproblemer. Nogle meget komplekse sammenhænge, hvor det første 
fokuserer på nationale økonomisk-politiske forhold, mens det andet i høj 
grad er et globalt anliggende. Peter Nielsen konstaterer ikke overraskende, 
at mens økonomer som regel har skråsikre meninger om alt inden for både 
økonomiske og naturvidenskabelige forhold, så udtaler naturvidenskabsfolk 
sig yderst sjældent om økonomiske forhold.  Sidstnævnte bliver ved deres 
læst, hvilket med stor tydelighed demonstrer, at økonomi ikke kun er en 
eksakt videnskab, men i lige så høj grad er en holdningsorienteret politisk 
geschæft. 
 
Peter Nielsen har senere i bogen en udmærket oversigt over velfærdssam-
fundet historiske udvikling, fulgt op af en række konkrete – men løse - 
forslag til hvordan velfærdsstaten bør kunne frigøre sig fra nyliberalismens 
markedsgørelse. Disse alternativer bliver også fuldt op af Erik Christensens 
kritik af både Regeringens Velfærdskommission (RVK) og Den alternative 
Velfærdskommission (DAV). Sidstnævnte leverer, efter Erik Christensens 
mening, ikke et reelt alternativ, men kun et venstresocialdemokratisk 
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korrektiv til RVK. Begge kommissioner er besat af en økonomisk 
arbejdsmarkedsvækstfilosofi. En vækst der hverken er bæredygtig i global 
eller miljømæssig forstand. Et reelt alternativ er, igen efter Erik Christensen 
mening, derimod indførelse af en såkaldt basisindkomstordning – bedre 
kendt som borgerløn, der dog ikke nævnes ved navn. Dette ville kunne 
skabe et mere lige velfærdssamfund, der hverken har social-, arbejds-, 
generations- eller kønspolitiske skævvridninger. Erik Christensen nævner 
selv, at forslaget i dagens Danmark er en smule utopisk, men at utopi er 
nødvendig for fremme en fremtidig alternativ realistisk politik. Det ville nu 
nok have været på sin plads at se et finansieringsforslag, så man selv kunne 
vurdere, om det havde en realøkonomisk og parlamentarisk gang på jorden.  
 
Velfærdsproblematikken følges også op af Stine Maiken Brix, der påpeger, 
at den nuværende regering ikke vil indføre en minimalstat gennem en 
omfattende politisk reformpakke. Tværtimod, strategien er at gennemføre 
en slags visnepolitik, hvor den private sektors vækst på bekostning af den 
offentlige sektor, gradvist men sikkert vil blive neddroslet og siden 
markedsgjort. Det bekymrende er, at hovedparten af fagbevægelsen og 
Socialdemokratiet langt hen ad vejen følger den nyliberale diskurs, og at 
den kritiske del af fagbevægelsen, venstrefløjen og de sociale bevægelser 
ikke er stærke nok til at være dagsordensættende.  
 
Tim Knudsen og Heidi Houlberg Salomonsen skriver, at den nye 
kommunalreform i 2007, der nærmest kom som en tyv om natten, har 
muliggjort en voldsom statslig centralisering. Magten ligger nu i færre 
topstyrede homogene kommuner, der lettere kan sammenlignes med det 
private erhvervsliv. Borgernes mulighed for aktiv lokal deltagelse er 
tilsvarende blevet reduceret. Denne udtynding af den nærdemokratiske 
indflydelse kan bl.a. også ses af, at antallet af politiske kandidater på det 
lokale niveau har været drastisk faldende. Færre og færre lokale 
synspunkter bliver derfor inddraget i den administrative og politiske 
forvaltning. Forfatterne mener, at fremtiden peger på, at enten går 
kommunerne i en koncernstyret retning, dvs. hvor direktionerne får større 
indflydelse og de valgte politikere får en tilbagetrukken rolle, eller kom-
munerne udvikler et egentlig parlamentarisk system, hvor der dannes en 
slags regering og en opposition. Førstnævnte model vil gøre kommunen 
mere orienteret mod erhvervslivets styreform, mens sidstnævnte model i 
højere grad vil gøre kommunalpolitik sammenlignelig med landspolitikken. 
 
Janne Gleerup beskriver den offentlige sektors moderniseringspolitik, og 
påviser dens indre modsætninger. Hun skriver at offentlige institutioner 
samtidig ledes med både fløjls- og jernhandsker. Fløjlshandsken hedder 
Human Resource Management (HRM), mens jernhandsken hedder New 
Public Management (NPM).  
 
HRM forsøger at trække uudnyttede menneskelige potentialer ind i 
arbejdslivet, da det er mennesker, og ikke maskiner der skaber værdi. Det 
sætter fokus på medarbejderudvikling og dialog. Formålet er at nedbryde 
organisatoriske og faglige hierarkier. Problemet er imidlertid, at viden fra 
oprindelige uddannelser ikke er langtidsholdbare. Erfaringer bliver så at 
sige hjemløse. HRM er en stærk holdningsbearbejdende personalepolitik, 
som nærmest i et religiøst sprog taler om mission osv. Idealet i HRM er en 
sammensmeltning af privat- og arbejdsliv, hvilket afstedkommer udtynding 
af fagbevægelsens indflydelse på løn- og arbejdsvilkår.  
 
NPM er ikke en samlet teori, men et sæt af begreber og praksis, som blev en 
del af den offentlige styring siden midt-80’erne. Udgangspunktet for NPM 
var, at det ikke mere var muligt, at styre den offentlige sektor gennem 
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detail- og normstyring, der blev erstattet med mål- og rammestyring, der 
senere igen blev udvidet til også at omfatte ressource- og resultatstyring. 
Der skal skabes en adskillelse mellem den indsats, der bestiller opgaven, og 
den der udfører opgaven. Dette sikres gennem kontraktstyring. Det gælder i 
alle led fra departement til direktionsstyrelsen, fra direktionsstyrelsen til 
kontorchefen og fra kontorchefen til medarbejderne. Det centrale bliver 
brugeren – ofte italesat som ”kunden” (jfr. markedsidealet). Da den 
offentlige sektor ikke har en egentlig økonomisk bundlinie, bliver al 
aktivitet rettet mod det målbare, dvs. at de offentlige institutioner skal være 
outputorienteret, og alting skal kunne kvantificeres og evalueres. Resultatet 
er en omfattende administrativ byrde med en meget lille dokumenteret 
effekt. Til gengæld er der en latent fare for at den annoncerede 
effektivitetsforbedring bare er udtryk for standardforringelser.  
 
Kritik til trods er bogen et væsentligt, nødvendigt og kritisk modspil til den 
alt for dominerende nyliberale økonomisk politiske debat, der i disse år 
præger det offentlige rum. Det er direkte bekymrende, og bogen er derfor et 
beskedent bidrag til at bryde dette mønster.  
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26.	Terrorens	frygt	æder	sjæle	op		

Anmeldelse af Jeff Jørgensen (red.): Terrorisme og retssikkerhed – ret og 
samfund 2008, Frydenlund Forlag 2008 (152 sider, ISBN 978-87-7887-
616-4) 
 
Offentliggjort i Social Politik 3 �2008 
 
Den der påstår, at juridiske bøger er mere knastørre end sidste sommer, bør 
med antologien ”Terrorismen og retssikkerhed” æde sine egne ord i sig. 
Bogen forener nemlig sproglig stringens og juridisk skarpsindighed med 
bidende samfundskritisk analyse. Bogens helt centrale omdrejningspunkt 
er retssikkerhedens placering i kampen mod terrorismen, og favner dermed 
både retspolitiske og retssociologiske problemfelter. 
 
Bogen består ud over redaktøren Jeff Jørgensens indledende kapitel af ti 
selvstændige essays, der alle på forskellig måde kredser om konflikten 
mellem terrorisme og retssikkerhed. Bidragene består af følgende bidrag: 
”Hvad er det frygten gør ved os?” af Holger Kallehauge; ”Erfaringer med 
terrortrusler og terrorbekæmpelse i et historisk perspektiv” af Karsten 
Fledelius; ”Oversigt over antiterror-love og afledte værdiændringer 
i samfundet” af Ida Søholm; ”Menneskerettighederne efter 11/9” af Peter 
Vedel Kessing; ”Øget sikkerhed går ud over retssikkerhed” af Helle Jessen; 
”Politi, terror og databeskyttelse” af Peter Blume; ”Troubled terror-times 
for journalism” af Aidan White; ”Om begrebet Retssikkerhed” af Ole Stig 
Andersen,”Politiet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention” af 
Frederik Waage, og til slut ”Politi, magt og legitimitet” af Vidar Halvorsen. 
Alle nævnt – ingen glemt. 
 
Som det fremgår af titlernes detailrigdom bliver ganske mange forhold i 
bogen belyst: Terrorisme og retssikkerhed behandles i et historisk lys. 
Terrorisme- og retssikkerhedsbegreber afklares. Menneskerettighederne 
inddrages. Konsekvenserne af lov- og holdningsændringer på 
terrorområdet gennemgås, og politiets brug af personlige data og 
overvågning beskrives og analyseres. 
 
Jeff Jørgensens introducerende kapitel samler på udmærket måde essensen 
af de forskellige bidrag. Den fortravlede læser der bare vil følge med på et 
overordnet plan, kan såmænd allerede stoppe her og været ret godt 
informeret. Men læseren snyder hermed sig selv, da analysen, detaljen og 
refleksionerne jo findes i de enkelte artikler. Sproglige og tematiske overlap 
kan næsten aldrig undgås i antologier, om end det i denne bog er holdt på et 
begrænset niveau.  
 
Bogen havde givetvis vundet betydelig i læseværdighed og faglig forståelse, 
hvis kapitlerne om retssikkerhedsbegrebet og anti-terrorlovgivningen var 
trukket frem som noget af det første. Det er faktisk lidt surt at læse sig 
næsten helt frem til side hundrede for at få fjernet de værste 
forståelsesmæssige vildskud af begrebet retssikkerhed, der i dag 
tilsyneladende bruges til alt mellem himmel og jord. 
 
Bogens centrale tema er hvordan et åbent demokratisk retssamfund kan 
finde den rette balance mellem ønsket om at bekæmpe terroren og 
borgerens ønske om ikke at være under konstant mistanke eller overvåg-
ning af statsmagten.  
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Ingen vil med deres sunde fornufts fulde brug modsætte sig øget kontrol 
mod at få øget sikkerhed. Problemet er imidlertid, at åbne demokratiske 
samfund aldrig vil kunne garantere borgerne hundrede procent i mod 
enhver form for terrorisme. Dette vil i heldigste fald kun kunne ske i 
lukkede og kontrollerede samfund. Samfund som man faktisk forsøger at 
værne sig imod i form af terrorbekæmpelsen.  
 
Faren i terrorbekæmpelsen er, at politimagten får så udvidede beføjelser, at 
det slår over i sin egen modsætning, således at det i stedet for at beskytte 
retssikkerheden fortrænger den. En del af den terrorlovgivning vi har set 
både national og internationalt i de senere år, har desværre set stort på 
dette yderst penible forhold.  
 
Frygten for misbrug af meget personfølsomme data har været langt mindre 
end frygten for et altoverskyggende terrorangreb. Dette har også resulteret i 
en stor parlamentarisk accept af de gennemførte terrorbekæmpelseslove - 
uagtet at de har været ret indgribende over for den personlige frihed og 
integritet, samtidig med at mange nationale efterretningsoplysninger i 
princippet kan cirkulere mellem lande med vidt forskellige demokratiske 
traditioner og retspraksis.  
 
Det er også opfattelsen, at dele af terrorbekæmpelseslovgivningen er blevet 
skabt i en atmosfære, hvor befolkningen nærmest har været bange for deres 
egen skygge. Dette har ledt hen til, at nogle jurister mener, at det kunne 
være en særdeles god idé, at gøre dele af terrorlovgivningen tidsbegrænset, 
så man blev tvunget til løbende – på et mere realistisk grundlag - at 
revurdere behovet for den skærpede terrorlovgivning.    
 
Den kritiske terrorbekæmpelsesdebat har ofte været direkte ugle set. 
Jurister der har påpeget disse væsentlige retspolitiske forhold, er nærmest 
blevet lagt for had af højrenationale politiske strømninger. Pressen har 
lynhurtigt indrettet sig efter magthavernes ønsker. Debatten har langt hen 
ad vejen været præget af unuancerede analyser ud fra devisen, at dem der 
ikke er med os, er imod os. Forsøg på afdækning af kritisable forhold i den 
gode sags tjeneste, er blevet mødt med en stigende grad af lukkethed fra de 
offentlige myndigheder.  
 
Borgerne har mildest talt haft svært ved i visse terrorsager at følge med i til-
gængeligheden af retshåndhævelsen. Dette truer på lang sigt retssik-
kerheden og demokratiet, og dermed tilliden til hinanden og de offentlige 
myndigheder. Peter Blume sammenfatter det bl.a. på denne måde: ”Det er 
derfor nødvendigt løbende at stille kritiske spørgsmål til anvendelsen af de 
nye midler [øget overvågning, PET] og hele tiden fremhæve, at også krimi-
nalitetsbekæmpelsen som sådan må være demokratisk. Dens effektivitet 
kan ikke blive større, end hvad der er acceptabelt ud fra hensynet til 
retssikkerheden”. 
 
Bogen er en kritisk, ja meget kritisk, gennemgang af dansk retsopfattelse og 
retspraksis på terrorbekæmpelsesområdet. Den er meget informativ. På 
relativ lille plads gennemgår den de vigtigste elementer af dansk terror-
lovgivning og dens følger siden 2001.  
 
Bogen er faktisk nødvendig læsning, hvis man ønsker et kvalificeret 
korrektiv til den journalistiske behandling af terrorlovgivningen, der har 
fundet sted i den danske presse.   



 109 

27.	Et	stammefolks	historie		

Anmeldelse af Hans Kornø Rasmussen: Den danske stamme – En 
befolkningshistorie, Politikens Forlag, 2008 
 
Offentliggjort i www.historie-Nu.dk og Social Politik nr. 3 � 2008 
 
Hans Kornø Rasmussen har med sin nyeste bog givet et solidt grundlag for 
at vurdere, hvad der er opad og nedad i den standende indvandrer- og 
befolkningsdebat. I bogens indledning lægges der ud med denne bredside: 
“Venstrefløjen har argumenteret for, at Danmark igennem hele sin historie 
har modtaget en betydelig strøm af flygtninge, og at nutidens indvandring 
til Danmark ikke udgør en historisk speciel situation. Mens højrefløjen med 
Dansk Folkeparti i spidsen har hævdet, at vi historisk altid har været en 
homogen stamme, og at samfundet derfor ikke kan klare den store grad af 
indvandring. Begge dele kan ikke være sandt, og ud fra en demografisk 
betragtning, er det Pia Kjærsgaard, der har ret”. 
 
Nu skulle man måske tro, at bogen var en af de utallige politiserende debat-
bøger, som bogmarkedet for tiden er ved at blive oversvømmet af. Men det 
er på ingen måde tilfældet. Der er derimod tale om en endog solid 
faghistorisk bog (af en ikke-faghistoriker), som handler om dansk 
demografi lige fra folkevandringerne i istiden, over situationen i dag til en 
prognosticeret fremtid. Her er ingen politiske eller moralske pegefingre, 
men en klokkeklar statistisk fremstilling af tingenes tilstand. Fremtidens 
befolkningsproblemer bunder i, at vi føder for få børn, at vi lever længere, 
og at indvandringen er for lille. Konsekvensen er at det danske samfund, 
betragtet som en etnisk homogen stamme, enten forgår eller bliver 
suppleret op af en multikulturel indvandring.   
 
Det befriende ved bogen er, at den både er læselig og spændende. Den 
bygger ikke på Kornøs egen forskning, men han opsamler, forklarer, 
sammenstiller og vurderer på en excellent måde den eksisterende forskning 
på området. ”Den danske stamme” har ingen færdige løsninger – den frem-
stiller blot virkeligheden gennem den faktuelle demografiske viden, der 
eksisterer på dette forskningsfelt.  
 
I den første del af bogen tager den læseren med på en hæsblæsende 
befolkningshistorisk tour de force fra dansk istid til den første 
tilnærmelsesvise folketælling i 1645. Udviklingen går fra afslutningen af 
istidens uhyggeligt tyndt befolkede områder med en mobil jægerbefolkning 
over de første skriftlige kilder omkring 700-tallet, der konstaterer ”de vilde 
danners stamme”, til Danmarks samling og navngivning under kong Harald 
i midten af 900-tallet, videre til den sorte død i midten af 1300-tallet.  
Trods et meget langt historisk forløb, er ét sikkert: Døden er altid en tro 
følgesvend. Denne simple konstatering holder i hele perioden befolknings-
tilvæksten i ave: ” Hvis man antager, at historikerne har ret i, at der i Dan-
mark levede en million mennesker i midten af 1200-tallet, betyder den 
negative befolkningsudvikling, at det tager mere end 550 år, før den danske 
stamme igen når op at huse en million medlemmer. Det sker først igen i 
1811”.  
 
I året 1645 blev der holdt mandtal i Danmark. Der var tale om Danmarks-
historiens første forsøg på at uarbejde noget, der med en udstrakt grad af 
velvilje kunne minde om en folketælling. Men denne tælling var hverken 
hurtig at fremstille eller statistisk særlig sikker, og den var i hvert tilfælde 
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ikke noget som den brede befolkning fik kendskab til. En folketælling var en 
eksklusiv og hemmelig viden forbeholdt kongen og magthaverne. Sigtet var 
at få et overblik over nationens skattegrundlag, og dens mulighed for at 
stille en funktionsduelig krigshær. Historikerne har lige siden denne første 
folketælling diskuteret resultatet. Den samme skæbne overgik for øvrigt alle 
efterfølgende folketællinger indtil tællingen i 1801, hvor alle kunne blive 
enige om statistikkens troværdighed. Ud over en glimrende gennemgang af 
de forskellige statistiske tabeller, behandler Kornø i et letforståeligt sprog så 
vanskelige temaer som demografisk transition, merkantilisme og malthus-
ianisme. Tallene og teorierne giver god mening, men det ændrer intet ved, 
at samfundet ud over at være stærkt klasseopdelt også var præget af 
fattigdom, krige og epidemier. Dertil skal lægges, at den almindelige 
befolkning fortsat i stor udstrækning levede i uvidenhedens mudderpøl: 
”Den langt, langt overvejende del af den danske almue sled og slæbte sig 
gennem en hård tilværelse på landet eller i små købstæder uden den 
mindste berøring med verden udenfor […] Overklassen var i de århundrede 
europæisk. Med oplysningstidens langsomme fremkost kam det nationale 
til det nationale til at spille en stigende rolle. Danskheden kom langsomt 
ind som begreb, og i sidste halvdel af 1700-tallet begynder fortællingen om 
Danmark”. 
 
Med folketællingerne fra og med 1801 begyndte man for alvor, demografik 
set, at få styr på Danmarks befolkning. Fra lidt over 900.000 medlemmer 
til ca. 2,5 millioner ved århundredes slutning. Der var faktisk tale om en 
næsten tredobling på 100 år. Denne vækst til trods, var der stadig tale om at 
nation og stat stort set var sammenfaldende.  Den samlede ind- og 
udvandring var overordnet set af minimalt omfang. Den minimale vandring 
der skete, var alene fra de nære lande så som Tyskland og Sverige. Den 
største mobilitet i befolkningen skete fra land til by. Disse fænomener var 
meget tydelige at se i folketællingerne, hvor folk både blev registreret efter 
opholdt- og fødested. Danmark var derfor i helt enestående grad stadig en 
homogen religiøs, kulturel og etnisk enhed, hvor det mest ophidsende var, 
at store dele af bybefolkningen stammede oprindeligt fra landet. 
 
I begyndelsen af 1900-tallet stiger befolkningstallet fortsat kraftigt, men 
visse demografiske tendenser er begyndt at pege i en retning af en 
opbremsning i væksten. Det kniber så at sige med at reproducere sig selv i 
form af nye fødsler. Dette resulterer imidlertid ikke i en umiddelbar 
tilbagegang i det samlede befolkningstal, da gennemsnitslevealderen i 
perioden går kraftigt i vejret. Men de demografiske faresignalerne er blevet 
rejst, og i 1935 nedsætter politikerne en Befolkningskommission, der kom 
med hele tre betænkninger i perioden 1936-38. De behandlede 
børnehavespørgsmål, billige almene boliglån for mindrebemidlede, 
børnerige familier samt seksualoplysning.  Betænkningerne formål var at 
øge fødselshyppigheden gennem offentligt støttede tiltag, da man ellers 
frygtede, at samfundet ville udvikle sig til en samling af gamlinge, der ikke 
kunne forsørge sig selv. En udvikling der af uforklarlige grunde løste sig 
selv efter afslutningen af Anden Verdenskrig, da 1946 blev det år, hvor 
Danmarkshistoriens største fødselsårgang kom til verden: ”Danskerne 
bliver ældre og ældre, og fra omkring år 1900 begynder de at sætte 
formeringen på vågeblus. I korte perioder ændrer danskerne dog adfærd, 
hvilket ofte kan forvirre den offentlige debat en smule […] Danskerne tog 
sagen i egne hænder, og måske under indtryk af lysere håb for fremtiden 
satte de fart i formeringen, og i 1946 kunne Danmarkshistoriens største 
generation åbne øjnene til en bedre verden”. Generationen der for øvrigt 
kom til at blive benævnt 68’erne. Herom senere.   
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Fra midten af 1950’erne og frem begyndte nedturen for den danske 
stamme. Det sker fordi at nettoreproduktionstallet er under én, hvilket vil 
sige, at en kvinde i gennemsnit sætter mindre end en pige i verden i hendes 
egen fødedygtige alder. Når det sker, skrumper befolkningstallet på lang 
sigt. Den danske befolkning kan derfor kun suppleres op via øget 
indvandring, og dermed forsvinder det kulturelt ensartede, og dermed 
stammen: ” Antallet af personer fra kulturer og religioner, der adskiller sig 
fra den danske er ualmindelig beskedent, og langt de fleste er bosiddende i 
København. Danmark er frem til 1950’erne et kulturelt og religiøst ekstremt 
homogent samfund”.  
 
Helt frem til 1960’erne var Danmark fortsat et yderst homogent samfund, 
men tiderne var begyndt at ændrer sig. For det første medførte de gunstige 
økonomiske tider et fortsat faldende fødselstal, og for det andet begyndte 
Danmark at hente arbejdskraft fra fjernere egne af verden. I begyndelsen 
skete indvandringen langsomt, men eksploderede i begyndelsen af 
1980’erne. Skabt gennem omfattende familiesammenføringer, store 
flygtningestrømme og en meget liberal udlændigelovgivning: ”1980’erne 
markerede et nybrud af kolossale dimensioner, og på mange måder blev 
tiåret indledningen til en helt ny og anderledes demografisk fremtid”. I 
1983 blev det år, hvor århundredes mindste årgang blev født. Dette 
sammenholdt med den store indvandring blev den danske stamme som 
kulturel enhed så at sige udtyndet. Den fremmede andel af befolkningen 
steg betydeligt i disse år, og skabte både kulturelle og politiske konflikter. 
Tilvæksten i befolkningstallet i disse år kunne udelukkende tilskrives 
indvandringen. Dette skabte problemer for velfærdssystemets 
funktionsmåde, da den danske model i høj grad bygger på, at hovedparten 
af den voksne befolkning er i beskæftigelse. Dette var ikke tilfældet for 
hovedparten af de nytilkomne.  
 
Alt i alt ophobede der sig i den danske befolkning en stigende frustration 
over den politiske håndtering af udlændingepolitikken. Dette resulterede i 
et politisk systemskifte ved valget i 2001, hvor Venstre og De Konservative 
kunne danne en solid regeringsmagt med støtte fra Dansk Folkeparti. 
Målsætningen for denne regering blev i høj grad at stramme udlændige-
lovgivningen. Det blev også gennemført, men tilbage stod, at udlændige-
debatten blev ”ført med en efter danske forhold uhørt brutalitet”. For bag al 
retorikken stod regeringen, og det danske samfund, med et par solide 
demografiske knaster, der ikke kunne bortforklares. Det var, at regeringen 
stod med en aldrende befolkning, der tilsyneladende ikke var i stand til at 
reproducere sig selv. Hvis velfærdssamfundet skulle videreføres bare 
nogenlunde uændret, var der behov for en endog betydelig netto-
indvandring: ”Kun indvandrerne og deres børn holder det danske folketal 
oppe”. Midlet for at få en større ønsket indvandring til Danmark blev, at 
asyl- og familiesammenføringslovene blev strammet gevaldigt op – til 
gengæld blev der åbnet op for østarbejdere og en såkaldt greencard 
ordning. Folk der ønskede at arbejde var velkomne, mens grænsen i høj 
grad blev lukket for flygtninge og familiesammenførte. 
 
Kornø er ikke begejstret for regeringens nye strammere 
indvandringspolitik, da han kan se, at den skaber flere problemer end den 
løser: ”problemerne med den manglende arbejdskraft vil tårne sig op, ikke 
mindst i den offentlige sektor. Her vil hver fjerde ansat gå på pension i de 
kommende ti år”.  
 
I sidste halvdel af bogen har Kornø et lille horn i siden på sin egen 68’er 
generation. Det var den årgang, der var størst. Det var den årgang der fik de 
fleste muligheder at vælge imellem. Det var den generation, der 
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reproducerede sig selv ringest muligt, og det har også været den årgang, der 
først ønskede at gå på pension. En årgang, der på ingen måde har ønsket at 
holde sig tilbage, når goderne skulle nydes, men som ikke helt har vist det 
samme initiativ, når der skulle ydes. 
 
Sideløbende med den danske udvikling beskriver Kornø på let og ubesværet 
måde også den internationale befolkningshistorie med særlig fokus på den 
europæiske udvikling. Der er utrolig mange paralleller. Europas befolkning 
eksploderer med den industrielle revolution. Kontinentet blev befolket af 
overvejende unge mennesker. Befolkningsoverskuddet søgte ud i verden og 
kunne befolke den. Tohundrede år senere sker det samme for bl.a. Afrika, 
men her er verden så at sige lukket. Der er ingen steder at tage hen, uden at 
der er nogen i forvejen. Dette giver et helt umanerligt befolkningspres på 
den vestlige verden: ”En væsentlig forskel fra Danmark og Europa under 
den industrielle revolution til de mange ulande i dag er, at ulandenes 
overskudsbefolkning ikke har nogen steder at udvandre til. I kombination 
med den langsomme økonomiske udvikling i de fleste afrikanske lande 
forklares på den måde det voldsomme indvandrerpres, både Europa og 
Nordamerika i dag er udsat for”. Et pres der ikke ser ud til at forsvinde i det 
kommende århundrede.  
 
Bogen slutter af med en slags mentalhistorie. Befolkningsprognoser 
forudser, at den danske befolkning, hvis den ønsker at overleve som nation, 
skal lære at leve i et multikulturelt samfund. Alt andet er urealistisk 
nostalgi. Her har vi et skæbnefællesskab med resten af Europa. Kornø 
slutter sin bog af med et citat af Desmond Tutu: ”Vi tilhører en verden, hvis 
blotte struktur og væsen er mangfoldighed i næsten forvirrende omfang. 
Det er som at leve i en tosses paradis at se bort fra denne grundlæggende 
kendsgerning”. Dette lille citat giver Kornø disse ord med på vejen: ”Bedre 
kan det ikke siges – heller ikke om Danmark”. 
 
Med disse ord skal bogen varmt anbefales enhver historiker, der ønsker at 
beskæftige sig med folket historie.	
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28.	Til	kamp	mod	kulturrelativismen	

Anmeldelse af Kai Sørlander: Forsvar for rationaliteten – religion og 
politik i filosofisk perspektiv, Informations Forlag, 2008 
 
Offentliggjort i Historie-NU 
 
Kai Sørlanders nyeste bog: ”Forsvar for rationaliteten” er skrevet som et 
direkte politisk og filosofisk modtræk til den kulturrelativistiske opfattelse, 
der påstår, at alle religioner er lige gode eller dårlige til at lade sig forene 
med det sekulære demokratis principper. Efter Sørlanders opfattelse er det 
en vrangforestilling, der både strider mod den sunde fornuft og 
rationaliteten. Konklusionen hos ham er krystalklar: Kristendommen kan 
forenes med fornuften, rationaliteten, det sekulære og demokratiet - det 
kan islam ikke. Historien er efter Sørlanders eget udsagn hans vidne, om 
end bogen på ingen måde benytter sig af (aner)kendte historiske metoder: 
”Det må være erfaringen og historien, der skal vise, hvor let eller hvor svært 
en religion har ved at lade sig forene med kravene til en rationel samfunds-
orden. Og som jeg allerede har fremhævet, så fortæller historiens tydelige 
sprog, at kristendommen lettere lader sig forene med kravene til en rationel 
samfundsorden end islam. Simpelthen fordi der gennem en indre udvikling 
i den kristne kultur faktisk er fremvokset samfund, der bestræber sig på at 
opfylde kravene; mens noget tilsvarende ikke er sket i den islamiske 
kultur”.  
 
For historieinteresserede er bogen absolut vedkommende - som sagt ikke 
for dens historiske metode, men som et solidt bidrag til forståelsen af hvad 
der skaber kulturelle og religiøse konflikter. Hvad de opstår af, og hvordan 
de holdes ved lige. 
 
Sørlander har i denne bog i allerhøjeste grad fundet sine hermeneutiske 
læsebriller frem. Hans analyser bygger primært på at fortolke tekster, frem 
for at foretage samfundsvidenskabelige undersøgelser. Som han selv 
nævner et sted: ”Det er et spørgsmål om at læse skrifterne objektivt og om 
at vurdere dem ud fra deres egen indre logik”. 
 
Sørlanders bog er derfor først og fremmest en filosofisk bog. Man er derfor 
også nødt til at forholde sig til hvad filosofien kan bidrage med, og hvor den 
har sine begrænsninger. Filosofi kan betragtes som en stræben efter viden, 
dvs. en bestemt indsigtsfuld og afklaret livsform. Filosofi beskæftiger sig 
dybest set med virkelighedens grundlag, dens værdier, og menneskets 
indplacering heri. Filosofiens genstandsfelt er bl.a. at undersøge 
menneskets erkendelses- og handlemuligheder, samt dets pligter og 
rettigheder. Genstandsfeltet i bogen er demokratiets muligheder i 
henholdsvis en kristen og islamisk kulturkreds.  
 
Grunden til at filosofi i dag henregnes til videnskaberne er kravet til argu-
mentation. Bertrand Russell har engang sagt: ”Filosofi er en modvillig 
elskerinde – man kan kun nå hendes hjerte med koldt stål i lidenskabens 
hånd”. Det er fx et af filosofiens erkendelsesteoretiske grundproblemer, at 
fastsætte grænsen for et holdbart argument. Det var filosoffen Immanuel 
Kants opfattelse, at uden et sprog var der ingen bevidsthed, og uden en 
bevidsthed var der ingen erkendelse, og uden en erkendelse var der ingen 
viden. Dette ræsonnement medfører, at vejen til viden begynder med at 
begribe sprogets begribelse af verden, og de sætninger, vi som mennesker 
bevidst eller ubevidst formulerer og lægger til grund for vores opfattelse og 
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erkendelse. Forstanden er i kraft af sproget sådan indrettet, at 
virkeligheden og dens forandringer opfattes som relationer mellem årsag og 
virkning – alt andet er umuligt at opfatte. Det er det filosofiske arguments 
logik, der bærer bogens analyser. Den mere empiriske videnskab har stort 
set ingen plads i Sørlanders filosofiske verdensbillede: ”Den mere 
sociologiske side af spørgsmålet og den dertil hørende samfundsviden-
skabelige analyse har mindre vægt i min diskussion, selvom den selvfølgelig 
har sin nødvendige plads i en mere fuldstændig analyse”. Sørlander 
gennemfører stort set hele sin filosofiske rationalitetsanalyse af kristendom 
og islam på grundlag af hans egne fortolkninger af de religiøse tekster. 
Empiri og historiske vurderinger falder alene som punktnedslag – af meget 
selektiv karakter.    
 
Kai Sørlander er faktisk en ganske skarpsindig, tænksom og analytisk 
filosof. Han har en struktureret argumentationsform med klare og 
forståelige standpunkter. Hans filosofiske forklaringskæder er både 
sammenhængende og konsistente. Han anvender samtidig den klassiske 
filosofiske metode til at afklare en problemstilling. Han stiller spørgsmål til 
det tema, som han ønsker at behandle, hvorefter han selv udreder 
besvarelsen. Denne undersøgelsesmetode gør, at han faktisk kan foretage 
en såkaldt 360 graders analyse (om end ikke nævnt i bogen). Ofte sker det 
ved at svaret bliver inddelt i grupper og mulige udfaldsrum. Dette gør 
læsningen af relativ komplicerede religiøse og kulturelle tekster og 
sammenhænge overkommelig for lægfolk. Så der skal fra dette sted lyde en 
stor ros til Sørlanders pædagogiske evner. Sørlander er imidlertid så 
begavet, at han har valgt ikke at stille de spørgsmål, som han enten ikke har 
ønsket at besvare, eller som han ikke kunne besvare – naturligvis ud fra den 
politisk-filosofiske tilgangsvinkel som han nu engang har valgt at bruge i 
bogen. Derfor bliver en række interessante spørgsmål ikke stillet. Er der 
forskel på den indvandrede religionsopfattelse og oprindelsesregionen? Er 
der fortolkningsmæssige forskelle i religionsopfattelsen mellem første og 
anden generations indvandringen? Hvordan leves livet i praksis mellem 
religion og samfundsliv? Efter at have læst bogen kunne man godt forfalde 
til selv at give svaret. Og det er nej. 
 
Kai Sørlanders teologiske ståsted flugter fuldstændigt den danske 
tidehvervsbevægelse, der i al væsentlighed er identisk med den officielle 
kultur-, religions- og demokratiopfattelse i Dansk Folkeparti. Men intet 
sted i bogen påpeges denne forbindelse. For at bruge en af Sørlanders mest 
foretrukne argumentationsformer, kan man dog ikke heraf slutte, at der er 
nogen formel forbindelser mellem filosoffen og partiet. Men at der er et 
holdningsmæssigt slægtskab er indiskutabelt. Et er sikkert - intet argument 
i bogen falder uden for Dansk Folkepartis forståelsesramme.    
 
Som sagt er Sørlander af den klare overbevisning, at islam og kristendom 
har forskellig politisk dynamik. Det ligger i den kristne forkyndelse, at stat 
og religion skal være adskilt, mens den muslimske missionsbefaling 
påbyder, at stat og religion bestemmes af samme religiøse læresætninger. 
Disse kulturelt religiøse tankesæt er så dominerende hos de troende, at 
kristendom fordrer afkald af magt, og derfor lægger troen naturligt op til en 
sekulær demokratisk funderet statsopbygning, mens islam påberåber sig en 
særlig guddommelig berettigelse til at være i besiddelse af den politiske 
magt og til at være enerådende lovgiver.     
  
Sørlander mener, at enhver form for fornyelse af Islam – eller en egentlig 
reformation, som man så det i kristendommen – ikke umiddelbart er mulig, 
da islams indre dynamik modarbejder en adskillelse mellem stat og 
religion: ”En reformation kræver, at man går tilbage til det oprindelige 



 115 

budskab. Og går man tilbage til Jesu budskab, så føres man til en accept af 
en adskillelse mellem religion og politik. Går man derimod tilbage til 
Muhammeds budskab, så føres man til et krav om, at politikken skal 
overtages af religionen” – af Sharia-lovgivningen: ”Loven – lovsystemet – 
låser så at sige samfundet fast som det ideal, som var praktisabelt på 
Muhammeds tid. Det er tilstanden på den tid, som bliver den politiske 
idealtilstand”. Sørlander noterer sig i denne forbindelse, at det islamiske 
ord for kætteri er det samme som fornyelse, hvilket i realiteten gør, at 
fornyelse i islamisk sammenhæng kun kan tages til indtægt for kætteri. 
Dette blokerer ethvert håb om, at islam som en politisk bevægelse kan blive 
en del af den demokratiske familie: ”Når loven er guddommelig – og 
bestemt engang i fortiden – så er der ikke plads til en demokratisk 
beslutningsprocedure”.   
  
Sørlander fastholder, at demokrati i moderne forstand bygger på at 
samfundet principielt anerkender, at det er mennesket, og mennesket 
alene, der lovgiver, og ikke Gud. Det er og forbliver et uomstrideligt 
demokratisk krav. Et krav som islam efter Sørlanders opfattelse slet ikke 
kan honorere. 
  
Sørlander påpeger, at det er gennem Koranen og Muhammeds eksempel, at 
muslimer afgør, hvad der er rigtigt og forkert, og hvorledes lovene i 
samfundet skal være. På den måde modsiger islams verdensbillede direkte 
forudsætningerne for de moderne demokratiske principper og 
menneskerettighederne, der jo netop bygger på, at alle love skal være 
menneskeskabte. Desuden må det fastslås, at ingen har særlige religiøse 
eller kulturelle rettigheder til at bestemme, hvorledes lovene skal indrettes. 
Det vil sige, at alle bør have lige ret.   
  
Sørlander har derfor også den allerstørste mistænksomhed vedr. 
muslimernes reelle demokratiske hensigter. Som han anfører, giver 
demokrati borgerne politisk ligeværdighed, men samtidig får borgeren en 
forpligtelse til at medvirke til, at der gives love, som værner om demokratiet 
og ligeværdigheden. Hvis dette ikke er tilfældet, vil demokratiet dø indefra. 
Det er nemlig forkasteligt, hvis islam vil bruge demokratiet til at indføre 
religiøst betingede love, der i realiteten begrænser andre borgeres 
muligheder for at fravælge islam. Det være sig muslimer eller andre. 
  
Dette leder Sørlander hen til at påvise, at Den danske Grundlovs paragraf 4, 
der har sikret religionsfrihed men ikke religionslighed, faktisk er med til at 
værne de demokratiske frihedsrettigheder fra religiøs intervenering: ”For 
mig at se må det være helt naturligt at anse det for at være et problem – og 
måske en trussel – for demokratiet, hvis denne religion [evangelisk-
lutherske – PET] svækkes i forhold til religioner, der ikke på samme måde 
selv adskiller politik og religion”.     
 
For uanset hvordan man end vender og drejer det, så må da give Sørlander 
ret i, at demokratiet har et stort problem, når banker ikke længere tør 
udlevere sparegrise, eller et museum lukker en kunstudstilling, fordi de 
føler sig utrygge. Det er et knæfald for de udemokratiske og 
fundamentalistiske kræfter, der ikke ønsker de frihedsværdier, som 
demokratiet bygger på. Hvis man bøjer sig i disse anliggender, har de 
fundamentalistiske kræfter vundet. 
 
Sørlander spider i høj grad den muslimske religionsudøvelses dobbelthed. 
Islam er efter eget udsagn en fredselskende religion, men har nogle gange 
svært ved at fremstå som sådan, da den, der påstår noget andet, pådrager 
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sig en frygtelig risiko for bål, brand og blodsudgydelser. Den danske 
Muhammedkrise har med stor tydelighed blotlagt dette misforhold.   
 
Man må give Sørlander ret i, at man skal bekæmpe ytringer med ytringer. 
Det er direkte forkasteligt at forsøge at true sig til at lukke munden på den 
der udøver kritik af en religion, fordi man ikke bryder sig om indholdet. I et 
demokratisk samfund må man kunne gendrive det man ikke kan lide at 
høre med argumenter – ikke med selvtægt eller voldstrusler. 
 
Sørlander anerkender på ingen måde det udsagn, at 
menneskerettighederne skulle have haft deres udspring i oplysningstidens 
opgør med den kristne kultur. Og her er ingen erkendelse af, at kampen for 
menneskerettighederne var en reaktion på den forfølgelse af anderledes 
tænkende og på de etniske massakrer, som praktiseredes i kristendommens 
navn. Nej, nej, her bliver menneskerettighederne faktisk gjort til iboende 
kristne værdier: ”Vesten har haft en religion – kristendommen – som 
historisk har virket som katalysator for udviklingen af en folkelig opbakning 
til de krav til en rationel samfundsorden, som har fundet udtryk i 
menneskeretserklæringen”. 
 
Bogen forholder sig desværre heller ikke til at mange muslimer i Europa 
ofte er splittede og i hovedreglen marginaliserede. De udgør socialt bunden 
af de europæiske samfund, og føler sig med rette ofte religiøst ydmygede. 
Men i virkeligheden spænder de fra en lille yderfløj af fundamentalistiske 
islamister til en bred kreds af såkaldte kulturmuslimer af den mest 
ordinære og moderate slags. Under alle omstændigheder er det ikke 
rimeligt, som Sørlander lægger op til, at slå alle muslimer over én kam. 
Mangfoldigheden skyldes bl.a., at der er mange varianter af islam, 
afhængige af den kultur og de religioner, der har været dominerende før og 
efter islams komme, og at der i islam som i andre religioner findes store 
forskelle mellem de lærdes islam (normativ islam) og den folkelige 
kulturelle islam, og mellem fx uddannede og uuddannede muslimske 
mænds og kvinders islam. Endelig bør det huskes, at muslimer ligesom 
kristne har vidt forskellige følelsesmæssige holdninger til deres religion. 
Nogle er entusiastiske, andre indifferente og andre igen tager direkte 
afstand fra islam eller dele af traditionel islamisk tro og praksis. Denne 
variation i fortolkningerne kan man ikke rigtig genfinde i Sørlanders 
filosofiske logik. 
  
En ting ved man dog, og det er, at pres avler modpres. Så jo mere afvisende 
det øvrige samfund forholder sig til de fremmede, desto mindre er 
muligheden for, at den vestlige verdens måde at leve og forstå verden på 
virker som et reelt alternativ eller korrektiv til deres måde at leve på. I 
virkeligheden ved man ufatteligt lidt om, hvordan den islamiske 
religion praktiseres i de mange muslimske hjem, og hvordan moderniteten 
virker ind på de daglige gøremål. Et er imidlertid sikkert, og det er, at det 
overhovedet ikke interesseret Sørlander logiske filosofiske analyseapparat. 
  
Rygtet fortæller ellers, at mange muslimske familier i Europa ikke 
praktiserer en streng fortolkning af islam. De har, som vesterlændinge flest, 
et afslappet forhold til deres religion. Dette er faktisk et godt grundlag at 
bygge videre på, men en kollektiv fornægtelse af dette forhold, samtidig 
med en udtalt fjendtlig holdning, fører fluks disse familier, der både er 
udsatte og frygtsomme, lige i armene på de religiøse fundamentalister. For 
er man ikke en del af et fællesskab, er man fortabt. Det gælder for kristne, 
ateister såvel som muslimer. Man kan ikke først udelukke dem fra det gode 
selskab, for bagefter at bebrejde dem, at de bliver væk. De bliver i realiteten 
udelukket med den udtalte holdning, at enten assimilerer de sig, eller også 
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skal de bare forsvinde. Ved det første forsvinder forskelligheden, ved det 
andet forsvinder de forskellige. Det er en kendsgerning, at mange 
traditioner har det med at forstærkes i eksil. Hvis det ydre samfund så 
samtidig virker afvisende over for de fremmede kulturer, forstærkes 
modsætningsforholdet. 
 
Hos Sørlander ligger forpligtelsen til integration imidlertid ensidigt på 
indvandrernes skuldre. Det er dem, der har en anden kultur. Det er derfor 
også dem, der er anderledes. Deres anderledeshed gør, at det er helt 
naturligt, at de starter nederst i det sociale hierarki. De har de dårligste job 
og de dårligste boliger. Det er, modsat den socialliberale tankegang 
(godhedsindustrien?), deres egen opgave at arbejde sig ud af disse 
selvvalgte ghettoer. Men her kommer islam, efter Sørlanders opfattelse, 
indvandrerne på tværs. Religionen giver dem en falsk stolthed, som kun 
fremmer deres offerrollementalitet: ”Muslimer, der føler sig som ofre for de 
samfund hvori de nu lever, og som mere eller mindre selvbevidst søger til 
islam for at finde en identitet, som kan modsvare den offermentalitet, som 
de har fået indpodet”.  
 
Sørlander erkender, at muslimer ikke kan betragtes som én samlet gruppe, 
men han mener alligevel, at det er et kulturrelativistisk blændværk, at tro, 
at selv moderate muslimer kan indpasses i de demokratiske grundværdier. 
Deres midlertidige samfundsmæssige tilpasning er efter Sørlanders 
opfattelse sket af mange andre grunde end dem der har med islam at gøre. 
Dermed får Sørlander elegant afkoblet enhver forbindelse med den måde 
som måske hovedparten af muslimer ret faktisk praktiserer islam på i 
Vesten, og hvordan man skal forstå islam som en religiøs-politisk ideologi. 
Det er kun det sidste, der har filosofisk interesse for Sørlander. I hans optik 
dumper islam ikke overraskende som ideologi på alle de demokratiske krav. 
Det gælder i forholdet til, at demokratiske love skal være baseret på 
menneskeskabte beslutninger, og ikke på guddommelige forskrifter eller 
sædvaner. Det gælder også i forholdet til, at lovene skal respektere 
menneskelig ligeværdighed, hvilket bl.a. dækker kravet om køns-, ånds- og 
religionsfrihed: ”Efter en nøgtern analyse må man altså konkludere, at 
islam i sin kerne indeholder nogle påbud, som går på tværs af de 
holdninger, som kræves i et velfungerende demokrati. sammenstødet er 
åbenbart; og helt elementært. Det gælder islam som ideologis system”.  
  
Sørlander advarer direkte mod at tro, at islam kan demokratiseres. For ham 
er islams såkaldte demokratiseringsbestræbelser at betragte som en slags 
trojansk hest, der kun har til formål, at lukke fjenden ind ad bagdøren. 
Gode demokratiske muslimer er i virkeligheden et synsbedrag. Enten er de 
ikke rigtig troende muslimer eller også er de bare gået ind i demokratiet for 
at indføre islamiske love gennem demokratiske beslutninger: ”Men da selve 
den islamiske lovs status – dens begrundelse – er uforenelig med kravene 
til en rationel demokratisk lovgivning, så er der her ikke tale om, at 
muslimerne er blevet ægte demokrater. der er kun tale om, at der er blevet 
så meget demokrater, at de er villige til at udnytte det demokratiske system 
til at afskaffe demokratiet”. Sørlander afviser, ikke filosofisk men erfarings-
mæssigt, at der vil kunne opstå en omfortolkning af islam, så man afskaffer 
traditionen for, at lovene i samfundet skal begrundes i islam. Sørlander 
forholder sig ingen steder i bogen til, at mange af de nuværende islamiske 
stater faktisk har et betydeligt element af verdslige straffe- og lovgivnings-
systemmer - fx Egypten. Ej heller, at mange såkaldte verdslige, men 
kristeligt funderede, demokratier har en betydelig religiøs påvirkning i 
deres straffe- og lovgivningssystemer fx USA. En sådan detalje ligger 
givetvis uden for det filosofiske forkningsfelt! 
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Men Sørlander er nu ikke filosof for ingenting. Han skal ikke fanges på et 
udsagn, der ikke kan modificeres: ”I øvrigt må jeg præcisere, at jeg aldrig 
har hævdet, at det er principielt udelukket, at islam kan udvikles på en 
måde, som kan forenes med en rationel demokratisk orden. Jeg har kun 
hævdet, at den udvikling er vanskeligere for islam end for kristendommen, 
fordi islam indeholder et politisk realiserbart lovsystem”.  Dette forbehold 
er vist det ikke-filosoffer ville kalde: Tja, tja, bum, bum, bum. 
  
Når Sørlander bevæger sig ud i det direkte politisk-historiske gør han i 
hvert tilfælde vold på både empirien og kildekritikken. Tre eksempler kan 
illustrere dette: 
 
For det første ses Reformationen i et helt særligt afklaret lutheransk lys. 
Sørlander fremhæver gang på gang den protestantiske kristendoms evne til 
at adskille religion og politik. Men i samme moment fortier han 
fuldstændigt Luthers religiøst begrundede opfordring til at fratage jøder alle 
politiske rettigheder samt at foranstalte massedrab på dem.  
 
For det andet ses kolonialismen – og især dets fald – i et yderst humanistisk 
perspektiv. Demokratiet påbød at give landene tilbage til de lokale 
befolkninger. Her er ingen historier om, at tilbagetrækningen som regel var 
karakteriseret af at kolonialisterne trak sig tilbage med halen mellem 
benene – ofte præget af total forvaltningsmæssigt, etnisk, krigsmæssig og 
økonomisk kaos. Så ikke et øje er tørt, når man læser: ”Og det var især 
sekulariseringen af det politiske, der gav Europa de politiske idealer om 
demokrati og folkelig selvbestemmelse, som medførte, at Europa opgav sin 
dominans, trak sig tilbage og angrede, at det havde underlagt sig fremmed 
land”.  
 
For det tredje er det nærmest meningsløst at påstå, at Vesten skulle være 
fælles om værdier, der udspringer af menneskerettighederne. Den førende 
vestlige nation, USA, har til stadighed overtrådt disse rettigheder med sin 
støtte til tortur og terror overalt i Den Tredje Verden. 
 
Sørlanders historiemetode må nærmest kunne betegnes som en slags filoso-
fisk efterrationalisering mere end en faktuel historieanalyse. Forsvar for 
rationaliteten kunne man måske fristes til at kalde det. 
   
Bogen er filosofisk skarp som en ragekniv, hvor alle argumenterne er i 
orden. Den kan virke kynisk i sin argumentation, men det ligger i filosofiens 
natur. Hvorom alting er, så sætter den tanker – også nye tanker - i gang hos 
læseren. Den bidrager også til ny erkendelse, og den udfordrer i allerhøjeste 
grad ens egne indgroede forestillinger og fordomme, om end nogle gange på 
grundlag af andre fordomme – og udelukkelser.  
  
Kai Sørlander har med ”Forsvar for rationaliteten” bidraget til en større 
indsigt i den manglende rationalitet i islam. Lad os håbe, at det af andre kan 
blive fuldt op af fx antropologiske undersøgelser, der ser nærmere på de 
faktiske og de potentielt islamistiske miljøer, at medieeksperter og 
diskursanalytikere dekonstruerer islamismen og dens mediestrategi, at 
sociologer sammen med demografer og økonomer kulegraver islamismens 
sociale dynamik ikke bare i Danmark, men også i det øvrige Europa, da 
islamismen under alle omstændigheder er en udfordring for alle åbne 
samfund. 	
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29.	En	uhellig	alliance	

Anmeldelse af Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers: Halvmåne og 
hagekors. Det Tredje Rige, araberne og Palæstina, Informations Forlag 
2008  
 
Offentliggjort i www.Historie-NU.dk 
 
Det er en kendsgerning, at inden for historie- og islamforskningen har 
forbindelsen mellem de tyske nationalsocialister og de arabiske muslimer 
helt frem til i dag kun været genstand for en meget begrænset og lidet 
kvalificeret opmærksomhed. Det råder denne tysk oversatte bog bod på.   
 
Bogen dokumenterer et hidtil underbelyst aspekt af Anden Verdenskrig: 
Forbindelsen mellem Nazityskland og den arabiske elite før og under 
krigen. Bindemidlet var en ekstrem antisemitisme og en grænseløs foragt 
for parlamentarisme, retsstatslighed, universelle menneskerettigheder og 
sekulære forfatninger. Dertil skal lægges kampen mod meningsfrihed og 
pluralisme. Når dette så samtidig bliver sammenholdt med den fælles 
forherligelse af autoritarismen samt mytologisk dyrkelse af nationen og 
folket var den åndelige forbrødring gjort fuldkommen: ”Som beskrevet var 
det netop de diktatoriske træk, førerkulturens aggressivitet og frem for alt 
jødehadet, der gav Det Tredje Rige popularitet i dele af den arabiske og 
islamiske verden”.   
 
Bogens genstandsfelt bevæger sig på to planer. Det ene plan foregår på det 
ideologisk religiøse niveau, hvor nazisme og islam - repræsenteret af 
henholdsvis Adolf Hitler, Tysk Rigskansler, og Amin el-Husseini, 
Jerusalems Stormufti - slås sammen i ét og samme politiske hartkorn. Det 
andet plan som bogen bevæger sig på, er de konkrete historiske hændelser i 
perioden 1920 – 1948 der bl.a. omfatter Palæstinas besættelse og opdeling, 
Storbritanniens koloniadministration, folkelig og voldelig arabisk opstand 
mod mandatmagten, Tysklands og Englands forskellige Afrika-krige, 
italienske ”krigshelte”, samt Israels oprettelse i 1948.   
 
Der kan ikke være tvivl om, at der er elementer i islam, som står i et 
skærende modsætningsforhold til et moderne, sekulært samfund, især når 
islam bliver tolket så bogstavtro, som den gør i disse år. Problemet er 
imidlertid, at det har den altid gjort. Det fører bogen et udmærket bevis på. 
Bogen beskriver i detaljer palæstinensernes, og især deres lederes, retorik 
og terror mod jøderne, men – det bør man bemærke sig – også mod egne 
muslimske afvigere. Under opstanden mod englænderne i perioden 1936-
39 praktiserede de palæstinensiske ledere i egne kontrollerede områder en 
yderst hårdhændet politisk-religiøs praksis: ”På grund af den massive 
interne terror blev udviklingen hen mod et borgerligt samfund i den 
arabiske del af Palæstina brat afbrudt. Den arabiske sfære skilte sig af med 
retsstaten, koblede sig fra den britiske mandatforvaltnings juridiske system 
og fældende domme efter eget forgodtbefindende ved hjælp af grænseløs 
vold. Oprørene påtvang samfundets deres vilje, erstattede love med 
vilkårlighed og skabte rettighedsløse zoner i de områder, de havde ”befriet”. 
De sidste rester af pluralitet og meningsfrihed gik til grunde og gav plads til 
afpresning og intimidering, censur og meningsterror. Der blev etableret 
overvågnings- og sikkerhedssamfund, der gik på jagt efter ”fjender af 
revolutionen” og ”uislamiske” afvigere”. Denne type af rædsler er der jo hørt 
om før i revolutionshistorien. En opstand mod vold og undertrykkelse der 
er endt i et endnu større volds- og rædselsregime. Det dårlige blev skifte ud 
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med det virkelig slemme. Man gik så vidt, at man bl.a. med vold påtvang 
hele den arabiske befolkning, at de skulle bære den samme 
hovedbeklædning som oprørene – kaffieh og agal (tørklæde og dobbelt 
snor). Bogen fortsætter: ”Parallel med denne udvikling tvang oprørerne de 
arabiske kvinder – selv blandt de kristne af dem – til at afstå fra at gå i 
vestligt tøj og til at dække deres ansigt til. Kvinder, der nægtede at gøre det, 
blev kaldt ludere, og man rev deres hatte af”. Man synes, at man har hørt 
det før, disse bizarre demokratiske handlemåder. Det får også forfatterne til 
at konstatere: ”Således synes det ikke helt uvæsentlige faktum, at islam 
ganske enkelt ikke har haft nogen oplysningstid, ikke at spille nogen rolle 
for mange arabister”. 
 
Da man historisk ved, at jøderne i allerhøjeste grad også anvendte 
modterror mod den palæstinensiske civilbefolkning, virker bogen, trods sit 
store dokumentationsmateriale, noget ensidig i sin fortolkning af den 
jødiske-palæstinensiske konflikt.  
 
Bogen påviser med tydelige kildehenvisninger, at der eksisterede et endog 
yderst hjerteligt forhold mellem Stormuftien og ledende nazister så som 
Eichmann og Heydrich. Holdningen til den totale jødeudryddelse var 
absolut sammenfaldende. Stormuftiens jødesindelag var på ingen måde 
afvigende fra de forbryderiske og rabiate nazistiske synspunkter på 
området. Det fremgår tydeligt af en tale som han holdt i april 1943, og hvor 
han må have haft et personligt kendskab til de tyske udryddelseslejre: ”Man 
kan sammenligne jøderne med smittebærende insekter. Når man er på god 
afstand af dem, kan man foranlediges til at tro, at det drejer sig om fredelige 
dyr, men bliver man stukket af dem og smittet af sygdommen, så hjælper 
kun radikale midler […] Det ville være yderst fornuftigt at give jøderne som 
gave til de lande, hvis folk forsvarer dem. Så ville disse folk hurtigt komme 
til at kæmpe på vores side […] Tyskland er også det eneste land, der endelig 
har besluttet sig for at bringe jødespørgsmålet ud af verden. Det 
interesserer selvfølgelig i særdeleshed den arabiske verden […] Indtil nu har 
alle måtte kæmpe mod denne fare alene – nu bekæmper vi den i fællesskab. 
Således vil vi også nå vores mål i fællesskab”. Det er i bund og grund nogle 
hårrejsende betragtninger, og man kan, som bogens forfattere, undres over 
at Stormuftien efter krigen afslutning fuldstændigt undgår en international 
undersøgelse og retsforfølgelse af disse utvetydige forbryderiske 
synspunkter.       
 
Bogen afviser kategorisk, at arabernes kollaborationsvillighed med Nazi-
tyskland alene skulle være baseret på en ren opportunisme, om at alliere sig 
med sin fjendes fjende, og at de ikke skulle have været opmærksomme på 
Nazismens sande karakter. Bogen dokumenter tydeligt, at de 
palæstinensiske ledere var endog særdeles villige til at bidrage til den 
endelige løsning af jødespørgsmålet, hvis de fik magt som de havde agt. De 
religiøse og politiske ledere i Palæstina var i høj grad i stand til at 
radikalisere fortolkningen af Koranen, således at kampen mod jøderne – i 
alliance med Nazityskland – samlet set kunne betragtes som et anliggende, 
der tjente en højere sag.  
 
Uden at dyrke den kontrafaktiske historieskrivning alt for meget, var der 
meget der pegede på, at det kunne have været gået grumme galt for verdens 
jøder, hvis den tyske plan om at ”befri” Palæstina var lykkedes. Rommels 
pansertropper stod ved Egyptens grænse, og ventede bare på en tysk 
knibtangsmanøvre over Kaukasus, Iran og Irak for at kunne smide 
englænderne i havet: ”Der kan ikke herske nogen tvivl om, at araberne efter 
Rommels succesfulde offensiv i 1942 havde konkret forventning om, at 
tyskerne i den nærmeste fremtid ville marchere ind i regionen”. Nu gik 
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krigens gang som bekendt noget anderledes, da tyskerne herefter begyndte 
at få ganske store problemer på alle dens fremskudte frontafsnit.  
 
Kendsgerningen er, at de palæstinensiske ledere både politisk og moralsk 
satsede hele butikken på at få den engelske mandatmagt ud af området for 
at blive herre i eget hus, og – og det må ikke glemmes – at udrydde jøderne 
på deres eget territorium. Krigens udfald betød imidlertid at de tabte hele 
butikken. Det gør man som bekendt, når man holder med taberne. Det er 
både det politiske livs og krigens logik. Den uhellige 
jødeudryddelsesalliance mellem nazisterne og palæstinenserne gjorde det 
for FN uundgåeligt, at arbejde hen mod en to-statsløsning, frem for en 
todelt et-statsløsning, som var på dagsordnen før Anden Verdenskrigs 
udbrud (Balfour-erklæringen). Hverken et- eller to-statsløsningen ville 
araberne kendes ved eller acceptere, og det udløste straks en krig mod den 
nyoprettede stat, der imidlertid endte i et totalt arabisk sammenbrud på 
krigsskuepladsen.  
 
Et mægtigt flygtningeproblem opstod i kølvandet på krigen, kraftigt 
forstærket af at det var araberne selv, der opfordrede deres arabiske brødre 
til at forlade Israel midlertidigt, så de kunne blæse jøderne i havet. Som 
bekendt gik det anderledes, men flygtningeproblemet er den dag i dag ikke 
løst – og er fortsat hovedkilden til konflikten mellem Israel og den arabiske 
verden: ”Grundlæggelsen af staten Israel og nederlaget, som man ikke 
troede muligt, antændte blot jødehadet yderligere og radikaliserede hele 
den arabiske verden […] Efter 1945 havde disse holdningers fortsatte 
beståen vidtrækkende konsekvenser for de gamle jødiske menigheder i de 
arabiske lande. I årevis efter det tyske nederlag i verdenskrigen var der 
mange steder antijødiske optøjer. For jøderne i de arabiske lande faldt 
udsigterne til et rimeligt liv fra hinanden. I perioden mellem slutningen af 
1940erne og begyndelsen af 1950erne var der masseudvandring, frem for 
alt til Israel. Af de engang 300.000 jøder i Marokko blev kun 18.000 tilbage 
i landet; af de 55.000 yeminitiske jøder var det kun 1.000, der blev. Af 
135.000 algeriske, 125.000 irakiske og 75.000 egyptiske jøder var der kun 
få hundrede, der fortsatte tilværelsen i deres hjemlande”.    
 
Bogen er på mange måder ganske uhyggelig læsning. Den viser nogle 
aldeles utiltalende sider ved den palæstinensiske befrielseskamp, og den 
islamiske demokratiforståelse – eller mangel på samme.  Meget sympati 
bør tilfalde palæstinensernes kamp mod jødiske overgreb. Men ingen 
andres forbrydelser, hvor bestialsk de end måtte være, kan retfærdiggøre 
egne forbrydelser.  
 
Man kan med rimelighed betragte denne undersøgelse som et historisk 
partsindlæg – om end som et nødvendigt partsindlæg. Især er den et 
udmærket korrektiv til en alt for unuanceret venstrefløjsidyllisering af 
befrielseskampen. I alt for lang tid har denne mørke side af den arabiske 
historie i den politiske korrektheds navn været hengemt i det man kunne 
kalde tavshedens spiral. Nu er forholdet endeligt gravet frem fra de 
historiske gemmer, og det er befriende at komme videre i sagen på et oplyst 
grundlag.  
 
Man kan ikke bare afvise undersøgelsen som zionistisk propaganda. Det er 
den alt for velunderbygget til. Det kan godt være, at nogle ikke kan lide at få 
at vide, det som de læser i denne bog, men hvis det skal modgås på en 
kvalificeret måde, må der kræves nye udbyggende historiske undersøgelser. 
Bogen vil derfor forhåbentlig inspirere andre historikere til at undersøge 
både sagens bredde og dybde. Der kan med garanti findes nye spændende 
vinkler på denne mørke sag.  
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Sluttelig kunne man ønske sig, at bogen blev læst af andre end en smal 
gruppe af særligt historieinteresserede. Det fortjener den faktisk. Den 
forener nemlig historisk viden og erfaring med nutidig refleksion. 
Halvmåne og hagekors handler dybest set om hvordan to totalitære 
politisk-religiøse systemer finder sammen i en uskøn alliance vendt mod 
demokrati og pluralisme. 
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30.	Til	kamp	mod	det	selvfede	

Anmeldelse af Richard Florida: Den kreative klasses flugt – den nye globale 
konkurrence om talent, Forlaget Klim, 2008  
 
Offentliggjort i Social Politik nr. 4 � 2008 
 
Her er en bog med en klar påstand. Det er den kreative klasse, der driver 
det moderne samfunds økonomiske vækst fremad. Hermed er det også 
påstanden om, at industrisamfundet som økonomisk vækstdynamo har 
udspillet sin historiske rolle: ”Vores økonomi forandrer sig dag for dag fra 
et gammelt, industrielt system, der er baseret på råmaterialer, til en kreativ 
økonomi, der kun er begrænset af det menneskelige talent og den 
menneskelige fantasi”.  
 
Den kreative økonomi har skabt en række uhørte muligheder for hele 
menneskeheden, men indeholder fortsat kimen til en ufattelig økonomisk, 
kulturel og social ulighed mennesker imellem: ”Kreativitet anerkender ikke 
de sociale kategorier, vi pålægger os selv. Kreativitet trodser køn, race 
etnicitet, seksuel orientering og udseende”.  
 
Den kreative økonomi, og dermed den kreative klasse, dækker over alle 
former for videnskabsproduktion, ingeniørvirksomhed, arkitektur, 
computerudvikling, design, kunst, musik og underholdning til de mere 
kreative professioner inden for det juridiske, erhvervsmæssige og 
finansielle felt, sundhedsvæsenet og relaterede felter. Den kreative klasse 
udgør omkring en tredjedel af USA’s samlede arbejdsstyrke, og hvis man 
hertil lægger såkaldte teknikere af enhver slags stiger andelen betragtelig. 
Men det er vigtigt at notere sig, at en kreativ økonomi ikke er noget 
universalmiddel: ”Et grundlæggende problem er, at fremkosten af den 
kreative økonomi øger den økonomiske ulighed og forøger de sociale 
politiske spændinger”. Opgaven består derfor i at få flere inddraget i den 
kreative økonomis cirkler: ”For at begynde at løse disse problemer må vi 
erkende, at alle mennesker er kreative”. 
 
Her er vi fremme ved et andet kendetegn ved bogen. Den er primært 
skrevet for et nordamerikansk publikum. Bogens titel, og som er direkte 
oversat, giver faktisk kun mening når man indtænker, at det er ”Flugten fra 
Amerika” (læs USA), der hentydes til. Det er USA’s økonomi, der efter 
Richard Florida’s analyser, taber i den globale konkurrencekamp om den 
kreative talentmasse. Der sker i disse år en direkte hjerneflugt fra USA. En 
hjerneflugt der i høj grad er blevet fremmet af den amerikanske befolknings 
angst og mistænksomhed over for fremmede – og især terrorister. Et 
kollektivt traume, der i høj grad blokerer for de ufattelige 
udviklingsmuligheder, der ligger i det kreative samfunds økonomi: ”Flere 
ledere klagede højlydt over, at Ministeriet for indenlandsk sikkerhed gør det 
så svært for udlændinge med legitime grunde til at opholde sig i USA at få 
visa til at studere eller arbejde i USA, at mange har opgivet drømmen om at 
kommer herover”. 
 
Selvom bogens fokus helt klart er koncentreret om den amerikanske 
økonomi og dens muligheder, giver den alligevel på det teoretiske plan 
ganske gode indikationer på, hvordan alle markedsøkonomier udvikler sig i 
disse år. Det være sig den europæiske, den indiske, japanske eller kinesiske. 
Selv danske forhold er beskrevet – om end kun perifert.   
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Den kreative økonomi drives primært af de såkaldte tre T’er: teknologi, 
talent og tolerance. Richard Florida har på den baggrund gennemført et 
omfattende statistisk studie, der tydeligt viser, at områder (lande og 
storbyer i USA) der kan opvise en stor andel af disse T’er, også er dem, der 
har den største økonomiske vækst. Han gør i sin undersøgelse op med den 
myte, at folk flytter til områderne for at opsøge de virksomheder, der ligger 
der. Han mener omvendt, at kunne påvise, at det er de fremsynede 
virksomheder der bevidst lokaliserer sig i de miljøer, hvor der er stor 
menneskelig åbenhed over for talent og tolerance. De samfund hvor den 
kreative klasse strømmer til, er de lande, hvor der er en kulturel 
mangfoldighed. Det skaber et miljø, der er globalt og spændende, og som 
kan fastholde de økonomisk mest interessante indvandrere. Man skal gøre 
sig klart, at hvis man vil tiltrække de indiske ingeniører og læger, må man 
også tillade indiske, thailandske og caribiske restauratører, grønthandlere 
og gademusikanter at flytte til landet, for det er i sidste ende dem, der får 
ingeniørerne og lægerne til at blive. Konklusionen er derfor, at hvis et 
samfund (land eller storby) ønsker økonomisk vækst og udvikling, skal der 
skabes en kulturel, etnisk og intellektuel mangfoldighed. Når det er 
etableret, vil det automatisk tiltrække de virksomheder, der kan sikre 
områdets økonomiske fremtid. Richard Florida fremfører mange 
overbevisende eksempler på denne påstand – om end af og til lidt rodet. 
Det tæller dog ned, at en del af empirien er baseret på lidt tilfældig 
avislæsning og forskellige middagssamtaler.  Det er lidt for amerikansk 
efter min smag. 
 
Til det formål at undersøge de tre T’er på globalt plan, har Richard Florida 
imidlertid udviklet en række nye statistiske indikatorer, der ved første 
øjekast måske kan virke lidt funky, men som ved nærmere eftersyn fungerer 
udmærket efter hensigten. Enhver der har arbejdet med statistik ved, at det 
er noget besværligt noget. Statistik er ofte som en lygtepæl. Den er god at 
støtte sig op ad, men giver sjældent meget oplysning. Her kan man måske 
vende princippet lidt på hovedet. Det kan godt være, at Richard Florida’s 
statistik af og til er sammenstykket af dubiøse kilder, men til gengæld giver 
de opstillede indeks et godt overblik, selvom internationale 
sammenligninger altid er fyldt med tekniske og metodologiske 
vanskeligheder. 
  
Uden at gå i detaljen med hvordan det globale kreativitetsindeks er kon-
strueret, er det Richard Florida’s påstand, at Sverige er det land i verden, 
der scorer mest på dette barometer. USA kommer på en fjerdeplads, mens 
Danmark dukker op på en sjetteplads. De forskellige landes rangering er 
dog ikke det mest interessante, men derimod hvilke komponenter, der 
indgår i indekset. Måling af talent sker bl.a. ved at se på hvor stor en andel 
af befolkningen, der har en videregående uddannelse. Måling af teknologi 
sker ved at undersøge landets udgifter til forskning og udvikling i forhold til 
landet Bruttonationalprodukt (BNP). Måling af tolerance er nok det mest 
dubiøse, men Richard Florida forsøger sig med, at se på hvor mange 
fremmede der er i landet, og hvor åbne samfundet er over for fx 
homoseksuelle parforhold. Ikke fordi, at de homoseksuelle er så 
interessante i sig selv, men for at måle det omgivende samfunds tolerance 
over for alternative måder at leve og indrette sig på. Richard Florida finder 
en hel klar sammenhæng mellem samfundet åbenhed og tolerance og dens 
muligheder for at genere økonomisk vækst og velstand. Bogen er præget af 
den amerikanske form for åbenhed: ”USA’s unikke succes skyldes snarere 
landets evne til at tiltrække mennesker alle mulige steder fra, til at 
assimilere og samle deres talenter og belønne deres indsats […] Vor kulturs 
afgørende styrke har ikke været dens afhængighed af en række statiske 
overbevisninger, men snarere dens dynamiske tilpasningsdygtighed, dens 
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evne til at udvikle sig, så nye mennesker og en ny økonomisk virkelighed 
kan indoptages i systemet”. Richard Florida mener imidlertid, at denne 
amerikanske dynamik er gået fløjten under præsident Bush, hvor hele det 
politiske liv er blevet opdelt i uforsonlige positioner, hvor amerikansk 
udenrigspolitik spiller restriktivt ind på indenrigspolitikken. En situation 
der for tiden virker yderst velkendt i Danmark under Fogh-Rasmussen. 
 
Det er imidlertid altid et problem at sammenligne store og små lande med 
hinanden. Det samme gælder landenes indvandrerpolitik. Den danske 
indvandrerpolitik bygger på andre principper end de amerikanske. Derfor 
kan man heller ikke parallelisere de amerikanske og danske erfaringer på 
området. I Danmark har fremmede generelt sværere ved at komme på 
arbejdsmarkedet end i USA. Dette har Richard Florida også øje for: ”I 
Frankrig, Holland og Danmark har populistiske, nationalistiske politikker 
vundet frem, og højreorienterede regeringer vinder også valg på basis af et 
vulgært og voldsomt fremmedhad. Danmark, der rangerer højt på mange af 
vores målestokke, har gjort det sværere for ægtepar, der består af en indfødt 
dansker og en udlænding, at forblive i landet”. Florida er med rette 
bekymret for Danmarks fremtidige udvikling, om end han fortsat har et 
godt øje til den skandinaviske velfærdsmodel: ”De skandinaviske nationer 
er centre for tolerance og selvudfoldelse, har gode teknologiske 
infrastrukturer, men er simpelthen for små til at blive egentlige 
supermagter”. 
 
Den kreative økonomi er langt fra konfliktfri – tværtimod.  Bogen mener, at 
det kreative samfund: ”skaber en mere og mere lagdelt økonomi, hvor 
demarkationslinjerne nu tager udgangspunkt i klasser og regioner”. 
Richard Florida har derfor helliget et helt kapitel til den problemstilling, og 
meget betegnende kaldt det ”Den kreative klassekrig”. Hvis den store 
økonomiske og sociale ulighed ikke bekæmpes, vil det sætte en effektiv 
stopper for udviklingen af det moderne samfund: ”Uligheden er mere 
omfattende og solidt forankret i den kreative økonomis struktur. Den 
kreative økonomi producerer to former for job – højt betalte kreative job og 
lavt betalte mindre sikre servicejob […] Denne massive opdeling af arbejdet 
er hovedårsagen til vores indkomstmæssige og sociale skel”. Richard 
Florida er heller ikke blind for hvor problemet reelt ligger: ”En stor del af de 
70 procent, der ikke tilhører den kreative klasse får aldrig muligheden for at 
bestride et tilfredsstillende, kreativt arbejde. I realiteten går dette store 
reservoir af kreativ kapital til spilde”. Richard Florida advarer direkte mod 
at tro, at markedet selv kan løse problemerne: ”Den stigende ulighed drives 
af det opståede kreative systems dynamikker, og man skal ikke forvente, at 
dette system selv løser problemerne – tværtimod truer disse dynamikker 
kun med at gøre situationen værre”. Florida’s medicin er, at man sætter 
massivt ind fra det offentlige bl.a. med bedre og mere målrettet uddannelse, 
da: ”Ulighed er spild af kreativitet”. 
 
Florida slutter af med at give USA – og Europa – følgende løftede 
pegefinger: ”Som vi har set, er åbenhed over for mennesker, tolerance og 
mangfoldighed afgørende komponenter i den økonomiske væksts samlede 
ligning. USA hæmmer sit eget fremskridt, når man lader videnskabelige 
opdagelser gennemgå religiøse test eller i unødvendig grad strammer 
visumreglerne. Europæiske nationer gør det samme, når de giver efter for 
nationalt politisk pres om at forbyde immigranter adgang til landet med 
den begrundelse, at de koster for meget eller tager job, der ellers ville gå til 
indfødte borgere. Historien viser, at fordelene ved at være åbent, gæstfrit, 
mangfoldigt, inddragende og tolerant samfund langt overstiger 
omkostningerne”. 
 



 126 

Jeg skal derfor med disse ord anbefale bogen til videre kreativ læsning.  
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31.	Forbrydelse	og	(uformel)	straf	

Anmeldelse af Tranæs og Geerdsen: Forbryderen og samfundet – 
Livsvilkår og uformel straf, Gyldendal 2008  
 
Offentliggjort i Social Kritik nr. 115, 2008 
 
Denne bog påviser, at der en række statistisk sikre negative sammenhænge 
mellem kriminalitet og levevilkår. Det er nemlig ikke kun de formelle straffe 
i form af fx fængsel der påvirker livsvilkårene, men også de uformelle 
straffeformer, udtrykt gennem social udstødelse, indtægtstab og ægte-
skabsopløsning, der spiller en væsentlig rolle.  
 
Bogen understøtter gennem et omfattende statistisk materiale for perioden 
1980-2003, en række i forvejen kendte sammenhænge mellem kriminalitet 
og levevilkår. Der kommer så at sige fast grund under fødderne på en række 
teorier og antagelser. Bogens helt stærke side er imidlertid, at det 
omfattende og individbaserede statistiske materiale afdækker nogle helt 
nye kriminologiske sammenhænge og erkendelser, som man ikke før har set 
i dansk forskning. Flere af disse sammenhænge er statistisk helt sikre 
(signifikante), mens andre nok trænger til et kritisk eftersyn gennem 
yderligere forskning. En forskning som bogens forfattere selv opfordrer til. 
 
Det er en myte at tro, at kriminaliteten er vokset siden 1980. Dette er på 
ingen måde tilfældet. Til gengæld ser det ud til at vi tolererer mindre 
kriminalitet og anmelder det mere til politiet. Det er også en kendsgerning 
at kriminalitet primært er knyttet til mænd under 35 år, der har en lille eller 
ingen uddannelse, samt en yderst dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Kriminel adfærd har det derudover med at gå i social arv. Har dine forældre 
været kriminelle, er der stor risiko for at du selv bliver det.  
 
Det er også indiskutabelt, at de etniske minoriteter er voldsomt 
overrepræsenteret i kriminalstatistikken. Det der måske er nyt, er, at der er 
meget stor forskel på de forskellige indvandrergruppers kriminalitets-
hyppighed. En række indvandrergrupper, fx de tyrkiske har ikke en større 
kriminalitetshyppighed end gennemsnitsdanskerens efter deres tyvende år. 
Til gengæld er der indvandrer-grupper, der i hele deres livsforløb 
kriminalitetsmæssigt ligger langt over gennemsnittet. De grupper der 
nævnes, er bl.a. indvandrere med libanesisk eller anden arabisk baggrund. 
 
Det kan også konstateres, at forskellen i kriminaliteten mellem land og by 
gradvist men sikkert er ved at blive udlignet. Man er altså ikke mere 
kriminalitetsudsat i byerne end på landet. Set i et befolkningsperspektiv, 
har Ålborg den tvivlsomme ære, at være et af de mest plagede 
kriminalitetsområde i Danmark.  
 
Her er der i og for sig intet nyt under solen, men til gengæld er der en 
overbevisende talmæssig dokumentation.  
 
Da bogens forfattere har fået adgang til statistiske data, hvor man har 
kunnet følge enkeltpersoner – både kriminelle og ikke kriminelle - over en 
længere årrække, har det også været muligt at teste en lang række hypoteser 
vedr. kriminalitet, straf og levevilkår. Denne undersøgelsesmetode er helt 
ny i Danmark, og har naturligvisn givet anledning til, at forskerne har 
erhvervet sig helt ny og grundlæggende viden på dette vigtige 
samfundsmæssige område.  
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Om de politiske beslutningstagere så får læst bogen, og får reflekteret over 
indretningen af vores forebyggelses- og straffesystemer er en helt anden 
sag. Bogen gør faktisk sit til at det burde kunne lykkedes, men det er i det 
nuværende kriminalpolitiske miljø et åbent spørgsmål om politikerne 
overhovedet griber udfordringen. Dagens kriminalpolitiske mantra er 
hårdere straffe til yngre og yngre personer – og når det ikke virker, så må 
forældrene bære forpligtelsen. Social rehabilisering er blevet et politisk 
skældsord. Hårdt mod hårdt er tilsyneladende medicinen i de kredse.  
 
Bogen påviser ellers tydeligt, at kriminelle før deres første fængselsstraf har 
en væsentlig dårligere uddannelse og en betydelig lavere indkomst end 
ikke-kriminelle. Dette understøtter klart teorien om, at dårlige sociale 
forhold leder til øget kriminalitet. Det er også interessant, at se, at 
fængselsstraffens længde betyder rigtig meget for muligheden for 
selvforsørgelse efter endt fængselsstraf. Desto længere straf, desto længere 
tid tager det den tidligere kriminelle at komme op på den 
selvforsørgelsesgrad vedkommende havde før straffeafsoning. Dette kan 
givet bidrage til en forklaring på den meget store tilbagefaldsprocent – altså 
noget der er påvirket uden for fængselsmiljøet. Den straffede får udgang til 
et socialkontor – og bliver hængende dér. Bogen peger også på, at når 
arbejdsløshedsprocenten i hele samfundet går op, så stiger 
kriminalitetsraten, hvilket indikerer, at der er en negativ sammenhæng på 
markroniveau mellem beskæftigelsen og kriminaliteten. Høj beskæftigelse 
giver lav kriminalitet. Det er logik for høns, man har kendt i alle lande og i 
mange år. Undersøgelsen viser også, at denne sammenhæng kan genfindes 
på mikroniveau. Det ses af, at folk der har arbejdet på en arbejdsplads der 
pludselig lukker, har en væsentlig større kriminalitetsrisiko end folk fra 
virksomheder der ikke lukker.  
 
Bogen påviser, at kommende straffede personer ikke har haft sværere end 
andre ved at danne parlignende forhold. Til gengæld er risikoen for 
paropløsning væsentlig større for straffede personer end for ikke straffede 
personer.  
 
Undersøgelsen har også vist, at aktivering af kontanthjælpsmodtagere 
faktisk sænker kriminalitetsrisikoen for denne gruppe. Til gengæld er man 
ikke på samme sikker grund, når det gælder aktivering af 
dagpengemodtagere. 
 
Til trods for at hele bogen bygger på et særdeles omfattende statistisk 
materiale og utallige beregninger, er læsningen af undersøgelsen aldeles 
overkommelig for lægfolk. Der kræves principielt ingen forkundskaber til 
stoffet - kun nysgerrighed og interesse. Det skyldes, at det omfattende og til 
tider ret tunge statistiske materiale ikke belaster læsningen unødigt, da 
baggrundsmaterialet kan rekvireres hos forfatterne. Det sparer både papir 
og ærgrelser. Man bliver nemlig med kyndig hånd guidet gennem 
resultaterne, får præsenteret beregningsgrundlaget pædagogisk, og de 
statistiske usikkerhedsmål bliver også gennemgået tilstrækkeligt og 
redeligt. Ganske mange videnskabelige bøger og rapporter kunne vinde 
betydelig i folkelig udbredelse, hvis dette princip blev fulgt noget oftere. Det 
ville kunne løfte mange debatters faglige og politiske niveau – og det 
næsten uanset tema. Solid faglig oplysning og indsigt beriger altid debatten 
på en kvalificeret måde.  
 
Det gør denne bog om forbrydelse og levevilkår på allerfineste måde! 
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32.	Den	fortiede	fortid	
	
Anmeldelse af Anita Brask Rasmussen: Hånden over Ole. Informations 
Forlag 2008 
 
Offentliggjort i www.historie-nu.dk 
 
Hvem ejer historien? 
Kan selvbiografier overhovedet bruges som troværdige historiske kilder? 
Kan gode gerninger i eftertiden retfærdiggøre en skummel fortid? 
Skal frygten for en uønsket aktuel debat forhindre bestræbelserne på at 
grave mørke fortidshændelser frem? 
Kan fortidens erfaringer overhovedet bruges til at retfærdiggøre fremtidige 
gøremål?  
Skal en historisk undersøgelse opgives eller gemmes af hensyn til sarte 
følelser, politiske holdninger eller af hensyn til evt. efterladte? 
   
Disse, og mange andre lignede spørgsmål, løber igennem hovedet på en, når 
man læser Anita Brask Rasmussens bog: ”Hånden over Ole”. Bogen handler 
om hvad der skete i kølvandet på afsløringen af nu afdøde forfatter og 
direktør Ole Wivels lidt skumle fortid. Den var præget af stærke Nazi-
sympatier - udtrykt under dække af ekstremistisk germansk 
kulturforståelse. En afsløring der absolut var uønsket af personen selv, og 
kredsen omkring ham – dog med hæderlige undtagelser. Bogen handler 
også om, hvordan man bevidst forsøger at mistænkeliggøre budbringeren. 
Der er altid historiske kendsgerninger, der er uønskede. 
 
Bogens er ikke faghistorisk, og burde måske derfor ikke anmeldes i 
Historie-Nu. Alligevel behandler bogen indirekte så mange faglige aspekter, 
at en historiker af enhver observans bør reflektere over hvad man kan 
skrive, hvordan det skal gøres, hvordan kilderne fremskaffes, og ikke 
mindst hvad man kan forvente som forsker, hvis stoffet ikke falder i god 
politisk eller kulturel jord.  
 
Bogens ramme er nok så spændende. Anita Brask Rasmussen, der selv er 
journalist på Information, gennemgår hele sagen på en let og indlevende 
måde. Vi starter med at få at vide, at en professionel litterat Jørgen 
Hunosøe i år 2000 udgiver en artikel i et litterært tidsskrift om Ole Wivels 
første digte fra begyndelsen af besættelsen. Disse digte er stærkt nazi-
forherligende.  
 
Denne undseelige fagartikel, som stort set ingen havde set før en 
anmeldelse i Jyllandsposten, får Ole Wivel og hele kulturparnasset til 
fuldstændigt at fare i flint. Den litterære analyse er efter deres menig 
direkte ondskabsfuld, og bygger på en undermåler af en litterats fortænkte 
sludder og vrøvl. Her kunne historien i virkeligheden være endt – med et 
karaktermord på Jørgen Hunosøe.  
 
Imidlertid sker der det, at Jyllandsposten efterfølgende offentliggør en 
række breve og digte, der dokumenter, at Jørgen Hunosøe ikke kun har 
hentet sin analyse i hans eget hoved. Sort på hvidt kan offentligheden nu 
læse Ole Wivels stærkt Førerforherligende digte, og se hans meget tætte, ja 
nærmest halvreligiøse, forbindelser til en den yderst tyskvenlige 
kulturkreds Ringen, der også omfattede Ole Wivels mæcen Knud W. 
Jensen, der senere blev kunstmuseet Lousianas stifter og direktør. Begge 
havde en stor interesse i at holde deres ungdommelige politiske forvirring 
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og fejltagelser hemmelig. Nærmede man sig dem, altså de ungdommelige 
sysler, blev man mødt med trussel om juridiske sagsanlæg. 
 
Nu kommer anden del af historien, der er nok så interessant. Da man ikke 
mere kunne mistænkeliggøre budbringeren, for at bringe falske rygter til 
torvs, kunne man mistænkeliggøre selve sagen og motiverne bag analysen.  
Der var mange der kunne takke Ole Wivel for deres egen karriere, og som 
kunne rose ham for, at han senere - da de kendte ham - politisk stod langt 
væk fra de synspunkter, han tilsyneladende engang havde haft. Deres 
opfattelse var, at Ole Wivel i kraft af sin position i dansk kulturliv havde 
bidraget yderst positivt til samfundets udvikling, og at det derfor både var 
uanstændigt og fornærmende at fremdrage personlige fejltrin begået i en 
fjern fortid. Til den gruppe hørte bl.a. Klaus Rifbjerg og Bente Hansen. For 
dem gav det ingen mening, at rode i en ellers god persons blakkede fortid.  
 
En anden god ven af Ole Wivel, nemlig Tage Skou Hansen, mente imidlertid 
at vennen kunne have gjort sagen langt mindre smertefuld både for ham 
selv og hans mange venner ved i sine egne levnedsbeskrivelser, eller andres 
undersøgelser af hans virke, at have været mere åben over for hans egen 
ungdoms flyvske tankeverden – om man vil ung vrede. Det fortalte Tage 
Skou Hansen faktisk selv til Ole Wivel inden han døde, med det resultat, at 
han mistede en god og fortrolig ven. Vrede og trussel om sagsanlæg var 
reaktionen.  
 
Bogen viser, at man med løgn og fornægtelse ikke kan hindre at fortidens 
skeletter vælter ud af skabet. Læren er også, at hvis man forsøger at 
bagatellisere eller direkte at tabuisere uønskede oplysninger, er der en 
risiko for at sagen bliver meget større end indholdet reelt betinger. Stille 
vind kan gennem fortielse blive til strid storm.  
 
Bogen er hurtigt læst, men de tanker og de dilemmaer den giver, sidder 
længe i kroppen på en. Det viser med al tydelighed, at historiefaget ikke er 
en værdineutral og objektiv størrelse, hvor følelser og holdninger ikke 
spiller en rolle. Alle faktorer og motiver i historien, uanset hvor uønskede 
de end måtte være, skal vendes og drejes – og ikke mindst fortolkes. 
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33.	Den	journalistiske	frihedskamp	

Anmeldelse af Erik Lund og Jakob Nielsen: Outze i krig - med 
skrivemaskinen som våben, Informations Forlag 2008 
 
Offentliggjort i www.historie-nu.dk 
 
Det går ofte over stok og sten når journalister bevæger sig ind i 
historiefaget. Denne bog er ingen undtagelse. Let og ubesværet får man 
historien om besættelsestidens måske mest berømte journalist – Børge 
Outze. Bogen er skrevet i en åbenlys begejstring for hans rolle som 
journalistisk fyrtårn i tiden under og efter krigen.  
 
Han gjorde en forskel. Han var blandt de personer, der medførte, at 
Danmark kom ud af 2. Verdenskrig på de allieredes side. Uden mænd af 
hans støbning, indsigt og vilje ville historien have været forløbet ganske 
anderledes. Det var ikke uden omkostninger på krop og sjæl. Det var nemlig 
med livet som indsats, at han forsvarede ytringsfriheden. Det var gennem 
oplysning, eller om man vil information, at han bidrog til at bevidstgøre den 
danske befolkning til at tage kampen op mod undertrykkerne. Han selv 
greb aldrig til våben, og da han blev arresteret af tyskerne havde han glemt 
det.  
 
Bogen er skrevet med stor respekt for de historiske kilder: ”Deri ligger, at vi 
kun har benyttet oplysninger, som vi har kilder til. Ingen replik eller scene i 
denne bog er opfundet af forfatterne”. Problemet er imidlertid, at 
hovedparten af kilderne er Outzes egne skriftlige og mundtlige beretninger - 
ofte hentet fra hukommelsens dybe gemmer. Denne svaghed er forfatterne 
dog bevidst om. Ja, de bruger faktisk selv et citat af Outze i deres 
kildekritik: ”Jo ældre, jeg bliver, jo stærkere løb jeg som dreng”.  
 
Børge Outze var da krigen brød ud en ung lovende stjernerapporter på det 
hedengangne Nationaltidende. Han måtte med sin radikale baggrund ikke 
beskæftige sig med politik på den ultrakonservative avis. Så det faldt i hans 
lod at have kriminalstoffet. Det gjorde han tilsyneladende så godt, at han 
havde stor indtægt og egen bil. I starten af krigen udviklede han sammen 
med kollegaerne på avisen en intern nyhedstjeneste, der opsamlede alle de 
kriminelle informationer, som avisen pga. censuren ikke kunne bringe i 
selve bladet. Denne aktivitet var fuldt ud lovlig, da disse informationer kun 
cirkulerede internt på avisredaktionen og hos bladhusets bestyrelse. Den 
ulovlige aktivitet opstod gradvis ved at Børge Outze og hans fortrolige 
venner og kollegaer, lod informationerne cirkulere uden for den lukkede 
kreds. I starten meget beskedent - senere i et relativt stort omfang. De 
illegale aktiviteter tog til, og nyhedstjenesten forgrenede sig til alle 
betydelige beslutningstagere i de illegale miljøer. Denne aktivitet skete 
samtidig med, at Børge Outze formelt set levede og arbejde fuldt ud legalt i 
sit eget hjem og på Nationaltidende.  
 
Outzes nyhedstjeneste blev så at sige fødekæde for en lang række illegale 
blade. Ikke mindst BBC i London, der holdt hele den danske befolkning 
underrettet om de informationer, der ikke måtte gives gennem de lovlige 
nyhedsmedier, havde ofte Outzes nyhedstjeneste som kilde. Børge Outzes 
mange kontakter til både legale og illegale miljøer, og hans imponerende 
personlige skrivekapacitet, gjorde at hans nyhedstjeneste fik en enorm 
gennemslagskraft, som et af krigens mest troværdige medier. Det blev læst 
af både danske og tyskere. Det sidste gjorde, at Outze i februar 1944 måtte 
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opgive sit dobbeltliv, da Gestapo – heldigvis forgæves - mødte op for at 
arrestere ham på Nationaltidende. Herefter begyndte et hårdt liv som 
illegal. Skifte bopæl, dække sig ind. Trods denne voldsomme stressfaktor  
lykkedes det ham hele tiden at opretholde sine meget forgrenede 
kildeforbindelser, og producere et nyhedsbrev hver eneste dag. Han blev 
aldrig medlem af selve Frihedsrådet, men var alligevel en central figur i hele 
frihedskampen, da han kom til at stå for Frihedsrådets bladudvalg. Dermed 
kom han i kontakt med alle væsentlige aktører – det være sig de ledende 
frihedsrådsmedlemmer, de ledende politikere og dets embedsværk og ikke 
mindst politiet. Børge Outze havde fingeren på pulsen alle steder – og 
viderebragte den information, som han mente, var vigtig for at styrke den 
moralske kamp mod besættelsesmagten.  At ikke alt nødvendigvis var sandt 
men mere opbyggelig ønsketænkning var Børge Outzes beskrivelse af B&W-
arbejdernes gåen hjem til deres kolonihaver under folkestrejken i juni 1944 
et eksempel på. En historie i nyhedsbrevet var, at arbejderne skulle havde 
sendt et slags ultimatum til dr. Best: ”Faktisk tyder meget på, at det brev, 
Outze beskrev som et af krigens ejendommeligste dokumenter, aldrig har 
eksisteret”. 
 
Under folkestrejken i slutningen af juni og begyndelsen af juli 1944 var der 
en åbenlys magtkamp mellem Frihedsrådet og de ledende politikere på 
Christiansborg. Kampen stod om hvem der havde mest styr på situationen. 
Frihedsrådet havde helt klart både initiativet vedrørende parolerne og 
folkestemningen med sig. Politikerne manede derimod til afblæsning af 
oprøret. I denne magtkamp blev Børge Outze sat i en situation, hvor han 
direkte blev en lus mellem to negle. Begge parter ønskede Børge Outze, og 
dermed Information, over på deres side: ”Børge Outze vred sig fri af 
klemmen med det eneste våben, han følte sig helt tryg ved: journalistikken 
[…] Folkestrejken var ikke det eneste tidspunkt, hvor Børge Outzes 
uafhængighed blev sat under pres. Umiddelbart før strejken havde han et 
alvorligt sammenstød med Frihedsrådets ledende skikkelse, Mogens Fog. 
Og lige efter strejken lokkede socialdemokraterne ham med penge, hvis han 
ville være deres talerør ”. 
 
Herefter gik det slag i slag. Katten efter musen. Flere gange var fælden ved 
at klappe for Outze, men heldet var med ham lige indtil oktober 1944, hvor 
han under udramatiske omstændigheder blev arresteret på en dækadresse, 
hvor han var sat i stævne for at mægle mellem to stridende parter inden for 
frihedsbevægelsen. Ja, de kunne såmænd heller ikke altid sammen. Det 
blev Outzes skæbne. 
 
Han blev straks sat i kraftigt forhør, men holdt til at begynde med tæt over 
for tyskerne, så han ikke røbede væsentlige hemmeligheder i de første timer 
efter sin arrestation. Det betød, at forbindelserne udenfor kunne tage deres 
forholdsregler. Desværre var det op til en weekend, så effektiviteten var til 
at overskue. I løbet af weekenden blev nogle af Outzes forbindelser 
desværre hentet ind til forhør – og for nogles vedkommende røg de videre 
til Frøslevlejren. 
 
Efter et stykke tid kølnedes tyskernes interesse for Outzes person – og især 
hans forbindelser uden for fængslet mure. I dette forhørsmiljø indgås en af 
krigens mest mærkelige aftaler, der lige siden har været genstand for 
forundring og mistænkeliggørelse. Børge Outze tilbød at blive tysk spion 
mod Sovjetunionen. Studehandlen medføte, at Outze fik lov, præcis en 
måned efter sin anholdelse, til at flygte under stor arrangeret 
teaterdramatik. Bum, bum skyd op i luften, tag sporvognen og kom væk 
hurtigst muligt.  
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Denne spionaftale kom til at følge Børge Outze resten af livet – især i hans 
civile virke som journalist efter krigen. Alene denne historie er hele bogen 
værd. Alle paradokser, konspirationsteorier og andet politisk vraggods 
bliver i bogen hvirvlet op. Enten mener man, at han handlede ædelt og 
taktisk klogt, eller også mener man, han var en fej og politisk opportunist. 
Børge Outze var en mand der kunne dele vandene. Han elskede striden og 
diskussionen. Hans modstandere mente dog ofte, at han i sit journalistiske 
virke efter krigen var præget af moralisme, dømmesyge og bedrevidende. 
 
Bogen slutter af med at fortælle hvordan Børge Outze vinder kampen om at 
skabe en slags frihedskampens avis Information på ruinerne af det 
nazistiske dagblad Fædrelandet. Et bladprojekt der under krigens sidste 
fase lovede godt, men som hurtigt kom i vanskeligheder, da de øvrige aviser 
meget hurtigt efter besættelsen kom på fode igen.  
 
Under stort møje og besvær har avisen lige siden holdt sig oven vande rent 
økonomisk, og har hårdnakket holdt fast i den kritiske og uafhængige 
journalistik. Outzes adelsmærke.						
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34.	Bidrag	til	en	nuanceret	indvandrerdebat		

Anmeldelse af Flemming Mikkelsen: Indvandring og integration, 
Akademisk Forlag 2008 
 
Offentliggjort i Social Kritik nr. 116 – dec. 2008  
 
Indvandring har siden folketingvalget i 2001 fyldt utroligt meget i den 
offentlige debat. Regeringen står og falder med Dansk Folkeparti, og deres 
fremmedfjendske holdning. Indvandrerspørgsmålet har afgjort hvem der 
sad på regeringsmagten. Dette har i urimelig grad præget debatten, og har 
dermed ført til en nærmest udemokratisk polarisering af hele den politiske 
debatkultur. Godt hjulpet af en Muhammedkrise, der yderligere bragte 
benzin på bålet – også i bogstaveligste forstand.  
 
Indvandrerdebatten er på mange måder forunderlig. En tilsyneladende 
uskyldig politisk uenighed om fx arbejdsmarkedets indretning, kan på 
ingen tid gennem de mærkeligste politiske kringelkroge ende op med, at 
deltagerne i debatten bliver afkrævet skråsikre holdninger til indvandrernes 
religions- og ytringsfrihed. Noget som er sagen fuldstændig 
uvedkommende, men som i den politiske proces bliver afgørende for om 
der kan etableres et flertal eller ej. I den offentlige debat er 
indvandrerdebatten ofte blevet rodet sammen uden smålig skelen til 
problemet reelle omfang. 
 
Under disse mere eller mindre politiske forhold, har indvandredebatten 
haft svært ved at finde fodfæste på et faktuelt oplyst grundlag. 
Diskussionerne har ofte haft præg af formodninger, fordomme og frygt. 
Med Flemming Mikkelsens nye bog: ”Indvandring og Integration” 
foreligger der faktisk en god mulighed for at bringe diskussionen tilbage på 
sporet, hvor indsigt og overblik kan præge de politiske uenigheder, der jo 
altid vil foreligge. En politisk uenighed der bygger på et fagligt grundlag, er 
at foretrække frem for et politisk skænderi, der svæver rundt i et nærmest 
halvreligiøst rum. Religion er noget man tror eller føler. Viden er noget 
faktuelt, som kan efterprøves af andre. Flemming Mikkelsens bog hører helt 
klart til i den sidste kategori.  
 
Det man så kan beklage, er, at bogen givetvis alligevel ikke rigtig vil indgå i 
den offentlige debat efter fortjeneste. Det skyldes dens manglende 
formidlingsevne. Den er skrevet som en lærebog, og som sådan må den 
påregnes at være fremragende, da den er grundig og skaber overblik over 
hvilken viden, der foreligger på området. Men som indlæg i 
indvandrerdebatten mangler den det pædagogiske og politiske touch.  
 
Bogen er på ingen måde svar at læse, men er i al sin vidensopbygning noget 
kedelig at læse. Den får det hele med, men den taber dermed den læser, der 
af ren og skær lyst og interesse vil sætte sig ind i stoffet. Bogen kan i den 
sammenhæng ikke rigtig holde læseren fangen fra den ene ende til den 
anden. Den skal simpelthen bides over i kapitler. Heldigvis er disse kapitler 
organiseret i temaer. Og her kommer man godt og grundigt rundt. 
 
Bogen starter med at præsentere den eksisterende forskning på området, 
samtidig med at den forsøger at indkredse selve begrebet integration. Det 
viser sig hurtigt, at det ikke er en helt let øvelse. Det samme gør sig også sig 
gældende når indvandrerstatistikken skal afgrænses. Dette til trods viser 
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statistikken med stor tydelighed, at indvandringen har været af et betydeligt 
omfang, og at integrationen ikke altid har været en let proces.  
 
Tilknytningen til arbejdsmarkedet har ikke været uden betydelige 
problemer, da indvandrere typisk både har en lavere beskæftigelsesfrekvens 
og højere arbejdsløshedsrisiko. Men trods al jammerligheden ser det ud til, 
under en højkonjunktur, at der faktisk er lys forude. 
 
Gennemgående er indvandrernes uddannelsesniveau ringere end de øvrige 
danskeres, hvilket ikke gør integrationen lettere. Men også her kan man 
finde positive undtagelser: ”Iranernes høje uddannelsesniveau skiller sig 
klart ud fra de øvrige, inklusive danskerne; men også eksjugoslavere scorer 
forholdsvis højt i kraft af deres erhvervsfaglige niveau”. Især har 
indvandrekvinderne et bekymrende lavt uddannelsesniveau.  Også 
religionen spiller en begrænsende rolle for uddannelsesniveauet. Til 
gengæld ser det ud til at efterkommerne kommer efter det 
uddannelsesmæssige efterslæb. Danskkundskaberne skal også være bedre, 
hvis integrationen skal kunne lykkes. 
 
Ghettoisering er et andet problemfelt, der tages op i bogen. Indvandrere er 
overrepræsenteret i den almennyttige boligsektor, hvilket gør, at svage 
danskere i princippet skal tage sig udsatte indvandrere. Men igen her kan 
man se en udvikling hen mod en ændret tilstand – fx stiger andelen af 
ejerboliger blandt nydanskerne. 
 
Indvandrerne har store familier og bor på relativ lidt plads. Dette øger ikke 
tilnærmelsen til det øvrige danske samfund. Igen er forholdene ikke 
statiske, men man kan altid diskutere om ændringshastigheden er 
tilstrækkelig. 
 
Bogen redegør også for indvandrernes organisering og mobilisering. Bogen 
bekræfter tydeligt, at der ikke er tale om én samlet gruppe. Et indtryk man 
sagtens kunne få, hvis man kun læste Jyllands Posten og hørte på Dansk 
Folkeparti. De samme gør sig gældende, når man nærmere undersøger 
indvandrernes religiøse forhold. Her har tonen i den offentlige debat være 
mest indædt og hadefuld: ”således at vi i dag ikke længere taler om 
”indvandrere”, ”nydanskere” eller ”etniske minoriteter”, men derimod om 
”muslimer” og nogle gange ”islamister” – skønt det er de samme 
mennesker, det drejer sig om”. Der findes ingen statistik på området, men 
alligevel kan man skønne at ca. 80 pct. at indvandrerne kommer fra lande 
der er domineret af islam. Men der findes så mange retninger og 
nationaliteter, at det er en total misforståelse, at betragte dem som én 
samlet gruppe. Dette kapitel burde være pligtlæsning for alle der i 
offentligheden vil gøre sig kloge på de fremmedes religion: ”de fleste 
ungdomsorganisationer og nyere islamiske organisationer er enige i, at 
islam i Danmark må blive præget af de herskende normer og værdier i det 
danske samfund. En undtagelse fra denne regel er organisationen Hizb ut-
Tahrir”. 
 
Indvandrere har generelt en lille repræsentation i det demokratiske 
samfund. Men igen er det ændret en smule over tid, og især indvandrernes 
ophold i landet spiller en positiv rolle for den politiske deltagelse. 
Indvandrernes partipolitiske holdninger er generelt langt mere 
venstreorienterede end resten af befolkningen.   
 
Med den stigende indvandring, har dette tema også fyldt mere og mere i 
mediedebatten. Den faglige kvalitet er dog ikke fulgt med. Her har der 
været frit spil. Desto mindre man vidste, og desto mere man troede gav 
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debatten liv. Graden af negativ omtale af indvandrerne er vokset markant i 
perioden fra 1970 og til i dag. 
 
Holdningen generelt til indvandrerne er blevet stærkt polariseret. Generelt 
er modviljen mod indvandrere stigende med stigende alder og faldende 
uddannelsesniveau. Modviljen har også bevæget sig over på den venstre 
side af den politiske skala. Egentlige fremmedfjendske partier har vi nok 
ikke – om end både Mogens Glistrup og Pia Kærsgaard sammen i 
Fremskridtspartiet for mange år siden lancerede den ”muslimske fare”. 
Dansk Folkeparti sidenhen i sin relativ korte levetid vundet stor politisk 
legitimitet ved, sammen med visse dele af pressen, at fremføre en meget 
grov fremmedfjendsk retorik. 
 
Bogen prøver også at spore om der findes egentlige racistiske bevægelser i 
Danmark. Svaret er noget uldent, og kredser sig om hvordan man skal tolke 
Fremskridtspartiets og senere Dansk Folkepartis udfald og handlemåde 
mod indvandrerne. 
 
Bogens mere faktuelle del slutter af med at undersøge diskrimination af 
indvandrerne. Dette er svært at påvise, da der både er tale om reel og 
oplevet diskrimination. Diskrimination findes naturligvis, men de fleste 
indvandrere lader sig tilsyneladende ikke mærke af den. Det siger de i hvert 
tilfælde i nogle spørgeundersøgelser. 
 
Bogen slutter som den begyndte – med en akademisk diskussion af hvor 
integrationen og integrationsforskningen bevæger sig hen i fremtiden. 
Dette er givetvis interessant for den fremtidige forskning, men nok ikke så 
policyorienteret. Til bogens forsvar kan man jo sige, at det har heller ikke 
har været formålet med den.  
 
Bogen er faktuel og redelig. Den er både kritisk og selvkritisk. Især kan jeg 
lide indledningen til det sidste kapitel: ” Hvilket emne man end griber fat i, 
viser der sig hurtigt at være konkurrerende opfattelser og forskellige 
begreber, metoder og teorier, som alle har deres særlige bud på, hvorfor det 
går godt eller dårligt med integrationen. Disse udtalelser og resultater 
baserer sig ofte på nogle uudtalte værdier og holdninger, men får også 
følgeskab af normative opfattelser af, hvad det gode samfund er, og hvad 
der kendetegner den gode og den rigtige integration af flygtninge og 
indvandrere. At hele indvandrerområdet er blevet politiseret, har bestemt 
ikke gjort det lettere”.  
 
Bogen lægger op til, at det er naturligt, at man har forskellige 
værdiopfattelser af indvandringen, men bogen giver en mulighed for at 
diskutere disse forskellige opfattelser på et grundlag, der kan genfindes i 
virkelighedens verden. Det er bogens helt store fortjeneste.  
 
Man kunne måske som afslutning ønske sig, at nogle dygtige 
samfundslærere, greb fat i forfatteren og i fællesskab fik skrevet en bog om 
indvandring og integration for folkeskolens afgangsklasser. Den ville være 
nyttig – og den ville flytte både viden og holdninger. Og sværhedsgraden 
ville lige ligge til de fleste avislæseres højreben.		
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35.	En	borgerlig	kulturfuser		

Anmeldelse af Morten Ebbe Juul Nielsen og Kasper Støvring (red.): Den 
borgerlige orden – Tanker om borgerlighed og kultur, Gyldendal 2008. 
 
Offentliggjort i Social Politik nr.  
 
Denne bog prøver at kalde til borgerlig kulturkamp. Det har den dog svært 
ved, da de forskellige bidrag i antologien, trods erklæret borgerlighed, 
stritter i alle mulige retninger. Der er ingen rød tråd i bogen, hvilket også er 
bevidst. For fælles for alle bidrag er, at de røde er hovedfjenden. Man skyr 
ingen midler for at nedgøre de såkaldte venstreorienterede – mest til dels 
socialister og kulturradikale. Det er vores dages forbandelse. De tolv bidrag 
kan tilsyneladende ikke synliggøre en fællesmængde eller bare en 
begrebsmæssig samling omkring betydningen af borgerlig kulturopfattelse. 
Borgerlighed udvikler tilsyneladende ikke nye tanker om samfundet 
udvikling. Borgerlighed forstås i denne bog alene som en reaktiv og negativ 
refleksion på nye udviklingstendenser, der alle til hobe bliver erklæret 
venstreorienterede. Det er jo ret beset en underlig måde at argumentere på. 
Først beskriver man en modstander med synspunkter som vedkommende 
aldrig har haft, hvorefter man nedgør dem.  
 
Jørgen Møller advarer mod det totalitære samfund, og de ideer det fostre, 
da det uundgåeligt fører til vold og ødelæggelse: ”Mennesker, der ligger 
inde med en viden om det perfekte samfund, vil selvsagt føle, at alle midler 
er salonfæhige. En så ekstrem idealisme fører altid til menneskeforagt, fordi 
den med vold vil omskabe menneskerne”. Heri kan man jo kun være enig. 
Det der undrer en er imidlertid, at forfatteren kan udvide sin 
totalitarismeopfattelse til også at omfatte Keynes og den moderne 
velfærdsstatskonstruktion. Forfatteren forveksler tilsyneladende den 
kommunistiske planøkonomi med velfærdsstatens behov for 
markedsstyring. 
 
Mikael Jalving’s beskrivelse af markedet som borgerlig, er en utilsløret 
hyldest til markedsfundamentalismen. Markedet skal simpelthen erstatte 
politikken. Markedet er godt - basta. Politik er dårlig. Bidraget er på alle 
måder virkelighedsfjernt, og må være skrevet før end den nuværende 
økonomiske krise satte ind, og hvor nationalstaterne for at rede 
kapitalismen som system, har iværksat økonomiske hjælpeprogrammer i 
trillionklassen. Det havde de givetvis ikke gjort, hvis markedet fungerede 
som Jalving forestiller sig. Det er et indlæg i debatten, der åbenlyst er 
skrevet i en ideologisk begejstring men uden en faktuel viden om markedets 
funktioner. 
 
Anders Klinkeby Madsen kritiserer præmisserne bag velfærdsstatens 
grundlæggende tankegang: ”Det er ikke et sundhedstegn i et demokrati, når 
en rimelig fordeling af ejendomsretten forstås som individernes krav om 
kontanter fra staten, frem for den enkeltes ret til at arbejde for sig og sine”. 
Den borgerlige velfærdskultur skal derimod sikre, at den fattige skal have 
mere ånd end ussel mammon. Passive penge skaber passive mennesker. 
 
Jesper M. Rosenløv hylder ikke mangfoldigheden. Multikulturalismen 
hæmmer både den økonomiske vækst og den sociale kapital. Et stabilt 
samfund kræver en vis kulturel homogenitet: ”for at opnå en høj grad af 
problemfri social interaktion samt for opretholdelse af samfundsorden, 
indbyrdes forståelse, solidaritet og sammenhængskraft”.  
 



 138 

Kasper Støvrings analyse af den sociale sammenhængskraft, er nok 
antologiens bedste bidrag. Her er en fin gennemgang af begrebets 
forståelse, og dens anvendelsesmuligheder. Og så udmærker bidraget sig 
ved, at det udvikler sine egne positioner, uden nødvendigvis at forholde sig 
negativt til andre udredninger. Kasper Støvrings pointe er, at 
sammenhængskraft ikke opstår ved formelle politiske normer, så som 
forfatningspatriotisme, men i langt højere grad gennem: ”et kompleks af 
ubevidste antagelser, uskrevne regler spontant traderede moralske værdier, 
underforstået kommunikation (f.eks. ironi og satire), uoverlagte handlinger 
og uformuleret viden, der alt sammen har karakter af en sedimentær 
dannelse. Vi har kort sagt at gøre med uformelle normer, der er stærke i et 
tæt folkeligt fællesskab som det danske”. Adressen er helt klart 
indvandrerne over for danskerne. Analysen levner ikke meget plads til at 
behandle nationale immanente klasseforskelle. Her er ikke et ord om, at der 
også i Danmark findes en arbejderkultur over for en borgerkultur. Det 
hører naturligvis ikke til den borgerlige orden at nævne, at der fortsat 
eksisterer endog meget store interesse- og kulturmodsætninger mellem 
etniske danskere. 
 
Inger K. Brøgger kalder til kamp for genindførelsen af den sorte skole: ”Det 
klassiske borgerlige syn på viden og et lands kulturarv er igennem de sidste 
100 år blevet trængt i defensiven i det danske skolesystem”. Væk med 
læringsskolen for at genindføre fordums tids kundskabsskole. Lykken er at 
have fået Haarder tilbage, så der kan blive ryddet op i alle former for 
socialdemokratisk og radikal uddannelsespolitik.  Inger K. Brøgger kan kun 
beklage, at der ikke gås langt mere radikalt til værks. 
 
Dennis Nørmark gør op med enhver form for modkultur – uden at stille 
noget alternativ: ”De borgerlige har ingen modkultur, fordi de ikke ønsker 
hele systemet udskiftet”. Argumentet om en modkultur vendes fuldstændigt 
på hovedet: ”For det er ikke kapitalismens formål at være ærlig og oprigtig”. 
Man kunne jo spørge sig selv, om dette forhold ikke netop kunne kalde på 
en samfundsmodel, der var mere ærlig og oprigtig.  
 
Søren Hviid Pedersen fastslår at borgerlig kultur primært er kampen mod 
ligemageriet. God konservatisme er derimod nationen: ”Nationen er vort 
hjem, vores fædreland […] Nationen er familien, skrevet med stort!”. 
Nationalisme i denne forstand medfører, at man hverken kan lide marxister 
eller liberalister. De er bare fundamentalister i hver sin lejr. Man skylder 
nærmest forfatteren at stå op, når man læser hans bidrag til antologien. 
Problemet er, at når man så sætter sig ned, er man i realiteten ikke blevet 
klogere. Spild af ord – spild af tid. 
 
Morten Ebbe Juul Nielsen forsøger at betragte kulturpolitikken ud fra en 
liberalistisk synsvinkel, og når til det nedslående, men i forvejen ret kendte, 
resultat, at liberalister altid er skeptiske over for enhver offentligt initieret 
kulturpolitik, da denne bør høre privatsfæren til. Staten skal holde fingrene 
for sig selv. Kulturen ligger bedst i borgernes egne lommer. Ingen 
smagsdommere – tak.  
 
Thomas Hoffmann giver en god indføring i forskellige dele af religions-
forskningen. Forfatteren påpeger, at selvom der kan findes mange hellige 
skriftsteder, der kan minde om hinanden, er det afgørende i en 
samfundsmæssig sammenhæng hvordan de efter- og udleves. Kultur og 
religion er sammenvævede størrelser. En kristen læser Koranen på en 
anden måde end muslimen, og en muslim læser og fortolker Biblen på en 
anden måde end en kristen. Det kan skabe mange kulturelle og religiøse 
misforståelser. 
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Lars Christiansen konstaterer at religionens genkomst skaber et godt 
grundlag for religionskritik. Og her er han ude med krabasken mod 
nyateisterne, da han mener, at forbud mod religion, bare vil medføre, at 
politik bliver den nye religion: ”Fordømmelse af religion under 
henvisninger til dens excesser svarer nogenlunde til at forkaste politik pga. 
bolsjevismen” Til gengæld er det vigtigt, at man i et politisk styret samfund 
er i stand til at kunne udøve ucensureret religionskritik, og her har islam 
åbenlyse problemer, da Koranen har fået et mere skriftfundamentalistisk 
præg end Biblen. Dette forhold har: ”bremset den sociale, politiske og 
intellektuelle frigørelse, der er en forudsætning for oplysning og 
demokrati”. 
 
Anders Ehlers Dam slutter antologien af med en besværgelse om grøn 
konservatisme. Forfatteren beklager sig over, at økologi fejlagtigt bliver 
tillagt en venstreorienteret diskurs. Forfatteren skriver: ”For mange er det 
overraskende, at den økologiske tankegang oprindelig faktisk var udbredt 
på højrefløjen”. Det er en konservativ kongstanke at være god mod dyrene, 
og elske en smuk natur. Jep, det forstår vi godt, men der er ikke mange 
stavelser i denne artikel, der bare antyder, at moderne økologi handler om 
helt andre ting – nemlig om produktionsforhold og markedsbetingelser. 
Hos Anders Ehlers Dam bevæger vi os derimod i de højere ideologiske lag: 
”Højrefløjen frygter, at den venstreorienterede miljøkamp er et påskud for 
at bekæmpe kapitalisme og vestlig livsform til fordel for en socialistisk, 
egalitær og pacifistisk livsform”. Når man sætter miljøkampen ind i et så 
tåget perspektiv, forstår man faktisk godt, hvorfor højrefløjen ikke har 
magtet at deltage konstruktivt i kampen for et bedre miljø.   
 
Afslutningsvis må man konstatere, at når man sidder på magten og på 
medierne og i realiteten ikke har andet at byde ind med end at kritisere det 
som andre forsøger at udvikle som kulturelle alternativer, er bogen på sin 
vis inderlig overflødig. Tre undtagelser skal dog nævnes, og det et Støvrings, 
Hoffmanns og Christiansens bidrag. De hæver sig op over den øvrige 
borgerlige sump, ved ikke bare at sætte den ideologiske automatpilot til, 
men ved at komme med selvstændige analyser og refleksioner. De øvrige 
bidrag kan ikke glemmes hurtigt nok, for de temaer og diskussioner der 
rejses, fylder jo i forvejen debat- og kultursiderne i alle de borgerlige 
medier.  
 
Så her bliver der sparket døre ind, som allerede er åbne. Det er måske også 
derfor, at borgerlige kulturdebattører ikke har behov for at lave ravage, 
events og happenings for at kunne fremføre deres budskaber. Det er det, 
der kaldes borgerlig orden. 
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36.	Uddannelse	er	nøglen	til	vellykket	integration		

Anmeldelse af Torben Tranæs (red.): Indvandrerne og det danske 
uddannelsessystem, Gyldendal 2008.  
 
Offentliggjort i Social Kritik 2009 
 
Ved grundig avislæsning får man nærmest det indtryk, at 
indvandrerdebatten mere er præget af holdninger end viden. Derfor er 
denne bog lidt af en befrielse. Den fremlægger ny og grundig viden om 
indvandringen uden at man nødvendigvis bliver påduttet en holdning. 
Bogen fremlægger på en absolut læsbar måde, hvad en gruppe forskere fra 
Rockwoolfondens Forskningsenhed har fundet frem til om ikke-vestlige 
indvandreres resultater i det danske uddannelsessystem, dvs. hvordan 
klarer de sig i uddannelsessystemet, hvilke holdninger til uddannelse har 
de, og hvilke økonomiske fordele opnår de ved at få en uddannelse – eller 
tab hvis de dropper ud af uddannelsessystemet.  
 
Ud over redaktøren Torben Tranæs har bogen bidrag af Jørgen Goul 
Andersen, Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen, Marie Louise Schultz-Nielsen 
og Line Vikkelsø Slot. De gør det alle godt. Fremlægger komplicerede 
undersøgelser på en forståelig måde – også for lægfolk. Fagligt og redeligt. 
 
Udviklingen i indvandrernes uddannelsesniveau er klar, men der er også 
rum til forbedringer: ”unge indvandrere med ikke-vestlig baggrund 
uddanner sig bedre, end de gjorde år tilbage, men også at de stadig 
uddanner sig mindre end danske unge”. Indvandrerne – og især 
efterkommerne – haler ind på det uddannelsesmæssige efterslæb de har i 
forhold til samfundet generelt. Bedst ser det ud for dem, der har været her 
længst i landet, og som har forældre med en vis form for uddannelse. En 
væsentlig forklaring på det uddannelsesmæssige efterslæb, der stadig 
eksisterer skyldes især forældrenes dårlige beskæftigelses- og 
uddannelsesmæssige baggrund: ”Forskellene mellem grupperne er altså 
stadig meget stor, hvilket dog ikke er overraskende. De unge danskeres 
forældre har nemlig langt flere uddannelses- og beskæftigelsesmæssige 
ressourcer end de unge indvandreres og efterkommeres forældre, og 
forældrebaggrund betyder en del for et barns uddannelsesforløb”. Det er 
det, som man i andre sammenhænge kalder den kulturelle og sociale 
kapital.    
 
Mange af indvandrernes og efterkommernes uddannelsesproblemer starter 
dog allerede i grundskolen. En særlig etnisk PISA-undersøgelse bekræfter, 
at mange indvandrerbørn lærer for lidt i folkeskolen, hvilket efterfølgende 
gør, at de senere får meget svært ved at gennemføre en kompetencegivende 
erhvervsuddannelse. Det boglige er simpelthen for dårligt. Sprog og 
læsefærdigheder er under et acceptabelt niveau. Baggrunden er i høj grad 
socialt betinget, men som det siges i bogen: ”Det gør nok problemet mere 
forståeligt – men ikke mindre”. 
  
Undersøgelsen bekræfter, at indvandrere – som danskerne for øvrigt – 
lægger stor vægt på at arbejde og beskæftigelse er vejen til socialt opstigen 
og anerkendelse og respekt fra familie og samfund. Mange har haft den 
opfattelse, at en høj arbejdsmoral især har været knyttet til en streng 
protestantisk arbejdsetik – givetvis inspireret af Max Weber, der dog ikke 
bliver nævnt.  Virkeligheden er dog en anden. Den høje arbejdsetik ligger 
også dybt indlejret hos mange indvandrere. Det selvom uddannelse i 
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Danmark ikke nødvendigvis fører til økonomisk overskud, men vigtigere er, 
at uddannelse giver prestige og stor selvværd. Til gengæld lægger 
indvandrere mindre vægt end danskerne på, at arbejde skal være med til at 
opnå den senmoderne tankegang om selvrealisering – hvad der så menes 
med det: ”Hvad der mangler af vægt på selvrealisering i arbejdet, 
modsvares i god overensstemmelse hermed af en større vægt på evnen til at 
udholde hårdt arbejde og vilje til at ofre fritid mv. til fordel for arbejdet”.  
 
Bogen har en yderst interessant undersøgelse af betydningen af indvandre-
elevernes familiære baggrund for deres evne til indlæring i den danske 
folkeskole. Ikke overraskende ser man, at desto flere uddannelsesmæssige, 
økonomiske og kulturelle ressourcer forældrene har, desto bedre går det 
indvandrereleverne i skolen. Den sociale arv eksisterer både hos etniske 
danskere og ikke etniske danskere: ”For begge grupper af elever gælder at jo 
flere forældreressourcer, desto bedre klarer eleverne sig. Elever med ikke-
vestlig baggrund ligger dog konsekvent lavere end elever med dansk 
baggrund”.  Det gælder hele spektret rundt. I familier, hvor der er plads til 
kritisk diskussion, er indlæringen i skolen markant bedre. Man kan sige, at 
modernismen måles i den kritiske sans – og her har rigtig mange 
indvandrerforældre meget at lære endnu. Dette leder hen til religionens 
negative indflydelse på indlæringen. Bogen påviser tydeligt, at overdreven 
ukritisk bibel eller koranlæsning, nedsætter direkte børnenes læseevner: 
”For begge grupper gælder, at højere [religiøs] aktivitet er forbundet 
med lavere forventet læsescore”. Når dette sammenholdes med, at 
religionens betydning er væsentlig større for indvandrerfamilier end for 
danskerne, ligger det nærmest i kortene, at indvandreelever markant taber 
terræn over for danskerne i kapløbet om de gode uddannelsespladser. 
 
Mod slutningen af bogen tages et andet ømt punkt i indvandrerdebatten op, 
ved at påvise at der sker en betydelig diskriminering ved tildeling af 
praktikpladser af indvandrerelever. De bliver i betydelig grad blevet 
genstand for det som bogen kalder ”statistisk diskrimination”, der dækker 
over virksomhedernes negative forventninger til en person, der statistisk set 
tilhører en bestemt gruppe. Bogen påpeger tydeligt, at denne praksis er 
ulovlig, men konstaterer samtidig, at uddannelsesstedernes 
praktikformidlere i udbredt grad følger virksomhedernes ønsker. Dette er 
også ulovligt, men praktikformidlerne dækker sig ind under ukendskab til 
loven, og et erklæret humanistisk hensyn til den unge indvandrer, der 
angiveligt skulle undgå en ubehagelig oplevelse, hvis han eller hun blev 
anvist til en virksomhed, hvor man ikke ønsker at se ”perkere” blandt 
praktikansøgerne. Her ligger der tilsyneladende en kæmpe udfordring i det 
danske uddannelsessystem, for at sikre at der ikke i fremtiden sker en 
ulovlig diskriminering af ikke etniske danskere – til stor skade for 
fremtidens danske arbejdsmarked. 
 
Indvandrere der tager uddannelse i Danmark opnår i det store og hele det 
samme lønmæssige afkast som etniske danskere, der tager en tilsvarende 
uddannelse. Der er dog den væsentlige forskel, at indvandrere gennem-
gående har en større arbejdsløshedsrisiko end danskerne. Men alt i alt ned-
sætter uddannelse – som hos danskerne – risikoen for at blive ramt af 
ledighed. Til gengæld må man også konstatere, at en udenlandsk 
uddannelse lønmæssigt ikke matcher en uddannelse taget i Danmark. 
Dermed er der en række indvandrere, der er kommet med en lang 
videregående uddannelse, men som ikke har kunnet opnå en 
markedsmæssig løn for disse kvalifikationer. Dette får undersøgelsen til at 
konkludere: ” Indvandrere, som medbringer en uddannelse fra udlandet, 
har vanskeligere kår. Det samme gør sig gældende med hensyn til 
chancerne for beskæftigelsen. Uddannelse giver højere beskæftigelse, og 



 142 

hvis uddannelsen er taget i Danmark opnås næsten de samme 
beskæftigelseschancer som danskernes”.   
 
Alligevel går det af og til galt med de unge indvandreres 
uddannelsesmæssige motivation, da de nogle gange tror, at deres 
uddannelse som de tager i Danmark, vil blive lige så lidt anerkendt som 
forældrenes uddannelse, som de har taget med sig fra deres tidligere hjem-
land. Så her er noget at arbejde videre med i uddannelsessektoren. 
 
Efter gennemlæsning af ”Indvandrerne og det danske uddannelsessystem”, 
må man endnu engang konstatere, at Rockwoolfondens Forskningsenhed 
igen har bidraget til nyttig og policyorienteret viden om indvandrerforhold i 
Danmark. Der er ingen tvivl om, at den nye viden der her bliver fremdraget, 
kan bruges til at indrette den kommende integrationspolitik på en mere 
virksom måde end vi hidtil har set. Problemerne i den danske indvandrer-
politik er store, og løsningerne er svære at få øje på. Ingen tvivl om det. 
Derfor er det også yderst nyttigt, at Rockwoolfondens Forskningsenhed 
fremdrager både problemer og mulige løsningsperspektiver i den danske 
indvandrerpolitik. Rockwoolfondens Forskningsenhed påviser på et solidt 
empirisk grundlag, at nøglen ud af det indvandrepolitiske dødvande er at 
øge uddannelsesmulighederne blandt de unge indvandrere. Om det så sker 
med den nuværende regering er en helt anden historie.  
 
I denne elektroniske tidsalder, er det afslutningsvis værd at bemærke, at 
bogen fremstår som godt håndværk. Papirkvaliteten er i top, trykket er klart 
og tydeligt, og tekst, tabeller og figurer suppleres med interessante og 
indlevende fotografier af Stig Stasig. Bogen er bare rar at have i hånden! 	
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37.	En	borgerlig	kulturfuser		

Anmeldelse af Morten Ebbe Juul Nielsen og Kasper Støvring (red.): Den 
borgerlige orden – Tanker om borgerlighed og kultur, Gyldendal 2008. 
 
Offentliggjort i Social Politik nr.  
 
Denne bog prøver at kalde til borgerlig kulturkamp. Det har den dog svært 
ved, da de forskellige bidrag i antologien, trods erklæret borgerlighed, 
stritter i alle mulige retninger. Der er ingen rød tråd i bogen, hvilket også er 
bevidst. For fælles for alle bidrag er, at de røde er hovedfjenden. Man skyr 
ingen midler for at nedgøre de såkaldte venstreorienterede – mest til dels 
socialister og kulturradikale. Det er vores dages forbandelse. De tolv bidrag 
kan tilsyneladende ikke synliggøre en fællesmængde eller bare en 
begrebsmæssig samling omkring betydningen af borgerlig kulturopfattelse. 
Borgerlighed udvikler tilsyneladende ikke nye tanker om samfundet 
udvikling. Borgerlighed forstås i denne bog alene som en reaktiv og negativ 
refleksion på nye udviklingstendenser, der alle til hobe bliver erklæret 
venstreorienterede. Det er jo ret beset en underlig måde at argumentere på. 
Først beskriver man en modstander med synspunkter som vedkommende 
aldrig har haft, hvorefter man nedgør dem.  
 
Jørgen Møller advarer mod det totalitære samfund, og de ideer det fostre, 
da det uundgåeligt fører til vold og ødelæggelse: ”Mennesker, der ligger 
inde med en viden om det perfekte samfund, vil selvsagt føle, at alle midler 
er salonfæhige. En så ekstrem idealisme fører altid til menneskeforagt, fordi 
den med vold vil omskabe menneskerne”. Heri kan man jo kun være enig. 
Det der undrer en er imidlertid, at forfatteren kan udvide sin 
totalitarismeopfattelse til også at omfatte Keynes og den moderne 
velfærdsstatskonstruktion. Forfatteren forveksler tilsyneladende den 
kommunistiske planøkonomi med velfærdsstatens behov for 
markedsstyring. 
 
Mikael Jalving’s beskrivelse af markedet som borgerlig, er en utilsløret 
hyldest til markedsfundamentalismen. Markedet skal simpelthen erstatte 
politikken. Markedet er godt - basta. Politik er dårlig. Bidraget er på alle 
måder virkelighedsfjernt, og må være skrevet før end den nuværende 
økonomiske krise satte ind, og hvor nationalstaterne for at rede 
kapitalismen som system, har iværksat økonomiske hjælpeprogrammer i 
trillionklassen. Det havde de givetvis ikke gjort, hvis markedet fungerede 
som Jalving forestiller sig. Det er et indlæg i debatten, der åbenlyst er 
skrevet i en ideologisk begejstring men uden en faktuel viden om markedets 
funktioner. 
 
Anders Klinkeby Madsen kritiserer præmisserne bag velfærdsstatens 
grundlæggende tankegang: ”Det er ikke et sundhedstegn i et demokrati, når 
en rimelig fordeling af ejendomsretten forstås som individernes krav om 
kontanter fra staten, frem for den enkeltes ret til at arbejde for sig og sine”. 
Den borgerlige velfærdskultur skal derimod sikre, at den fattige skal have 
mere ånd end ussel mammon. Passive penge skaber passive mennesker. 
 
Jesper M. Rosenløv hylder ikke mangfoldigheden. Multikulturalismen 
hæmmer både den økonomiske vækst og den sociale kapital. Et stabilt 
samfund kræver en vis kulturel homogenitet: ”for at opnå en høj grad af 
problemfri social interaktion samt for opretholdelse af samfundsorden, 
indbyrdes forståelse, solidaritet og sammenhængskraft”.  
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Kasper Støvrings analyse af den sociale sammenhængskraft, er nok 
antologiens bedste bidrag. Her er en fin gennemgang af begrebets 
forståelse, og dens anvendelsesmuligheder. Og så udmærker bidraget sig 
ved, at det udvikler sine egne positioner, uden nødvendigvis at forholde sig 
negativt til andre udredninger. Kasper Støvrings pointe er, at 
sammenhængskraft ikke opstår ved formelle politiske normer, så som 
forfatningspatriotisme, men i langt højere grad gennem: ”et kompleks af 
ubevidste antagelser, uskrevne regler spontant traderede moralske værdier, 
underforstået kommunikation (f.eks. ironi og satire), uoverlagte handlinger 
og uformuleret viden, der alt sammen har karakter af en sedimentær 
dannelse. Vi har kort sagt at gøre med uformelle normer, der er stærke i et 
tæt folkeligt fællesskab som det danske”. Adressen er helt klart 
indvandrerne over for danskerne. Analysen levner ikke meget plads til at 
behandle nationale immanente klasseforskelle. Her er ikke et ord om, at der 
også i Danmark findes en arbejderkultur over for en borgerkultur. Det 
hører naturligvis ikke til den borgerlige orden at nævne, at der fortsat 
eksisterer endog meget store interesse- og kulturmodsætninger mellem 
etniske danskere. 
 
Inger K. Brøgger kalder til kamp for genindførelsen af den sorte skole: ”Det 
klassiske borgerlige syn på viden og et lands kulturarv er igennem de sidste 
100 år blevet trængt i defensiven i det danske skolesystem”. Væk med 
læringsskolen for at genindføre fordums tids kundskabsskole. Lykken er at 
have fået Haarder tilbage, så der kan blive ryddet op i alle former for 
socialdemokratisk og radikal uddannelsespolitik.  Inger K. Brøgger kan kun 
beklage, at der ikke gås langt mere radikalt til værks. 
 
Dennis Nørmark gør op med enhver form for modkultur – uden at stille 
noget alternativ: ”De borgerlige har ingen modkultur, fordi de ikke ønsker 
hele systemet udskiftet”. Argumentet om en modkultur vendes fuldstændigt 
på hovedet: ”For det er ikke kapitalismens formål at være ærlig og oprigtig”. 
Man kunne jo spørge sig selv, om dette forhold ikke netop kunne kalde på 
en samfundsmodel, der var mere ærlig og oprigtig.  
 
Søren Hviid Pedersen fastslår at borgerlig kultur primært er kampen mod 
ligemageriet. God konservatisme er derimod nationen: ”Nationen er vort 
hjem, vores fædreland […] Nationen er familien, skrevet med stort!”. 
Nationalisme i denne forstand medfører, at man hverken kan lide marxister 
eller liberalister. De er bare fundamentalister i hver sin lejr. Man skylder 
nærmest forfatteren at stå op, når man læser hans bidrag til antologien. 
Problemet er, at når man så sætter sig ned, er man i realiteten ikke blevet 
klogere. Spild af ord – spild af tid. 
 
Morten Ebbe Juul Nielsen forsøger at betragte kulturpolitikken ud fra en 
liberalistisk synsvinkel, og når til det nedslående, men i forvejen ret kendte, 
resultat, at liberalister altid er skeptiske over for enhver offentligt initieret 
kulturpolitik, da denne bør høre privatsfæren til. Staten skal holde fingrene 
for sig selv. Kulturen ligger bedst i borgernes egne lommer. Ingen 
smagsdommere – tak.  
 
Thomas Hoffmann giver en god indføring i forskellige dele af religions-
forskningen. Forfatteren påpeger, at selvom der kan findes mange hellige 
skriftsteder, der kan minde om hinanden, er det afgørende i en 
samfundsmæssig sammenhæng hvordan de efter- og udleves. Kultur og 
religion er sammenvævede størrelser. En kristen læser Koranen på en 
anden måde end muslimen, og en muslim læser og fortolker Biblen på en 
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anden måde end en kristen. Det kan skabe mange kulturelle og religiøse 
misforståelser. 
 
Lars Christiansen konstaterer at religionens genkomst skaber et godt 
grundlag for religionskritik. Og her er han ude med krabasken mod 
nyateisterne, da han mener, at forbud mod religion, bare vil medføre, at 
politik bliver den nye religion: ”Fordømmelse af religion under 
henvisninger til dens excesser svarer nogenlunde til at forkaste politik pga. 
bolsjevismen” Til gengæld er det vigtigt, at man i et politisk styret samfund 
er i stand til at kunne udøve ucensureret religionskritik, og her har islam 
åbenlyse problemer, da Koranen har fået et mere skriftfundamentalistisk 
præg end Biblen. Dette forhold har: ”bremset den sociale, politiske og 
intellektuelle frigørelse, der er en forudsætning for oplysning og 
demokrati”. 
 
Anders Ehlers Dam slutter antologien af med en besværgelse om grøn 
konservatisme. Forfatteren beklager sig over, at økologi fejlagtigt bliver 
tillagt en venstreorienteret diskurs. Forfatteren skriver: ”For mange er det 
overraskende, at den økologiske tankegang oprindelig faktisk var udbredt 
på højrefløjen”. Det er en konservativ kongstanke at være god mod dyrene, 
og elske en smuk natur. Jep, det forstår vi godt, men der er ikke mange 
stavelser i denne artikel, der bare antyder, at moderne økologi handler om 
helt andre ting – nemlig om produktionsforhold og markedsbetingelser. 
Hos Anders Ehlers Dam bevæger vi os derimod i de højere ideologiske lag: 
”Højrefløjen frygter, at den venstreorienterede miljøkamp er et påskud for 
at bekæmpe kapitalisme og vestlig livsform til fordel for en socialistisk, 
egalitær og pacifistisk livsform”. Når man sætter miljøkampen ind i et så 
tåget perspektiv, forstår man faktisk godt, hvorfor højrefløjen ikke har 
magtet at deltage konstruktivt i kampen for et bedre miljø.   
 
Afslutningsvis må man konstatere, at når man sidder på magten og på 
medierne og i realiteten ikke har andet at byde ind med end at kritisere det 
som andre forsøger at udvikle som kulturelle alternativer, er bogen på sin 
vis inderlig overflødig. Tre undtagelser skal dog nævnes, og det et Støvrings, 
Hoffmanns og Christiansens bidrag. De hæver sig op over den øvrige 
borgerlige sump, ved ikke bare at sætte den ideologiske automatpilot til, 
men ved at komme med selvstændige analyser og refleksioner. De øvrige 
bidrag kan ikke glemmes hurtigt nok, for de temaer og diskussioner der 
rejses, fylder jo i forvejen debat- og kultursiderne i alle de borgerlige 
medier.  
 
Så her bliver der sparket døre ind, som allerede er åbne. Det er måske også 
derfor, at borgerlige kulturdebattører ikke har behov for at lave ravage, 
events og happenings for at kunne fremføre deres budskaber. Det er det, 
der kaldes borgerlig orden. 
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38.	Til	kamp	mod	nyliberalismen	

Anmeldelse af Peter Nielsen og Lars Poulsen (Red.): Værdikampe. 
Økonomi og samfund 2009, Frydenlund 2009. 
 
Offentliggjort i Social Politik nr. 3 �2009 
 
Denne bog er absolut nødvendig, men ikke uden forbedringsmuligheder.  
 
Det er prisværdigt i en tid hvor nyliberalismen fuldstændigt har fejet alle 
andre økonomiske teorier af banen, at udgive en bog der forsøger at komme 
med et kritisk korrektiv, som belyser den økonomiske og samfundsmæssige 
udvikling anderledes end det man støder på i stort set alle aviser og 
officielle rapporter. Bogen sigte er at tage kampen op mod nyliberalismen, 
for at kunne stille en anden politisk dagsorden – og det er der i allerhøjeste 
grad brug for mere end nogensinde. Finanskrisen har om noget udstillet 
nyliberalismen som historisk ubrugeligt.  
 
Bogen har bidrag fra en række yngre samfundskritiske forskere og 
debattører, der bl.a. omhandler temaerne demokrati, viden, fællesskaber, 
kulturelle fristeder, arbejde, fattigdom, køn, nyliberalisme, kapitalisme, 
globalisering og klima. Ja, man kommer så at sige hele paletten rundt, men 
det man vinder i bredden taber man i dybden. Der er med positive 
undtagelser alt for meget generel teoriopbygning og alt for lidt konkret 
analyse. Det er ærgerligt al den stund, at bogen indeholder et bilag med en 
række nyttige tal og tabeller. Disse bliver kun perifert inddraget i bogen.  
 
Tiden er inde til at køre den danske udgave af nyliberalismen på den 
historiske mødding. Til det skal der kaldes til værdikamp. Dette er bogens 
begrundelse og berettigelse. En værdikamp der afslører nyliberalismens 
sande karakter. Men hvis dette skal realiseres på demokratisk vis, skal 
venstrekritikken søge ind mod midten. Det gør bogen desværre ikke. Den 
dør hellere med støvlerne på. 
 
I kampen mod den ensidige nyliberalisme, forfalder bogen nemlig til at 
blive mere agitatorisk end analytisk. Det er ærgerligt, at den ene sides 
politiske ensidighed og blindhed erstattes af den anden sides lige så 
ensidige betragtningsmåde. To gange ensidighed giver immervæk ikke 
alsidighed. Og ét er sikkert. Bogen får ikke udviklet et midtersøgende og 
realistisk alternativ til det nuværende regimente. Bogen får faktisk placeret 
Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti i den nyliberalistiske sump. Et 
flertalsbærende alternativ, der alene skal bygges på Enhedslistens rene og 
ranke politiske linie, har givetvis ikke en stor fremtid i dagens Danmark, og 
dermed har bogen dybest set ikke løst sin opgave. 
 
Bogen indledes af Peter Nilsens oversigtlige gennemgang af nyliberalismens 
kolonisering af hele det politiske og økonomiske liv: ”Økonomisk 
ansvarlighed betyder basalt set, at kapitalismen cementeres og at de 
liberalistiske forslag gøres til samfundets højeste sandhed”. Det kan vist 
ikke siges meget tydeligere. 
 
I en kort anmeldelse som denne kan bogens enkelte bidrag ikke tages under 
grundig behandling. Derfor bliver kun det bedste, og det bidrag der falder 
mest ved siden af kommenteret. 
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Bogens suverænt bedste bidrag, der både forbinder teori og empiri er, Poul 
Thøis Madsens: ”Økonomer i medierne – eksperter eller ideologer”. Med 
analytisk skarphed bliver økonomer og den økonomiske politik blotlagt. 
Enhver forestilling om en værdineutral økonomisk videnskab bliver afsløret 
som forløjet og hul. Stort set alle økonomer der kommer til orde i den brede 
offentlighed er af den nyliberale skole: ”Økonomer er som ekspertgruppe 
langt mere homogen, end det er tilfældet for samfundsforskere som 
politologer og sociologer, hvor der er flere konkurrerende og jævnbyrdige 
værdisæt, som betjener sig af forskellige teorier og metoder”. Problemet er 
ikke, at økonomer har holdninger, men at de ikke fremlægger dem, når de 
præsenterer deres analyser eller anbefalinger: ”Når der udtrykkes 
synspunkter om konkrete politiske forslag eller den mere langsigtede 
økonomiske udvikling, så trækkes der derimod i højere grad på det 
bagvedliggende økonomiske værdisæt end på veldokumenterede 
undersøgelser”. Med dette bidrag kan man undres over, at bogens redaktør 
ikke har inddraget alternative og kritiske fagøkonomer i sin antologi.  
 
Et bidrag der efter anmelderens opfattelse falder uden for, er Pil 
Christensens: ”Kampen om fristederne”. Ikke fordi temaet er forkert, men 
fordi at der her gives fuldt gas for en fuldstændig ukritisk revolutions-
romantik, som anmelderen faktisk troede var gået i graven med Nørrebros 
Beboeraktion. Her er der ikke for fem øre selvrefleksion. Ikke alene blev 
Ungeren ryddet af politiet. Militæret var der tilsyneladende også. Ikke en 
stavelse om hvad der gjorde, at de lokale beboernes sympati forduftede, da 
ungdomsbevægelsen ikke kunne styre sine egne ballademagere. Ikke en 
selvkritisk refleksion over hvordan det kunne være, at lokalbefolkningen 
massivt rejste sig mod en ny placering af ungdomshuset på den nedlagte 
Frederikssundsvejens Skole. Topmål af ligegyldighed over for de 
demokratiske processer og økonomisk uvidenhed om hvordan fattigdom og 
huspriser hænger sammen, udtrykkes i kritikken af beboernes frygt for 
faldende boligpriser og forslumring af deres boligkvarter: ”Men det, der er 
en negativ effekt for boligejerne, kan være en positiv effekt for 
mindrebemidlede borgere, der så har bedre råd til at flytte ind i mindre 
attraktive kvarterer. På den måde kan graffiti, uro, hærværk og svineri på 
mikroplan være en strategi mod gentrificeringen og være katalysator for 
faldende ejendomspriser”.  Det må være ganske usikkert om Pil Christensen 
selv ville bo i dét kvarter – når hun engang selv forlader 
Ungdomshusbevægelsen for at stifte familie.   
 
Der er behov for alternative fristeder – også uden et kvælende kommunalt 
bureaukrati, men det skal ske i forståelse med lokalbefolkningen, og det kan 
kun ske hvis ungdomsbevægelsen forstår politisk at slå til på rette tid og 
sted.  
   
Det er tredje gang at Forlaget Frydenlund, under Peter Nielsens redaktion, 
udsender bogen Økonomi og samfund. Behovet er der, og stofområdet er 
også bredt nok til at kunne bære en bog, men er på det faglige og analytiske 
plan sine steder lidt rigeligt tyndt funderet. Der er flere steder mere 
holdning end faktuel viden. Det kniber så at sige med at frembringe nye 
vinkler på kendte stofområder. Hvis man skal tage de positive briller på, 
kunne man måske kalde bidragene skitser. 	
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39.	Samfundets	blinde	liberalistiske	øje	

Anmeldelse af Anders Lundkvist (red.): Dansk nyliberalisme, Forlaget 
Frydenlund 2009 
 
Offentliggjort i Social Politik 
 
Der har i de senere år været det problem, at man tilsyneladende ikke har 
kunnet finde sammen om at vælte den nuværende regering. En af årsagerne 
har ud over almindelig politikerfnidder blandt andet været en manglende 
præcis politisk-økonomisk analyse og beskrivelse af den nuværende 
regerings ideologiske udgangspunkt og handlemåde.  
 
Er regeringen i virkeligheden socialliberal, eller er den en minimalstats-
forkæmper iklædt socialdemokratisk uld i mund, eller forsøger den sig med 
et gement gammelliberalt korstog mod velfærdsstaten?  
 
Svaret er både ja og nej. Den nuværende regering har erkendt, at hvis den 
vil bevare regeringsmagten, må den også indfri danskerne ønsker om en 
stor og stærk velfærdsstat, men den arbejder samtidig meget bevidst på, at 
denne velfærdsstat ikke nødvendigvis behøver at være offentligt finansieret 
eller organiseret. Liberalisterne lægger deres lid til markedets såkaldte 
selvregulerende kræfter. Devisen er at italesætte mantraet: Desto mere 
marked, desto mindre behov for kollektive løsninger.  
 
Denne udvikling – den tilsyneladende store folkelige opbakning til 
velfærdsstatens udhulning og markedsgørelse - kan dybest set kun forstås, 
hvis man har minimal indsigt i dansk nyliberalismes funktionsmøde og 
historie. Det er i denne forbindelse at antologien ”Dansk nyliberalisme” 
med Anders Lundkvist som redaktør har sin berettigelse. I næsten alle 
antologier er der både gode og mindre heldige bidrag. Denne bog er ingen 
undtagelse. Der er flere bidrag, der både åbner for viden og bevidsthed hos 
læseren, men der er så sandelig også et enkelt bidrag, hvor man føler sig 
hensat til 70’ernes munkemarxistiske golde kapitallogiske analyser. Det 
bidrag kunne vi godt have været foruden.  
 
Bogens bedste bidrag er uden tvivl redaktørens eget: ”Den danske 
kapitalisme og demokratiets forfald”. Her er en artikel, der bygger på et 
solidt empirisk materiale, samt en skarpsindig kapitalismeanalyse. På 
overbevisende måde påvises det, at den økonomiske og politiske magt 
fortsat er koncentreret på en meget lille personkreds – til trods for, at der 
på overfladen har udviklet sig en slags folkekapitalisme i form af 
astronomiske pensions- og opsparingsfonde, der er skabt af lønarbejderne. 
Til gengæld er den kapital, der tidligere var under offentlig kontrol fx 
televæsenet, energiforsyningen og transport, langsomt men sikkert ved at 
blive udskilt fra offentlig indflydelse og dermed demokratisk kontrol. 
Sideløbende hermed bliver flere og flere velfærdsydelser markedsgjort, 
hvilket resulterer i en kraftig udtynding af fagligheden i den offentlige 
service, der tilbydes borgerne. 
 
Det ligger i hænderne på Peter Nielsen at udrede begrebet nyliberalisme. 
Han mener bl.a. at nyliberalismen er kendetegnet af: ”at skellet mellem 
marked og stat opblødes ved, at staten tilegnes en helt central rolle, og det 
private initiativ ikke prioriteres entydigt, samt at det enkelte menneskes 
valgmulighed står i centrum”. Denne kompleksitet mellem marked og stat 
har også gjort det yderst svært for den politiske opposition, at finde 
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sammen om et politisk alternativ til den førte politik. Den offentlige sektor 
er nemlig ikke blevet afviklet, og markedet har ikke fået adgang til 
fuldstændigt at tage over. Der er hverken tale om socialdemokratisk eller 
klassisk liberalistisk politik. Nyliberalismen udglatter så at sige grænserne 
mellem stat og marked. En udvikling der er en direkte fortsættelse af den 
politiske proces som både Poul Schlütter og Poul Nyrup Rasmussen 
tidligere havde sat i gang. På det grundlag er det unægtelig svært for 
oppositionen, at komme med kritik af den siddende regering. 
Nyliberalismen er blevet konsensuspolitik. 
 
To indlæg, der følger op på Anders Lundkvists økonomiske tema, er Frank 
Aaen’s: ”Privatisering og udlicitering i Danmark i 25 år” og Henrik Herløv 
Lund’s: ”Nyliberalismen i Danmark og den offentlige sektor”. Der er tale om 
ganske gode bidrag, der fremdrager en række solide statistiske oplysninger 
om den nuværende regerings forsøg på at gennemføre en såkaldt 
visnepolitik af den offentlige sektors serviceydelser. Målet er tilsyneladende 
at gøre sektoren så ringe, at folk frivilligt selv søger over i det private 
ydelsessektor – altså kun for dem der har råd, forstås.  
 
For den samtidshistoriske interesserede kan det oplyses, at bogen 
indeholder en række indlæg skrevet af Ivar Lind Christensen, Christian 
Ydesen og Balder Andersen, der indsigtsfuldt redegør for nyliberalismens 
historiske perspektiv. Langt hen ad vejen er der ikke tale om ny vin på 
gamle flasker, men såmænd bare gammel vin på gamle flasker – dog 
italesat på en ny måde.   
 
Janne Gleerup har et ganske fremragende indlæg om hvordan arbejdslivet, 
fagbevægelsen og den offentlige sektor forandrer sig – både glidende og i 
ryk - under en nyliberalistisk epoke. De gamle klassemodsætninger 
forsvinder tilsyneladende. Men det er også kun tilsyneladende. De 
bagvedliggende samfundsmæssige faktorer og kræfter er fortsat virksomme. 
Problemet er, at det er klassebevidstheden ikke, hvilket er ved at opløse 
fagbevægelsen indefra. 
 
Ét indlæg er dog anmelderen midt imod. Det drejer sig om Anders 
Hadberg’s: ”Klasser, fordeling og magt i nyliberalismens Danmark”. En 
sjælden grad af left over. Jeg troede faktisk at den slags analyser var total 
døde. Her er klassekamp for fuld damp a la kapitallogik fra begyndelsen af 
1970’erne. En klassekampsanalyse der alene er baseret industri-
arbejderklassen uden en offentlig sektor og en åben økonomi, men med 
anvendelse af en statistik, der bliver tortureret til ukendelighed for at 
fremdrage de mest underlige udsagn. Den type af analyser fører ingen 
steder hen. Der er høj cigarføring, men lav analytisk kapacitet. Der er ingen 
Marx i svøb bag denne artikel, om end den selv lægger op til det. Et rent 
fejlskud i antologien. 
 
Dansk nyliberalisme er en meget nyttig bog. Den bør læses af alle, der 
ønsker at undersøge muligheden for at udvikle et brugbart alternativ til den 
nuværende regering. Den er bortset fra enkelte passager ganske let at læse, 
om end nogle af problemstillingerne er komplicerede. Men det hjælper ikke 
noget at man skælder den nuværende regering ud for at ville minimalstaten 
eller modsat, at den fører en forklædt socialdemokratisk politik. Ingen af 
delene er nemlig rigtige. Kendetegnende for den nuværende regering er 
derimod, at den er nyliberalistisk i dette ords egentlige betydning. Den vil 
centralisere samtidig med at den vil markedsgøre. Og her kræver det, at 
man kender sin modstander. Bogen giver faktisk en god indsigt i, at det er 
en vanskelig, men ikke en umulig opgave at udvikle et politisk brugbart 
alternativ.	
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40.	Demokratiets	strukturhistorie?	

Anmeldelse af Jürgen Habermas: Borgerlig offentlighed – hen imod en 
teori om det borgerlige samfund, Informations Forlag 2009 
 
Offentliggjort i www.historie-online.dk 
 
På Informations Forlag er der netop udkommet en dansk udgave af 
Habermas’ berømte bog: ”Borgerlig offentlighed” (tysk: Strukturwandel der 
Öffentlichkeit). Bogen blev første gang udgivet så langt tilbage som i 1961, 
men er igennem mange år, i forskellige oversættelser, blevet flittigt anvendt 
på en række uddannelsesinstitutioner, da den mildest talt må betragtes som 
en filosofisk klassiker inden for både demokrati-, kultur- og kommunika-
tionsteori. Den er nu nok mere citeret end egentligt læst. Med næsten 
halvtreds år på bagen kunne den også visse steder trænge til en ajourføring 
og opstramning, da der især inden for velfærdsstats- og kommunikations-
området er sket en rivende udvikling siden 1960. Habermas undslår 
imidlertid i forordet fra 1990 at kunne løfte denne opgave. Trods 
indrømmede empiriske, metodiske og teoretiske fejl i den oprindelige 
bogudgave fastholder han stort set analysens hovedbudskab.  
 
Bogens hovedtese er, at demokrati forudsætter en offentlighed, hvor 
borgerne kan træde sammen og i fællesskab reflektere – dvs. kommunikere 
frit og kritisk - over samfundets problemer. Dette rum, hvori borgerne 
mødes i et ”offentligt ræsonnement”, er den såkaldte politiske offentlighed. 
En offentlighed der ikke må forveksles med vores tids forståelse af den 
offentlige sektor. Herom senere.  
 
Bogen er på alle måder svær at placere ind i et politisk verdensbillede. Den 
passer ikke ind i en traditionel politisk højre-venstre akse. Den er ingen af 
delene – eller begge dele. Den er kritisk til venstre såvel som til højre: 
Velfærdsstaten får et par drag over nakken, fordi den har en tendens til at 
klientgøre borgerne, mens medierne kritiseres for dets kommercielle og 
ukritiske udvikling. Bogen er til gengæld en stor hyldest til det fornuftige og 
selvstændige ræsonnement og det gode argument, befriet for religiøse, 
økonomiske, og politiske magtmidler. 
 
Med den foreliggende danske oversættelse af bogen skulle alle betingelser 
for en større dansk udbredelse af Habermas’ meget udfordrende teori-
konstruktioner, der bygger på den historiske materialisme, være til stede. 
Men helt så enkelt er det ikke. Det skyldes primært, at teksten er yderst 
krøllet - møntet på krøllede hjerner - der elsker tysk historisk grundighed 
og sprogligt pedanteri. Det kan derfor i nogle passager være en fordel at 
have en fremmedordbog ved hånden. Abstraktionsniveauet er virkeligt højt.  
 
Teksten er inspirerende og refleksiv, men det må indrømmes, at den visse 
steder kalder på både tvivl og modsigelser, og den åbner i hvert tilfælde op 
for flere konkurrerende fortolkningsmuligheder. Dermed følger den helt 
den hermeneutiske og kritiske videnskabstradition.  
 
Begrebet borgerlig offentlighed kan på dansk godt være med til at skabe 
noget begrebsmæssig forvirring – og her er Habermas’ tekster ikke helt 
lette at afkode. Habermas forstår borgerlig offentlighed på følgende måde: 
”Den borgerlige offentlighed kan i første række forstås som den sfære, hvor 
privatfolk er samlet til publikum. Disse privatfolk gør hurtigt krav på at 
bruge den offentlighed, som er reguleret af øvrigheden, mod den offentlige 
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myndighed selv for at diskutere med denne om de almene regler for 
samkvem i den principielt privatiserede, men offentligt relevante sfære for 
varesamkvem og samfundsmæssig arbejde. Mediet for denne politiske 
diskussion er særegent og uden historisk forbillede: det offentlige 
ræsonnement” (p. 79). Habermas mener, at den ræsonnerende fornuft ikke 
er bestemt af noget uden for fornuften selv, dvs. at den ikke bør være 
bestemt af religiøse, kulturelle eller økonomiske kræfter. Mennesker afgør 
selv – i fællesskab – hvor grænserne for fornuft går, og hvad der er gode og 
dårlige argumenter. Diskussioner mellem forskellige synspunkter skal 
foregå herredømmefrit, og det bedste standpunkt bør vinde. Dette kunne 
med lidt god vilje godt minde om Hal Koch’s berømte demokratibegreb, der 
siger, at demokrati er samtale. 
 
Det tager faktisk noget tid inden det går op for læseren, at Habermas 
arbejder med en helt abstrakt og teoretisk offentlighedsmodel, der skelner 
mellem civilsamfund og stat. Civilsamfundet omfatter i Habermas’ analyser 
både et privat og offentligt område. Det private område omfatter 
intimsfæren, der bl.a. inkluderer hjemmet og familien, og socialsfæren, der 
bl.a. medregner arbejdspladsen. Det offentlige område, hvilket ikke må 
forveksles med staten, består af både en kulturel- og politisk offentlighed. 
Den kulturelle offentlighed omfatter her religiøse, musiske og kulturelle 
institutioner, diskussionsklubber og kaffehuse, mens den politiske 
offentlighed først og fremmest er koncentreret omkring sociale forhold, 
politiske partier og senere de borgerlige staters parlamenter. Borgerlig 
offentlighed handler derfor i al væsentlighed om, hvordan de fire elementer 
i intim-, social-, kultur- og politiksfæren spiller sammen (eller mod 
hinanden) under de samfundsmæssige strukturændringer, der er foregået 
siden 1600-tallet.  Det kan dog af teksten nogle gange være svært at skelne 
mellem empiriske optegnelser og normative udsagn. Det fremgår nemlig 
ikke altid lige klart, om der er tale om historiske kendsgerninger eller 
ønskede idealsituationer. 
 
Habermas påviser, at fremkomsten af det parlamentariske demokrati 
historisk set hænger uløseligt sammen med opløsningen af det feudale 
samfund og opkomsten af den kapitalistiske produktionsmåde. Habermas’ 
teori bygger på, at vores bevidsthed, handlinger og tanker udgår fra den 
materielle verden. Det er så at sige vores væren, der skaber vores 
bevidsthed og ikke omvendt vores bevidsthed, som skaber vores væren. Når 
produktionsvilkårene i samfundet ændrer sig, ændres vores handle- og 
tankevirksomhed.  
 
Habermas beskriver et såkaldt borgerligt samfund, der modsat fortidens 
feudalsamfund bygger på, at de enkelte individer er selvstændige borgere 
med adgang til ejendomsret og beskyttelse af denne ejendomsret. Privat 
ejendom ses som basis for politisk rationalitet, og derfor måtte rationelle 
personer naturligvis gå ind for kapitalistisk produktion og privat 
ejendomsret.  Udgangspunktet for den borgerlige offentlighed skal historisk 
set bl.a. findes i Londons ca. 3.000 kaffehuse i 1600-tallet, hvor litterære 
diskussioner fandt sted. Her diskuterede man også samtidens forhold og i 
særdeleshed statens politik.  
 
Habermas påstår, at der er en tæt sammenhæng mellem den klassiske 
liberalismes forståelse af sammenhængen mellem kapitalisme og 
demokrati. I den tidlige kapitalisme havde ejerne af produktionsmidlerne 
ingen selvstændig magt, da markedet bestod af mange adskilte og 
uafhængige udbydere: ”Ifølge den idé, som den borgerlige retsstat har om 
sig selv, kan systemet med fri konkurrence regulere sig selv […] Det 
samfund, som udelukkende er bestemt af det frie markeds love, fremstiller 
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sig ikke kun som en herredømmefri sfære, men som fri fra magt 
overhovedet […] Et sådan samfund er underkastet markedets afgørelser, 
som er magtfri, og disse afgørelser er et anonymt og i en vis forstand 
autonomt resultat af bytteprocessen” (p.140-41). 
 
Det er Habermas’ grundidé, at offentlige diskussioner kun undtagelsesvist 
vil føre til fuldstændig enighed. I praksis vil alle politiske diskussioner 
derfor skulle afsluttes med politiske beslutninger, og i den forstand er det 
op til flertallet at afgøre, hvornår en diskussion har været tilstrækkeligt 
debatteret, og hvad der kommer til at tælle som det bedste argument.  
 
Hvis den borgerlige offentlighed skal fungere med fornuft, er en første 
betingelse, at særinteresser ikke er så uforenelige, at de er helt 
uimodtagelige for argumentation. Derudover skal der være lige adgang for 
alle parter i den offentlige debat til at sikre, at intet argument udelukkes fra 
at gøre sig gældende. Men deltagelse i den offentlige debat var historisk set 
alene forbeholdt dem der havde selvstændig husholdning og var 
formuende. Udelukket var de såkaldte syv f-er: Fruentimmere, folkehold, 
fattige, fallenter, forbrydere, fremmede og fjolser.  
 
Det at kvinder og uformuende mænd fik stemmeret, og lige adgang til det 
offentlige rum, er forhold der alene hører det tyvende århundrede til. 
Almindelig demokratisk stemmeret uanset køn eller indkomstforhold skulle 
så at sige kompensere: ”krænkelsen af lige muligheder inden for det 
økonomiske område, hvis sådanne nogensinde havde eksisteret” (p. 222). 
Ligeledes blev der gradvist åbnet op for direkte politisk indflydelse fra 
fagforeninger og interesseorganisationer, hvilket på den lange bane sikrede 
det paradoks, der lå i: ”at det netop var de demokratiske kræfters kamp 
imod kapitalismen, der har reddet systemet” (p. 222).  
 
Habermas’ påviser, at det med den brede folkelige demokratisering af 
samfundet bliver en selvstændig målsætning for velfærdsstaten (kaldt 
socialstaten):”at yde beskyttelse, kompensation og udligning for de 
økonomisk svagere socialgrupper, arbejdere og funktionærer, lejere og 
forbrugere osv. (til dette område hørte f.eks. forholdsregler, som havde til 
formål at omfordele indkomster). En anden karakter havde opgave med 
enten at afværge eller i det mindste at lindre langsigtede ændringer af 
samfundsstrukturen eller planmæssigt at støtte dem, ja, endog styre dem 
(hertil hørte for eksempel et kompleks som middelstandspolitikken)[…] 
Den offentlige tjenesteydelsessektor udvidede sig uundgåeligt […] Ud over 
offentlige omkostninger til privat produktion opstod også, i forhold til de 
brede massers voksende købekraft, offentlige omkostninger til 
konsumption” (p. 223-25). Men denne offentligt sikrede velstandsbølge 
havde efter Habermas også sin pris – især inden for intimsfæren: 
”Efterhånden som familien blev frigjort fra sine økonomiske opgaver, 
mistede den også kraften til personlig inderliggørelse” (p. 235). Senere i 
bogen er han endnu mere ude med velfærdsstatskrabasken: ”Forholdet 
mellem staten og dem, som modtager ydelser fra dem er ikke i første række 
karakteriseret af politisk deltagelse, men af en almen krævementalitet, der 
forventer forsørgelse, uden egentlig at ville gennemtrumfe nogen 
beslutninger” (p. 301). Man kan sige, at systemverdenen koloniserede 
livsverdenen og klientgjorde borgeren.  
 
Bogens stærkeste side er ubestridt Habermas’ analyser af den 
kommunikative proces i det senmoderne samfund. Det er hér, at han 
virkelig er mesteren. Hans såkaldte kommunikative forfaldsteori (hans egen 
benævnelse) er måske den del af hans filosofiske arbejde, der bedst vil blive 
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husket af eftertiden: ”Den litterære offentlighed erstattes af det pseudo-
offentlige eller skinprivate område for konsumption” (p. 239).  
 
Der sker en sammensmeltning af den private og offentlige sfære: ”Med 
fremkomsten af de store foretagender bliver en samfundsmæssig struktur, 
der er neutral over for adskillelsen mellem privatsfære og offentlighed, til 
den dominerende organisationstype for det samfundsmæssige arbejde” (p. 
232), hvilket leder hen til: ”De enkelte familiemedlemmer bliver nu i højere 
grad umiddelbart socialiseret af instanser uden for familien, af samfundet” 
(p. 235).  
 
Efter Habermas’ opfattelse sker der i midten af det nittende århundrede en 
gradvis afpolitisering af den offentlige samtale: ”I dag bliver samtalen som 
sådan også forvaltet: Professionelle dialoger fra katedre, paneldiskussioner 
og round table shows – privatfolks dialog bliver et nummer for stjerner i 
radio og tv, gjort til penge gennem salg af adgangsbilletter og får også 
vareform selv i konferencer, hvor alle kan deltage” (p. 244). Påstanden er, 
at masseaviserne og de nye elektroniske medier ikke kan tilbyde den samme 
læsekvalitet som private borgerlige aviser tidligere gjorde. Aviser bliver ene 
og alene: ”en kommercielt fikseret forbrugsunderholdning” (p. 249). Heraf 
følger også, at det mere bliver profit end oplysning, der bliver avisernes 
fokusområde. Aviser blev herefter til simpel forbrugsunderholdning: ”med 
en afpolitisering af indholdet” (p. 250). Pressen udviklede sig derfor i 
retning af, at publikum kun kunne læse sig lidt dummere dag for dag: 
”Nyheder og reportager, ja, selv meningstilkendegivelser udstyres med 
underholdningslitteraturens inventar, mens de skønlitterære indslag på den 
anden side sigter efter en streng ”realistisk” duplikering af det bestående, 
som i forvejen er subsumeret klicheer, og på den måde ophæver de selv 
grænserne mellem roman og reportage […] Under fællesnævneren for den 
såkaldte human interest opstår mixtum compositum af behageligt og også 
letfordøjeligt underholdningsstof, der tendentielt erstatter virkelighedssans 
med konsumentparathed, og som snarere forfører til et upersonligt forbrug 
af afslapningsstimuli, end det fører til en offentlig brug af fornuften” (p. 
251).  
 
Offentligheden gik fra at være et: ”kulturræsonnerende til kulturkon-
sumerende publikum” (p. 257). Denne udvikling blev understøttet af den 
nye trykketeknologi: ”Med stærkt nedsatte priser og et mangedoblet antal 
købere kunne forlæggeren regne med at sælge et tilsvarende voksende del af 
sin spalteplads til annoncer” (p. 268). Jo mere pressen udviklede sig til et 
kapitalistisk foretagende, jo mere afhang økonomien af annonceindtægter 
og anden økonomisk støtte, hvilket medførte: ”at efterhånden som pressen 
blev kommercialiseret, blev den også manipulerbar” (p. 270). Denne 
markedsmæssige udvikling: ”udgjorde en trussel mod publicistikkens 
kritiske funktion” (p. 273), men det betød også, at avisernes redaktioner 
blev mere: ”åbne for pres fra bestemte private interesser, enten af privat 
eller kollektiv art” (p. 274).  
 
Bortset fra det højtravende filosofisk anlagte ”tyskersprog” og åbenlyse 
naive forestilling om tidligere tiders økonomisk uafhængige aviser, må man 
forbløffes over analysens skarphed – især når man også betænker, at dette 
er skrevet halvtreds år før, vi så underholdningsprogrammer som X-factor 
og Robinson.   
 
De fleste danskere forbinder nok begrebet om den offentlige mening med 
PH’s digt af samme navn fra 1931. Digtet har slutreplikken: ”Høje, hellige 
moralske fine folk og samfundsstøtter; brave borgere og venner -; I som 
altid vasker hænder; tag og rend mig i den offentlige mening”.  
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Habermas lægger noget helt andet i begrebet – og alligevel. Habermas’ har 
nemlig et meget kritisk, ja, nærmest elitært, syn på den samfundsmæssige 
strukturændring, der skete i offentligheden fra et ideelt set selvstændigt 
kritisk læsepublikum til vores dages moderne publikum, der er spaltet i en 
minoritet af ikke-offentligt ræsonnerende specialister, og en stor masse af 
offentligt passivt modtagende forbrugere. Dette afspejler sig også i den 
politiske proces, hvor publikum er spaltet mellem en lille minoritet af 
partiaktivister, partisoldater der kun har til opgave at råbe hurra og klappe, 
og en stor vælgermasse, der grundlæggende er inaktive, og som kun 
forventes at skulle antage eller forkaste partiernes mangeartede forslag. 
Dette betyder efter Habermas’ opfattelse, at den såkaldte offentlige mening 
– udtrykt gennem den inaktive del af befolkningen – er ophørt med at være 
kilde til kritisk samfundsvurdering, og bliver kun en befolkningsmasse, der 
kan manipuleres – især gennem massemedierne: ”Popularitetsindekset er 
målestok for en regering, i hvor grad den har befolkningens ikke-offentlige 
mening under kontrol, eller om den må skaffe ledernes mandskab 
yderligere publicitet, som kan omsættes i popularitet” (p. 309). Dermed 
opstår der en kløft mellem hans todeling af den: ”Offentlige mening som 
statsretlige fiktion - og den socialpsykologiske opløsning af begrebet” (p. 
331). Dobbeltheden består i, at den offentlige mening er grundlaget for det 
parlamentariske demokrati: ”eftersom denne stadig er den eneste 
anerkendte basis for legitimering af politisk herredømme” (p. 332). På den 
anden side, er der den: ”ikke identisk med de aktive borgeres vilje på en 
sådan måde, at flertalspartiet altid repræsenterer den offentlige mening” (p. 
334).  
 
I dette lys giver PH’s digt måske en ny mening. Så rend mig i den offentlige 
mening, da den alligevel ikke kan give et kvalificeret modstykke til kritisk 
og selvstændig tænkning. 
 
Habermas’ ”Borgerlig offentlighed” kan på ingen måde læses som en 
klassisk demokratihistorie. Dertil er den for lidt underbygget på det 
empiriske felt, og den er nok også for styret af Habermas’ senere teorier om 
den kommunikative handlen. Men alle – med god tålmodighed og lyst til 
eftertænksomhed - vil alligevel med stort udbytte kunne læse bogen, og lade 
sig inspirere til at efterprøve - og eftertænke - en række af de opstillede 
demokratiteorier og hypoteser.  
 
Der er åbenlyse sorte historiske huller i ”Borgerlig offentlighed”. For man 
kunne med rette spørge om, hvor kvinderne, arbejderne, fagforeningerne og 
partierne er henne i dette univers. Man kan også have sin tvivl om den 
trykte presse, skulle være det eneste medie til refleksion og kritisk 
tænkning, og man kunne måske også overveje, om det er rimeligt, at dem 
der ikke kunne læse og skrive retfærdigvis skulle være sat uden for den 
demokratiske indflydelse. Spørgsmålene rejser sig ad libitum bogen 
igennem. Og tro ikke, at du forstår den første gang. Derfor bør bogen også 
læses før end andre begynder at argumentere for den.  
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41.	Venstrefløjen	og	europapolitikken	

Anmeldelse	 af:	 Sebastian	 Lang	 Jensen	 og	 Karen	 Steller	 Bjerregaard	 (red.):	
Arbejderbevægelsen,	 venstrefløjen	 og	 Europa	 1945-2005,	 Forlaget	 SFAH,	
skriftserie	nr.	50,	2009		
	
Offentliggjort	i	www.historie-online.dk	
	
Dette	 er	 historien	 om	 en	 fodslæbende	 dansk	 venstrefløjs	 forhold	 til	
europapolitikken.	Bogen	består	af	 ti	veldisponerede	og	velskrevne	bidrag	 fra	
en	 række	 historikere	 og	 politologer,	 samt	 en	 enkelt	 politisk	 aktør,	 der	
delagtiggør	 læseren	 i	den	seneste	 forskning	 indenfor	venstrefløjens	holdning	
til	europapolitikken	efter	1945	–	med	særlig	vægt	på	dansk	EU-medlemskab.	
Redaktørerne	formår	faktisk	at	holde	en	rød	tråd	gennem	hele	antologien.	Det	
skal	de	have	ros	for,	da	det	ofte	er	en	udtalt	mangelvare	for	mange	af	den	slags	
bøger,	 men	 her	 lykkedes	 det	 faktisk	 at	 binde	 tingene	 godt	 sammen,	 og	
evindelige	gentagelser	er	blevet	begrænset	til	et	minimum.		
	
Bogens	 gennemgående	 tema	 er	 hvordan	 de	 forskellige	 venstrefløjspartier,	
folkebevægelser	og	grupperinger	har	betragtet	den	europæiske	udvikling,	og	
hvordan	de	politisk	har	handlet	i	de	forskellige	situationer.	Dertil	er	knyttet	en	
række	 sideløbende	 analyser	 af	 arbejdsmarkedsudviklingen	 –	 både	 ud	 fra	 en	
fagforeningsinstitutionel	og	kønspolitisk	vinkel.		
	
Omdrejningspunktet	 i	 alle	 bidrag	 har	 været	modsætningen	mellem	 national	
selvstændighed	 og	 en	 europæisk	 integration.	 Historien	 har	 i	modsætning	 til	
venstrefløjens	oprindelige	politiske	udgangspunkt	vist,	at	der	ikke	er	tale	om	
et	historisk	nulsumsspil,	men	derimod	om	en	proces	der	kontinuerligt	har	vist,	
at	man	godt	kan	deltage	i	en	øget	europæisk	integration	uden	nødvendigvis	at	
miste	sit	nationale	særpræg	eller	politisk	selvstændighed.		
	
Bogen	 starter	 med	 forhistorien,	 hvor	 venstrefløjens	 forhold	 til	 inter-
nationalismen	 og	 det	 nationale	 særpræg	 analyseres.	 Det	 er	 modsætningen	
mellem	 klassetilhørsforholdet	 over	 for	 national	 loyalitet.	 I	 hele	 arbejder-
bevægelsens	 historie	 har	 dette	 dialektiske	 forhold	 spillet	 en	 afgørende	 rolle	
for	venstrefløjens	politikudvikling.	Man	tænkte	måske	internationalistisk,	men	
handlede	i	høj	grad	nationalistisk.	Denne	tankegang	blev	i	lige	linie	båret	over	
i	 holdningen	 til	 EF,	 der	 politisk	 kom	 på	 dagsordnen	 i	 løbet	 af	 midt-
halvtredserne.	Det	var	både	fjernt	og	uvirkeligt,	og	den	danske	venstrefløj	blev	
pga.	fransk	veto	mod	Storbritanniens	optagelse	i	EF	i	midt-tresserne	forskånet	
for	 at	 skulle	 tage	 realistisk	 stilling	 til	 et	 dansk	 medlemskab	 af	 EF.	 Dette	
ændrede	 sig	 radikalt	 fra	 starten	 af	 halvfjerdserne,	 hvor	 et	 evt.	 dansk	 EF-
medlemskab	nu	blev	en	realitet.			
	
Venstrefløjen	reagerede	meget	forskelligt	–	om	end	reaktivt	hele	raden	rundt.	
	
Socialdemokratiet,	 der	 var	 det	 store	 regeringsbærende	 parti,	 havde	 en	
skeptisk	 men	 også	 pragmatisk	 tilgang	 til	 EF-medlemskabet.	 Det	 lykkedes	
partiet	at	afkoble	EF-debatten	 fra	den	 indenrigspolitiske	dagsorden	ved	at	 få	
etableret	 en	 særskilt	 folkeafstemning	 om	 medlemskabet.	 Dermed	 sikrede	
partiet	 sig	 mod	 en	 intern	 og	 ødelæggende	 sprængning,	 da	 medlemsskaren	
omfattede	 både	 begejstrede	 tilhængere,	 indædte	 modstandere	 og	 skeptiske	
tilhængere.	 Det	 blev	 den	 skeptiske	 tilhængerskare,	 der	 løb	 af	 med	 sejren,	
hvilket	 lige	 til	 i	 dag	 har	 skabt	 interne	 problemer	 vedr.	 en	 yderligere	
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integration	i	EU-politikken.	Især	har	de	socialdemokratiske	vælgere	i	perioder	
haft	 svære	 problemer	med	 at	 følge	 partilinien,	 hvilket	 har	 skabt	 et	 naturligt	
grundlag	 for	 forskellige	 folkebevægelser	 i	 at	 samle	 de	 utilfredse	 vælgere	 op	
under	 deres	 mindre	 kompromissøgende	 nej-paroler.	 Socialdemokratiet	
forholder	 sig	 som	 parti	 yderst	 skeptisk	 til	 enhver	 form	 for	 yderligere	 EU-
integration	helt	frem	til	vedtagelsen	af	den	såkaldte	EF-pakke	i	1986.	
	
For	den	yderste	venstrefløj	var	forløbet	noget	anderledes.	De	startede	alle	som	
de	argeste	modstandere	af	enhver	 form	for	EF-medlemskab.	Der	var	 tale	om	
faste	 standpunkter	 uden	 plads	 til	 mange	 nuancer.	 Det	 lå	 så	 at	 sige	 ikke	 i	
tidsånden.	Når	man	i	dag	læser	udvalgte	afsnit	af	deres	politiske	standpunkter	
til	 EF’s	 forventede	 udvikling	 og	 de	 danske	muligheder	 for	 enegang,	må	man	
forbavses	 over	 den	 kvalmede	 nationalisme	 og	 himmelråbende	 uvidenhed,	
flere	 af	 deres	 analyser	 byggede	 på.	 Men	 som	 sagt	 er	 det	 jo	 altid	 let	 at	
bedømme	andre	i	historiens	ufattelige	klare	lys.		
	
Den	yderste	venstrefløj	 var	 i	 realiteten	meget	opsplittet	og	 i	 evig	kamp	mod	
sig	 selv.	 	 Pragmatikerne	 i	 SF	 var	 de	 første,	 der	 fandt	 ud	 af,	 at	 man	 kun	 får	
indflydelse	på	udviklingen,	hvis	man	er	villig	 til	 at	 indgå	kompromisser.	Den	
øvrige	 venstrefløj	 hyldede	 de	 rene	 og	 ranke,	 og	 har	 aldrig	 siden	
folkeafstemningen	 i	 1972	 været	 med	 til	 at	 formulere	 en	 brugbar	
europapolitik.	De	har	tilsyneladende	stillet	sig	tilfreds	med	at	være	en	klassisk	
nej-bevægelse,	 som	blev	samlet	 i	Folkebevægelsen	mod	EF.	Selv	ud	af	denne	
gruppe	 er	 der	 sket	 afskalninger	 i	 form	 af	 en	 mere	 kompromissøgende	
Junibevægelse,	der	blev	dannet	i	1992.	Valget	i	juni	2009	vil	dog	vise,	om	dens	
politiske	 platform	 ikke	 efterhånden	 er	 blevet	 indoptaget	 af	 de	 traditionelle	
politiske	partier.	
	
SF’s	udvikling	ind	mod	midten	af	dansk	politik	har	betydet,	at	partiet	er	gået	
fra	 at	 være	 et	 uforsonligt	 nej-parti,	 til	 måske	 landets	 mest	 begejstrede	
tilhængerparti.	Naturligvis	under	en	 række	bibetingelser	 så	 som	krav	om	en	
bedre	forbrugerbeskyttelse,	miljøpolitik,	åbenhed	i	forvaltningen	mm.	Bogens	
eneste	 aktørbidrag	behandler	denne	problematik.	Men	det	 er	 og	 forbliver	 et	
partsindlæg	i	den	lidt	selvsmagende	og	selvfede	stil.	Politikere	der	ikke	roser	
sig	 selv	 og	 sit	 eget	 fantastiske	 klarsyn,	 er	 som	 en	 none	 uden	 cykel.	 Hermed	
afviger	 indlægget	 også	 fra	 bogens	 øvrige	 bidrags	 meget	 stringente	
kildebaserede	 analyser.	 Til	 forsvar	 for	 indlægget	 er	 dog,	 at	 læseren	 hermed	
kommer	 helt	 ind	 i	 det	 politiske	 maskinrum,	 hvor	 det	 nationale	 kompromis	
blev	gjort	til	virkelighed.		
	
Bogen	 er	 en	 kradsbørstig	 kritik	 af	 venstrefløjens	 europapolitik.	 Det	 er	 der	
bestemt	 også	 behov	 for,	 men	 der	 er	 tilsyneladende	 heller	 ikke	 gjort	 mange	
forsøg	 på	 at	 formilde	 denne	 kritik.	 Ingen	 refleksioner	 på	 om	 at	 en	 del	 af	
venstrefløjspolitikken	 kunne	 være	 en	 naturlig	 reaktion	 på	 højrefløjens	
utilslørede	 og	 åbenlyse	 begejstring	 for	 EF’s	 anti-regulerende	 økonomiske	
politik	 –	 og	 det	 klassiske	 modsætningsforhold	 mellem	 by-	 og	 landbe-
folkningen.	Det	kunne	have	været	befriende	i	dette	moment	at	læse	en	anden	
bog,	 der	 havde	 behandlet	 højrefløjens	 måske	 lige	 så	 naive	 EU-forestillings-
verden.	
	
Men	 hvorom	 alting	 er,	 så	 er	 den	 foreliggende	 bog	 både	 til	 faglig	 fordybelse,	
politisk	 refleksion	 og	 ikke	 mindst	 velegnet	 til	 undervisning	 inden	 for	 faget	
samtidshistorie.		
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42.	De	drog	ud	

Anmeldelse	af	Nikolaj	Malcow-Møller,	Jakob	Roland	Munch	og	Jan	Rose	Skaksen:	
Det	danske	arbejdsmarked	og	EU-udvidelsen	mod	øst,	Gyldendal	2009	
	
Offentliggjort	i	Social	Politik		
	
I	 2004	 blev	 EU	 udvidet	 med	 en	 række	 østeuropæiske	 lande.	 Denne,	 og	 en	
senere	 udvidelse	 i	 2007,	 skabte	 begrundet	 frygt	 for	 en	masseindvandring	 af	
billig	 arbejdskraft	 til	 stor	 skade	 for	 stabiliteten	 på	 arbejdsmarkederne	 i	 de	
gamle	EU-lande.		Denne	frygt	gav	anledning	til,	at	alle	de	gamle	EU-lande	–	på	
nær	Irland,	Sverige	og	delvis	Storbritannien	–	i	en	overgangsperiode	indførte	
begrænsninger	 i	 indvandringen	 af	 arbejdskraft	 fra	 øst.	 	 I	 Danmark	 blev	
overgangsordningerne	 formuleret	 i	 den	 såkaldte	 ”Øst-aftale”,	 der	 indebar,	 at	
arbejdstagere	fra	Østeuropa	skulle	være	dækket	af	danske	overenskomster	for	
at	kunne	komme	til	Danmark	–	uanset	om	deres	arbejdsgiver	i	Danmark	havde	
tegnet	overenskomst	eller	ej.	Aftalen	blev	dog	løbende	lempet,	og	blev	endelig	
ophævet	1.	maj	2009.	
		
Rockwoolfondens	 Forskningsenhed	 tog	 i	 den	 forbindelse	 det	 prisværdige	
initiativ,	at	sætte	sig	for	at	undersøge	hvordan	det	så	gik.		Det	har	resulteret	i	
denne	 bog,	 men	 titlen	 er	 dog	 lidt	 af	 en	 tilsnigelse,	 da	 det	 kun	 er	 halvandet	
kapitel	 af	 bogens	 i	 alt	 ti	 kapitler,	 der	 specifikt	 handler	 om	 østudvidelsen.	
Resten	af	bogen	er	helliget	økonomiske	analyser	af	indvandringens	påvirkning	
af	 arbejdsudbud	 og	 lønninger,	 påvirkningen	 af	 konjunkturarbejdsløsheden,	
lønudviklingerne	 i	 virksomheder	 med	 mange	 indvandrere,	 udenlandske	
eksperters	 påvirkning	 af	 det	 danske	 arbejdsmarked,	 genudvandring	 og	
indvandrernes	påvirkning	af	de	offentlige	finanser.	Bogens	helt	stærke	side	er,	
at	relativt	komplicerede	økonomiske	modeller	og	beregninger	bliver	formidlet	
på	en	sådan	måde,	at	den	interesserede	borger	kan	blive	orienteret	på	et	højt	
fagligt	 niveau	 –	 uden	 nødvendigvis	 at	 være	 i	 besiddelse	 af	 en	 matematisk	
studentereksamen.	
	
Østudvidelsen	 har	 betydet,	 at	 der	 på	 det	 danske	 arbejdsmarked	 er	 sket	 en	
tredobling	 af	 østarbejdere	 fra	 knap	 10.000	 i	 2003	 til	 knap	 30.000	 i	 2007	 –	
primært	 fra	Polen	og	 fra	Baltikum.	 Indvandringen	 er	 sket	 over	 en	bred	kam	
inden	for	både	bygge-	og	anlæg,	industri,	landbrug	og	offentlige	tjenester.			
	
Undersøgelsen	 viser,	 at	 det	 generelt	 har	 været	 en	 økonomisk	 fordel	 for	
Danmark,	 at	 få	 kvalificeret	 arbejdskraft	 udefra.	 Bare	 ikke	 for	 de	 lavest	
uddannede.	De	 får	næsten	6	procent	mindre	 i	 lønningsposen	som	følge	af	de	
senere	 års	 tiltagende	 konkurrence	 fra	 udlændinge	 på	 det	 danske	 arbejds-
marked.	Vinderne	er	de	 i	 forvejen	velbjergede	danskere,	mens	 taberne	er	de	
uuddannede.	Det	er	et	kæmpe	socialpolitisk	problem,	og	et	problem	der	med	
stor	 sandsynlighed	 bliver	 større	 i	 fremtiden.	 Et	 forhold	 som	 undersøgelsen	
ikke	 behandler,	 da	 den	 slutter	 i	 2007.	 Og	 her	 er	 vi	 ved	 undersøgelsens	
akilleshæl.	 Med	 ophævelsen	 af	 Østaftalen	 bliver	 lønpresset	 på	 de	 ufaglærte	
grupper	 forstærket,	 hvilket	 fører	 til	 at	 mange	 ufaglærte	 og	 personer	 med	
kortere	 uddannelser	 ligefrem	 kommer	 til	 at	 gå	 ned	 i	 løn.	 Dette	 vil	 først	 og	
fremmest	 rammer	 de	 brancher	 der	 har	 hyppige	 jobskift	 så	 som	 byggeriet,	
landbruget,	 gartnerier	 og	 hotel-	 og	 restaurationsbranchen.	 Man	 kan	 derfor	
med	 rette	 frygte,	 at	 Østaftalens	 ophør	 på	 lidt	 længere	 sigt	 kan	 komme	 til	 at	
virke	som	brænde	på	bålet	 i	den	løbende	styrkeprøve	mellem	fagbevægelsen	
og	arbejdsgiverne.	
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Som	sagt	handler	bogen	om	meget	andet	end	østarbejderne.	Den	handler	om	
ind-	og	udvandring	generelt.	Det	 fremgår	bl.a.	af	bogen,	at	virksomheder	der	
anvender	 udenlandske	 eksperter	 i	 deres	 produktion	 ser	 ud	 til	 at	 være	mere	
effektive	 end	 andre	 tilsvarende	 virksomheder.	 Denne	 øgede	 effektivitet	 har	
derudover	 en	 tendens	 til	 at	 få	 lønnen	 i	 disse	 virksomheder	 til	 at	 stige	mere	
end	i	virksomheder	uden	udenlandske	eksperter.	På	den	anden	side	kan	man	
også	se,	at	virksomheder	der	ansætter	udenlandsk	arbejdskraft	med	lav	eller	
ingen	 uddannelse	 fortrænger	 de	 danske	 arbejdere	med	 lige	 så	 ringe	 faglige	
kvalifikationer.	 Dette	 gør	meget	 naturligt,	 at	 holdningen	 til	 indvandrerne	 er	
mest	 negativ	 blandt	 disse	 udsatte	 grupper.	 Men	 det	 er	 en	 myte	 at	 tro,	 at	
danskerne	 generelt	 skulle	 være	 mere	 kritiske	 over	 for	 indvandrerne	 end	
andre	 europæere.	 Bogen	 viser	 tydeligt,	 at	 dette	 ingen	 lunde	 er	 tilfældet.	 I	
begyndelsen	 af	 årtusindeskiftet	 var	 andelen	 af	 skeptiske	 danskere	 over	 for	
indvandring	fra	fattige	lande	uden	for	EU	godt	nok	lidt	højere	end	i	resten	af	
EU,	men	i	de	senere	år	har	andelen	stort	set	været	på	samme	niveau.	
	
Undersøgelsen	 viser,	 at	 indvandring	 af	 arbejdskraft	 tilsyneladende	 virker	
konjunkturdæmpende.		Om	det	også	kommer	til	at	holde	stik	i	det	kommende	
økonomiske	 tilbageslag,	 der	 er	 opstået	 i	 kølvandet	 på	 den	 internationale	
finanskrise,	er	et	åbent	spørgsmål.	
	
Undersøgelsen	 viser	 også,	 at	 arbejdskraftsindvandring	 fra	 Østeuropa	 har	 en	
positiv	effekt	på	de	offentlige	finanser	–	i	modsætning	til	den	indvandring	der	
er	skabt	af	flygtninge	og	familiesammenføringer.	
	
Et	 er	 sikkert.	 Genudvandring	 af	 tidligere	 indvandrede	 arbejdere	 er	 primært	
forbeholdt	eksperter	og	folk	med	en	basal	faglig	uddannelse.		
	
Bogen	 er	 befriet	 fra	morals	 løftede	 pegefingre.	 Den	 viser	 økonomien	 fra	 sin	
kyniske	 side.	 Østudvidelsen	 er	 en	 fordel	 for	 nogle	 og	 en	 ulempe	 for	 andre.	
Åbne	 grænser	 er	 på	 godt	 og	 ondt	 med	 til	 at	 cementere	 det	 forhold,	 at	
samfundet	 i	 stigende	grad	består	 af	 et	 relativt	 stort	 antal	 velaflagte	borgere,	
mens	en	mindre	gruppe	af	socialt	udsatte	og	ringe	uddannede	bevæger	sig	ned	
i	en	dybere	økonomisk	fattigdom.		
	
Det	 kan	 være	 at	 man	 ikke	 kan	 lide	 det	man	 læser	 i	 denne	 bog,	 men	 det	 er	
faktuel	viden,	der	bør	indgå	i	den	samlede	politiske	og	økonomiske	vurdering	
af	indvandringens	konsekvenser.	
	
På	 den	 baggrund	 kan	 bogen	 anbefales	 enhver	 person,	 der	 vil	 kalde	 sig	 selv	
alment	godt	orienteret.	
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43.	Sandhedens	time	for	et	imperium	

Anmeldelse	 af	 Fareed	 Zakaria:	 Den	 post-amerikanske	 verden,	 Informations	
Forlag	2009	
	
Offentliggjort	i	www.historie-online.dk	
	
Denne	bog	fortjener	faktisk	at	få	en	central	placering	inden	for	undervisningen	
i	samtidshistorie.	Dette	på	trods	af,	at	den	ikke	er	skrevet	af	en	historiker.	Den	
skaber	nemlig	sammenhæng	og	overblik,	og	vil	være	en	kærkommen	lejlighed	
til	at	dykke	ned	i	detaljen	for	udvalgte	områder.	
	
Bogen	handler	primært	om	de	seneste	 tyve,	 tredve	års	centrale	økonomiske,	
sikkerhedspolitiske	 og	 kulturelle	 forhold	 på	 de	 globale	 markeder	 –	 med	
refleksive	tilbageblik	på	imperialismens	historie.		
	
Bogens	overordnede	 formål	er	at	beskrive	hvordan	USA	blev	en	enerådende	
økonomisk	 og	 politisk	 stormagt	 uden	 at	 den	 kulturelt	 kunne	 stå	 distancen.	
Dertil	 skal	 lægges,	 at	 USA	 i	 disse	 år	 taber	 terræn	 til	 en	 række	 kæmpestore	
aktører	så	som	Kina	og	Indien.	Men	bogen	handler	slet	ikke	om	USA’s	nedgang,	
men	 snarere	 om	 den	 øvrige	 verdens	 hurtige	 fremmarch.	 Der	 er	 ikke	mange	
beskrivelser	 på	 det	 danske	 bogmarked,	 der	 giver	 en	 så	 præcis	 analyse	 af	
Kina’s	 og	 Indien’s	 økonomiske,	 politiske	 og	 kulturelle	 styrker	 og	 svagheder,	
som	denne	bog.	
	
Fareed	 Zakaria	 konstaterer	 indledningsvis	 tørt,	 at	 godt	 nok	 har	 USA	
globaliseret	hele	verden,	men	det	er	sket	uden	at	de	selv	er	blevet	globaliseret.	
Hverken	 det	 politiske	 liv,	 virksomhederne	 eller	 den	 enkelte	 borger	 har	
orienteret	 sig	mod	 verden	 som	 den	 var.	 De	 har	 haft	 travlt	med	 at	 gøre	 alle	
folkeslag	til	en	slags	lille	Amerika	i	form	af	”Den	amerikanske	Drøm”,	mens	de	
selv	 har	 forputtet	 sig	 i	 deres	 egen	 indelukkethed.	 Dybest	 set	 ligger	 den	
amerikanske	krise	i	dette	forhold.	
	
Vesten	–	og	især	USA	-	vandt	deres	økonomiske	førerposition	fordi	at	de	andre	
samfund	 gik	 religiøst	 og	 videnskabeligt	 i	 stå,	 samtidig	 med	 at	 Vesten	 blev	
frigjort	 fra	religiøse	bindinger,	og	opbyggede	deres	samfund	på	nationalisme	
og	 logisk	 rationalisme.	 Kineserne	 og	 araberne	 havde	 godt	 nok	 opbygget	 en	
stor	 viden,	 men	 de	 havde	 ingen	 læring.	 Dette	 bremsede	 deres	 økonomiske	
muligheder	 for	 fremdrift.	 Vesten	 undgik	 også	 Malthus'	 mismodige	 befolk-
ningsfælde	ved	at	udnytte	den	nyeste	 teknologi	 til	at	sprænge	rammerne	 for	
begrænsningen	 i	 madproduktionen.	 Malthus’	 befolkningsteori	 blev	 dermed	
historisk	gjort	til	skamme	i	Vesten,	men	det	er	absolut	ikke	givet,	at	det	vil	ske	
igen	 i	 den	 nuværende	 situation	 i	 Afrika,	 Asien	 og	 Arabien.	 For	 især	 den	
muslimske	verdens	vedkommende	kan	religionsbindingerne	i	værste	fald	føre	
til	en	katastrofal	befolkningsudvikling	–	uden	et	økonomisk	grundlag.		
	
Bogens	 formidlingsmæssigt	 suverænt	 bedste	 kapitel	 er	 ”En	 ikke-vestlig	
verden?”.	 På	 kun	 39	 sider	 får	 man	 så	 at	 sige	 en	 imperialismehistorie	 i	
superkoncentreret	form:	Amerika’s,	Indien’s,	Kina’s	og	Afrika’s	indlemmelse	i	
den	vestlige	globale	økonomi	beskrives	overbevisende	skarpsindigt.	En	kilde	
til	videre	fordybelse.	Kapitlet	er	i	en	undervisningsmæssig	sammenhæng	lige	
til	 at	 kopiere	 og	 dele	 ud	 (men	 husk	 lige	 Copy-Dan	 rettighederne!):	 ”Vesten	
nabolande	 i	 det	 syttende	 århundrede	 var	 ganske	opmærksomme	på	Vestens	
overlegenhed	til	at	skabe	velstand	sammen	og	føre	krig”	(p.	82).	
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De	to	efterfølgende	kapitler	giver	en	klar	og	oversigtlig	samtidsbeskrivelse	af	
Kina	og	Indiens	nyere	økonomiske	og	politiske	udvikling.	Når	man	læser	disse	
kapitler,	 er	 der	 mange	 brikker,	 der	 falder	 på	 plads	 i	 forståelsen	 af	 hvorfor	
netop	disse	to	økonomier	har	sat	USA’s	førerposition	under	et	voldsomt	pres.	
Kapitlerne	viser	også	tydeligt,	at	kapitalisme	ikke	kun	er	foreneligt	–	tvært	om	
–	 med	 liberale	 demokratibegreber:	 ”Mange	 amerikanske	 forfattere	 har	
erklæret,	 at	 Kina	 modbeviser	 forestillingen	 om	 –	 at	 kapitalisme	 fører	 til	
demokrati.	 Kina	 kan	 stadig	 vise	 sig	 at	 være	 en	 undtagelse,	 men	 det	 er	 for	
tidligt	at	drage	denne	konklusion”	(p.	113).	
	
USA’s	relative	økonomiske	og	politiske	tilbagegang	i	det	internationale	forum	
analyseres	 gennem	 en	 komparativ	 historisk	 analyse	 af	 Storbritanniens	
tilsvarende	 fald	 i	 det	 nittende	 århundrede:	 ”Der	 er	 mange	 ekkoer	 i	
Storbritanniens	 dilemmaer	 i	 vores	 samtid;	 USA’s	 militærinterventioner	 i	
Somalia,	 Afghanistan	 og	 Irak	 har	 alle	 sammen	 paralleller	 til	 Storbritanniens	
militære	 interventioner	 de	 samme	 steder	 for	mere	 end	 et	 halvt	 århundrede	
siden.	 Det	 grundlæggende	 strategiske	 dilemma	 ved	 at	 være	 den	 eneste	
virkeligt	 globale	 spiller	 på	 verdensscenen	 er	 slående	 ens.	 Men	 der	 er	 også	
fundamentale	forskelle	på	Storbritannien	dengang	og	USA	nu.	Storbritanniens	
største	udfordring,	da	landet	forsøgte	at	bevare	sin	status	som	supermagt,	var	
økonomisk	snarere	end	politisk.	For	USA	gælder	det	modsatte”	(p.	186-87).	Ja,	
det	 kan	 vist	 ikke	 siges	 klarere	 end	 det.	 For	 den	 der	 vil	 vide	 mere	 om	
Storbritanniens	deroute	skal	bare	læse	videre.	
	
Bogens	sidste	kapiteler	er	mere	prædiktive	end	historiske.	Det	er	som	bekendt	
svært	at	spå	–	 især	om	fremtiden.	Dette	begiver	Fareed	Zakaria	sig	nu	heller	
ikke	rigtig	i	kast	med,	om	end	han	kommer	med	en	række	moralske,	politiske	
og	økonomiske	anbefalinger	 til	hvordan	USA	bør	handle	 i	 fremtiden,	hvis	de	
ikke	 skal	 lide	 samme	historiske	 skæbne	 som	 Storbritannien	 i	 sin	 tid	 gjorde:	
”Lige	 siden	Sovjetunionens	 fald	har	USA	gået	engang	som	en	kolos,	uhindret	
og	 uden	 konkurrenter.	 Det	 har	 haft	 sine	 fordele,	 men	 det	 har	 også	 gjort	
Washington	arrogant,	skødesløs	og	doven”	(p.	242).		
	
Fareed	 Zakaria	 opstiller	 en	 række	 anbefalinger,	 som	 USA	 bør	 iagttage,	 hvis	
landet	 fortsat	 ønsker	 at	 operere	 konfliktdæmpende	 i	 den	 nye	 globaliserede	
verden.	 Først	 og	 fremmest	 må	 USA	 lære	 at	 prioritere.	 Landet	 kan	 ikke	
engagere	 sig	 på	 alle	 fronter.	Hvis	 den	 vil	 det	 hele	 smuldrer	 imperiet.	 Det	 er	
også	 vigtigt,	 at	 USA	 bygger	 sin	 udenrigspolitik	 på	 brede	 regler	 og	 ikke	 på	
snævre	 nationale	 særinteresser	 -	 fx	 skriger	 det	 til	 himmelen	 når	 USA	 jagter	
alle	 opkomne	 staters	 atomenergiprojekter,	 samtidig	med	 at	 de	 selv	 udvider	
deres	atomvåbenarsenaler	mangefold.		Hvis	USA	ønsker	at	spille	en	afgørende	
stabiliserende	rolle	på	den	 internationale	scene,	er	det	vigtigt	at	udnytte	det	
forhold,	 at	 USA	 et	 bedre	 forhold	 til	 næsten	 alle	 de	 store	 magter,	 end	 de	
indbyrdes	har	til	hinanden.	Dertil	skal	lægges	at	USA	i	fremtiden	bliver	nødt	til	
at	arbejde	videre	med	at	det	forhold,	at	magten	altid	er	asymmetrisk:	”I	en	tid	
med	konstant	aktivitet	på	tværs	af	og	inden	for	grænserne,	kan	små	gruppe	af	
mennesker	 med	 vilje,	 beslutsomhed	 og	 snilde	 vinde	 væsentlige	 fordele”	 (p.	
269).	 	 Det	 er	 det,	 der	 bl.a.	 gør,	 at	 verdens	 ubestridt	 største	 og	 stærkeste	
våbenmagt	 kan	 komme	 til	 kort	 over	 for	 få	 islamistiske	 terrorister.	Hvis	USA	
skal	 være	 det	 internationale	 fyrtårn	 i	 fremtidens	 fredsprocesser	 skal	 landet	
erkende,	 at	 magt	 uden	 legitimitet,	 ikke	 kan	 fastholde	 den	 internationale	
afspænding:	 ”Amerikanerne	 mener,	 at	 dette	 er	 irrationelt,	 og	 at	 USA	 på	
uretfærdig	vis	bliver	forvandlet	til	en	boksebold.	Det	er	helt	korrekt.	Men	tør	
øjnene	og	kom	videre.	Der	er	mange,	mange	 fordele	ved	at	være	 supermagt.	
Alting	 har	 sin	 pris.	 Denne	 pris	 kan	 imidlertid	 begrænses	 gennem	 talentfuldt	
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diplomati”	 (p.	 271).	 USA	 skal	 lære,	 at	 trods	 sin	 økonomiske	 og	 militære	
dominans,	er	det	ofte	uklogt	at	gå	enegang.	
	
Det	er	vigtigt	for	Fareed	Zakaria	at	gøre	klart,	at	USA	hurtigst	muligt	skal	ud	af	
sine	 selvvalgte	 traumer,	 hvis	 den	 ønsker	 at	 spille	 en	 væsentlig	 international	
rolle	 i	 samarbejde	 med	 dets	 allierede	 og	 konkurrenter:	 ”USA	 er	 blevet	 en	
nation	 opslugt	 af	 angst,	 syg	 bekymring	 for	 terrorister	 og	 slyngelstater,	
muslimer	og	mexicanere,	udenlandske	selskaber	og	frihandel,	immigranter	og	
internationale	 organisationer.	 Verdenshistoriens	 stærkeste	 nation	 opfatter	 i	
dag	sig	selv	som	belejret	af	kræfter,	den	ikke	kan	kontrollere”	(p.	276).	
	
Bogen	blev	oprindeligt	skrevet	året	før	Barack	Obama	blev	valgt	til	USA’s	nye	
præsident.	 Derfor	 skal	 bogen	 betragtes	 som	 et	 slags	 partsindlæg	 til	 Bush-
regeringens	internationale	misregimente.	I	hvor	høj	grad	at	Obama	er	i	stand	
til	at	rette	op	på	de	 fejl	som	påpeges,	er	et	åbent	spørgsmål.	Problemerne	er	
imidlertid	 forværret	 siden	 det	 sidste	 punktum	 blev	 sat	 i	 den	 amerikanske	
originaludgave	på	grund	af	den	 internationale	 finanskrise.	Det	redegøres	der	
udmærket	for	i	bogens	efterskrift	til	den	danske	udgave,	hvor	Fareed	Zakaria	
ridser	krisens	årsag	og	virkninger	op.	En	analyse	der	går	direkte	til	bidet	uden	
at	fordybe	sig	i	detaljerede	teknikaliteter.	Dybest	set	skete	krisen	på	grund	af	
grådighed	 og	 total	 manglende	 opmærksomhed	 på	 de	 økonomiske	 risici	 der	
ligger	i	at	geare	økonomien	på	lånekapital:	”Og	eftersom	gæld	var	billig,	brugte	
og	overforbrugte	finansfolk	og	boligejere	i	overdreven	grad”	(p.	288).	Det	var	
tilsyneladende	kun	idioterne,	der	udviste	økonomisk	forsigtighed,	for	”de	gode	
tider	 syntes	 ingen	 ende	 at	 ville	 tage”	 (p.	 289).	 	Men	 overforbruget	 skulle	 jo	
betales,	 hvilket	medførte,	 at	 USA	 blev	 en	 nation	 af	 skyldnere:	 ”Kina	 sidder	 i	
dag	 inden	med	 verdens	 største	 gældsbevis,	 og	 det	 er	 underskrevet	 af	 Onkel	
Sam”	(p.	293).	Dermed	bliver	USA’s	og	Kina’s	økonomi	sammenflettet	på	en	ny	
måde.	Hvis	Kina’s	økonomi	af	en	eller	anden	årsag	bliver	klemt,	vil	det	trække	
dybe	spor	i	USA.	Ligeledes	kommer	USA	i	vanskeligheder	hvis	Kina	begynder	
at	 udbygge	 deres	 egen	 infrastruktur	 frem	 for	 at	 lånefinansiere	 USA’s	
overforbrug.	På	den	måde	er	de	 to	supermagter	 i	økonomisk	 forstand	blevet	
meget	afhængige	af	hinanden.	Kun	hvis	Kimerika	(Kina	og	Amerika)	forbliver	
ét,	vil	der	være	lys	for	enden	af	tunnelen.	Her	har	USA	efter	Fareed	Zakaria’s	
opfattelse	en	del	at	lære:	”Global	magt	handler	mere	end	noget	om	at	være	et	
eksempel	 til	 efterfølgelse,	 at	 være	 toneangivende	 og	 kunne	 sætte	 en	
international	 dagsorden.	 Afsløringen	 af,	 at	 mange	 af	 de	 nyskabelser	 i	
finansverdenen,	som	fandt	sted	i	det	seneste	årti,	 ikke	opbyggede	stort	andet	
end	 et	 korthus,	 underminerer	 USA’s	 magt.	 Fra	 nu	 af	 vil	 det	 kræve	 større	
anstrengelser	ar	sælge	amerikanske	ideer	til	resten	af	verden”	(p.	297).	
	
Det	som	USA	må	lære	i	fremtiden,	er	at	følge	de	anbefalinger,	som	de	selv	giver	
andre.	Det	har	det	knebet	gevaldigt	med	før	i	tiden:	”Krisen	har	gjort	det	klart,	
at	end	ikke	USA	kan	handle	uafhængigt	af	andre	længere”	(p.	300).	Stabilitet	i	
verden	 står	 og	 falder	 derfor	 stadig	med	 USA’s	 ageren	 på	 den	 internationale	
scene:	”Den	virkelige	fare	er	fortsat,	at	Washington	vil	underspille	sin	hånd	og	
skabe	kaos	og	ustabilitet	–	eller	overspille	den	og	vække	andre	 landes	vrede	
og	få	dem	til	at	gå	egne	veje.	Forvaltningen	af	USA’s	politiske	og	militære	magt	
er	fortsat	den	vigtigste	opgave	for	global	stabilitet”	(p.	303).	
	
Det	 er	 en	 bog	 der	 appellerer	 til	 eftertænksomhed	 –	 og	 for	manges	 vedkom-
mende	 også	 på	 et	 nyt	 syn	 på	 USA’s	 muligheder	 og	 begrænsninger.	 På	 den	
baggrund	skal	bogen	anbefales	på	det	varmeste.		
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44.	Den	uendelige	demokratihistorie	

Anmeldelse	af	Francis	Fukuyama:	”Historiens	afslutning	og	det	sidste	menneske”.	
Informations	Forlag	2009	
	
Offentliggjort	på	www.historie-online.dk	
	
På	mange	måder	er	det	mærkeligt	at	 læse	en	bog,	der	næsten	har	 tyve	år	på	
bagen,	og	som	i	høj	grad	handler	om	den	sandsynlige	fremtidige	økonomiske	
og	 politiske	 udvikling	 i	 verden.	 Det	 er	 en	 kendt	 sag,	 at	 tidligere	 fremsagte	
forudsigelser	 ofte	 fremstår	 som	 håbløst	 hjælpeløse,	 når	man	 sammenholder	
udsagnene	med	 den	 viden,	 der	 efterfølgende	 fremgår	 af	 historiens	ufattelige	
klare	lys.	Denne	bog	er	ingen	undtagelse	-	og	dog.		
	
Fukuyama	blev	med	Berlinmurens	 fald	 i	1989	nærmest	euforisk	overmandet	
af	 den	 nye	 tids	 muligheder.	 For	 ham	 var	 det	 hermed	 blevet	bevist,	 at	 den	
liberale	og	demokratiske	samfundstype	var	alle	andre	samfund	overlegne.	Den	
havde	 nemlig	 vist,	 at	 denne	samfundsform	 var	 den	 bedste	 til	 at	 håndtere	
økonomiske	 og	 teknologiske	 forandringer,	 ligesom	 den	 rationelle	 og	
naturvidenskabelige	 tænkning	var	kimen	 til,	 at	moderniteten	kunne	 indføres	
uden	 større	 ideologisk,	 kulturel	 og	 religiøs	 modstand.	 Både	 ideologiske	
(kommunistiske	 og	 fascistiske)	 og	 religiøse	 (islam	 og	 kristen	 funda-
mentalisme)	 påvirkninger	 af	 samfundsudviklingen	 var	 efter	 Fukuyamas	
bedste	opfattelse	af	det	onde,	da	 totalitære	systemer	virker	stærkt	begræns-
ende	 for	 den	 økonomiske	 og	 politiske	 udvikling.		 Det	 som	 Fukuyama	
tilsyneladende	 ikke	 havde	 forudset	 var,	 at	 Berlinmurens	 fald	 skabte	 et	
magtpolitisk	 tomrum,	 der	 åbnede	 op	 for	 en	 lang	 række	 lokale	 -	 hovedsaglig	
etniske	og	religiøse	-	konflikter,	der	benhårdt	under	den	Kolde	krigs	bipolære	
magtepoke	 var	 blevet	 holdt	 i	 skak	 af	 de	 to	 store	 supermagter.	Med	 den	 ene	
supermagts	 totale	 kollaps	 blev	 flankerne	 imidlertid	 åbnet	 og	 konflikterne	
kunne	bryde	ud	i	lys	luge.	Bosnien,	Kosovo,	Tjetjenien,	Vestafrika	og	Sudan	er	
bare	nogle	af	de	lokaliteter,	der	kan	opføres	på	en	alenlang	konfliktliste.	
	
Bogen	 om	 historiens	 afslutning,	 eller	 rettere	 en	 artikel	 i	 1989	 der	 dannede	
baggrund	for	bogen,	kom	i	virkeligheden	til	at	udgøre	startskuddet	til	en	stor	
international	 debat	om	 Vestens	 fremtidsmuligheder	 og	 farer	 inden	 for	
økonomisk	 og	 politisk	 liberalisme,	 demokrati,	 ytringsfrihed,	 kultur-
sammenstød	 osv.	 Debatten	 startede	 dog	 efter	 Fukuyamas	 opfattelse	 på	 et	
fejlagtigt	 og	 misforstået	 grundlag.	 Flere	 havde	 tilsyneladende	 misforstået	
indholdet	 af	 Fukuyamas	 pointe	 om	 historiens	 afslutning,	 og	 endnu	 flere	 var	
påbegyndt	en	kritik,	der	vidnede	om	at	de	åbenbart	ikke	selv	havde	læst	noget	
af	Fukuyama	(p.	414).	
	
Bogen	blev	skrevet	i	en	slags	politisk	beruselse	over	kommunismens	og	andre	
totalitære	 staters	 totale	 sammenbrud:	 ”Som	 menneskeheden	 nærmer	 sig	
årtusindets	afslutning,	har	den	dobbelte	krise	 i	de	autoritære	og	socialistiske	
planøkonomier	kun	ladt	én	potentiel	universel	ideologi	tilbage	på	slagmarken:	
det	liberale	demokrati,	doktrinen	om	individuel	frihed	og	folkets	suverænitet”	
(p.	75-76).	Intet	andet	alternativt	syntes	realistisk.	Liberalismen,	demokratiet	
og	markedsøkonomien	havde	endegyldigt	vist	 sin	overlegenhed	over	 for	alle	
andre	 samfundsformer,	 og	 alt	 pegede	 på,	 at	 denne	 tilstand	 kunne	 betragtes	
som	 det	 sidste	 og	 højeste	 stadie	 i	 den	 historiske	 udvikling:	 ”Ved	 historiens	
afslutning	 er	 der	 ikke	 nogen	 seriøse	 ideologiske	 konkurrenter	 tilbage	 til	 det	
liberale	demokrati	[…]	nu	ser	det	ud	til	–	uden	for	den	islamiske	verden	–	
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at	være	almindelig	tilslutning	til	det	liberale	demokratis	påstand	om	at	
være	den	mest	rationelle	regeringsform,	det	vil	sige	den	stat	der	bedst	
muligt	 udmønter	 enten	 det	 rationelle	 begær	 eller	 den	 rationelle	
anerkendelse	 i	praksis”	 (p.	263).	Samfund,	der	er	nået	 frem	 til	det	 liberale	
demokratiske	 niveau,	 bliver	 af	 Fukuyama	 kaldt	 "post-historiske",	 fordi	 at	 de	
definitivt	er	nået	frem	til	den	mest	udviklede	måde	at	indrette	samfundet	på,	
mens	de	samfund,	der	endnu	mangler	at	nå	frem	til	den	liberale	demokratiske	
styreform	kaldes	"historiske",	da	de	fortsat	mangler	en	historisk	udvikling	for	
at	nå	frem	til	det	højest	opnåelige.		
	
Ideen	om	historiens	afslutning	er	nu	ikke	Fukuyamas	egen.	Konstruktionen	er	
åbenlyst	hentet	 fra	Hegel	og	Marx’	historiefilosofiske	arbejder,	der	påstod,	at	
de	menneskelige	 samfunds	 udvikling	 naturligvis	 er	 en	 uendelig	 proces,	men	
en	 proces	 der	 alligevel	 ville	 nå	 en	 form	 for	 afslutning,	 når	 menneskeheden	
havde	nået	den	 samfundsform,	der	kunne	 tilfredsstille	deres	grundlæggende	
behov.	Ingen	historikere	behøver	derfor	med	denne	bogs	fremkomst	at	frygte	
arbejdsløsheden.	Historien	fortsætter	naturligvis.	
		
Men	tesen	om	historiens	afslutning	var	dog	så	provokerende,	og	mange	mente,	
at	den	var	stærkt	selvovervurderende	og	ensidigt	fokuserende	på	den	vestlige	
kulturkreds,	 at	 det	 allerede	 året	 efter	 fremkaldte	 en	 artikel	 af	 Samuel	 P.	
Huntington:	Civilisationernes	sammenstød?"ii,	som	eftertiden	sandsynligvis	vil	
vurdere	 som	 langt	 mere	 skelsættende	 end	 Fukuyamas	 bidrag.	 Derfor	 kan	
Fukuyamas	 bog	-	 i	 dag	-	 slet	 ikke	 læses	 uden,	 at	 man	 forholder	 sig	
reflekterende	til	Huntingtons	civilisationsteorier,	terrorangrebene	i	New	York,	
Madrid	 og	 London,	krigen	mod	 terror	 generelt,	 og	 specifikt	 til	 krigene	 i	 Irak	
og	Afghanistan.	Ligeledes	kan	man	heller	 ikke	helt	 løsrive	sig	 fra	den	danske	
kanon-	 og	 indvandrerdebat.	 Ved	 læsning	 af	 bogen	 dukker	 disse	 billeder	 og	
stemninger	 hele	 tiden	 op	 på	 ens	 indre	 nethinde.	 	 Så	 bogen	 kan	 trods	 det	
bevidst	fremadskuende	i	1992	kun	læses	og	forstås	bagvendt	fra	en	position	i	
2009.					
	
Bogen	ydes	ikke	fuld	retfærdighed	ved	at	påstå,	at	den	ikke	er	opmærksom	på	
konflikten	 mellem	 den	 muslimske	 og	 vestlige	 verden	 –	 en	 ofte	 fremført	
påstand.	Forskellen	til	Huntington	er	givetvis,	at	Fukuyama	ikke	kan	svinge	sig	
op	til	at	påstå,	at	det	skulle	være	civilisationernes	sammenstød.	Men	at	der	er	
betydelige	 og	 modsætningsfulde	 forskelle	 mellem	 de	 forskellige	 kulturer	 er	
hævet	over	enhver	tvivl:	”Den	post-historiske	verden	ville	stadig	være	opdelt	i	
nationalstater,	 men	 dens	 forskellige	 nationalistiske	 strømninger	 ville	 have	
sluttet	fred	med	liberalismen	og	i	stigende	grad	have	begrænset	deres	område	
til	privatlivets	sfære.	Samtidig	vil	den	økonomiske	rationalitet	fjerne	mange	af	
den	nationale	selvbestemmelses	traditionelle	karakteristika,	efter	hånden	som	
markederne	 og	 produktionen	 bliver	 forenet	 med	 resten	 af	 verden.	 På	 den	
anden	 side	 ville	 den	 del	 af	 verden,	 der	 stadig	 sidder	 fast	 i	 historien,	 fortsat	
være	 genstand	 for	 en	mængde	 religiøse,	 nationale	 og	 ideologiske	 konflikter,	
afhængigt	 af	 de	 enkelte	 landes	 udviklingsstadier,	 i	 hvilke	 de	 gamle	
magtpolitiske	 regler	 ville	 gælde”	 (p.	 336).	 Fukuyama	 antyder	 ingen	 auto-
matisk	konvergens	mellem	de	 to	 samfundsformer:	 ”På	mange	måder	 vil	 den	
historiske	 og	 den	 post-historiske	 verden	 forblive	 parallelle,	 men	 adskilte	
verdener	med	relativ	begrænset	indbyrdes	kommunikation,	Der	vil	imidlertid	
være	adskillige	områder	hvorpå	de	vil	kollidere”	(p.	337).		
	
For	 den	 der	 ønsker	 en	 omfattende	 og	 dybdegående	 demokratidiskussion	
befriet	for	skematisme	a	la	David	Held	og	Robert	A.	Dahl	kan	hente	meget	stof	
til	 eftertanke	 i	 denne	 bog.	 Demokrati	 og	 demokratidebat	 bliver	 sat	 ind	 i	 et	
bredt	 historisk	 filosofisk	 perspektiv.	 Bogen	 analyserer	 på	 glimrende	 måde	
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både	 feudale,	 merkantilistiske,	 kommunistiske	 og	 fascistiske	 samfunds	
manglende	evne	til	økonomisk	og	politisk	omstilling	på	grund	af	utilstrækkelig	
indsigt	 i	 de	 demokratiske	 mekanismer	 så	 som	 ytringsfrihed	 og	 kritisk	
tænkning:	 ”Som	menneskeheden	 nærmer	 sig	 årtusindets	 afslutning,	 har	 den	
dobbelte	 krise	 i	 de	 autoritære	 og	 socialistiske	 planøkonomier	 kun	 ladt	 én	
potentiel	 universel	 ideologi	 tilbage	 på	 slagmarken:	 det	 liberale	 demokrati,	
doktrinen	om	individuel	frihed	og	folkets	suverænitet”	(p.	75-76).	Samfundet	
stivner	 og	 eroderer,	 hvis	 man	 ikke	 slipper	 den	 demokratiske	 dynamik	 fri.	
Ethvert	 dynamisk	 samfund	 skal	 have	 politisk	 legitimitet	 af	 befolkningen,	 og	
diktaturer	 af	 enhver	 slags,	 det	 være	 sig	 kommunistisk,	 fascistisk,	 eller	
islamistisk,	 vil	 ikke	 over	 en	 længere	 periode	 kunne	 trække	 på	 en	 fond	 af	
ophobet	 loyalitet	 fra	 befolkningen	 side.	 Dermed	 vil	 legitimiteten	 i	 styret	
gradvist	 blive	udtyndet	 og	 til	 sidst	 danne	baggrund	 for	 en	modreaktion.	Det	
eneste	 stabile	 alternativ	 er,	 efter	 Fukuyamas	 opfattelse,	 det	 liberale	
demokrati,	der	altid	står	og	falder	med,	at	det	har	befolkningen	bag	sig.	
	
Den	 moderne	 udvikling	 driver	 den	 demokratiske	 samfundsmodel	 frem.	
Økonomien	 bygger	 på	 kritisk	 tænkning	 –	 uden	 religiøse	 restriktioner.	 Den	
økonomiske	 udvikling	 fremmer	 også	 uddannelsesbehovet:	 ”Det	 er	 svært	 at	
forestille	sig	et	fungerende	demokrati	i	et	samfund,	der	overvejende	består	af	
analfabeter,	 hvor	 folk	 ikke	 kan	 drage	 nytte	 af	 information	 om	 de	
valgmuligheder,	 der	 står	 for	 dem”	 (p.	 163).	 Uddannelse	 har	 også	 den	
indbyggede	 mekanisme,	 at	 folk	 lærer	 at	 tænke	 kritisk	 og	 selvreflekterende,	
hvilket	igen	fører	til,	at	de	også	ønsker	at	bestemme	over	deres	eget	liv.	Derfor	
anerkender	 de	 ikke	 diktaturet	 som	 en	 legal	 styreform.	 Det	 være	 sig	
kommunistisk,	 fascistisk	 eller	 islamistisk.	 Fukuyama	 har	 med	 bogen	 påvist	
rigtigheden	for	de	to	første	ismers	vedkommende.	Vi	har	stadig	til	gode	at	se,	
om	det	på	sigt	også	kommer	til	at	gælde	den	sidste.	Bogen	lægger	indirekte	op	
til,	at	det	vil	kunne	ske.	Huntington	er	af	en	anden	mening.	Kun	fremtiden	vil	
vise,	hvem	der	får	ret.	
	
Begejstringen	 for	 det	 liberale	 demokrati	 er	 enorm	 hos	 Fukuyama,	 også	 selv	
om	 han	 villigt	 erkender,	 at	 systemet	 ikke	 er	 uden	 fejl	 og	 forbedrings-
muligheder:	”vi	kunne	give	hjemløse	hjem,	garantere	minoriteterne	og	kvinder	
rettigheder,	 forbedre	 konkurrencedygtigheden	og	 skabe	nye	 arbejdspladser”	
(p.	 80).	 	 Fukuyama	 når	 ikke	 overraskende	 frem	 til,	 at	 demokratiet	 virker	
bedst,	der	hvor	folk	i	forvejen	har	samme	kulturbaggrund:	”det	er	ikke	nogen	
selvfølge,	 at	 det	 liberale	 demokrati	 er	 det	 politiske	 system,	 der	 i	 sig	 selv	 er	
bedst	egnet	til	at	løse	sociale	konflikter.	Et	demokratis	evne	til	fredelig	løsning	
af	 konflikter	 er	 størst	 når	 disse	 konflikter	 opstår	 mellem	 såkaldte	
”interessegrupper”,	 der	 har	 en	 bred,	 på	 forhånd	 eksisterende	 konsensus	 og	
værdigrundlag	eller	spilleregler,	og	når	konflikterne	primært	er	af	økonomisk	
natur.	 Der	 findes	 derimod	 ikke-økonomiske	 konflikter,	 der	 er	 langt	 vanske-
ligere,	 fordi	 at	 de	 handler	 om	 emner	 som	 nedarvet	 social	 status	 og	
nationalitet,	 som	den	 demokratiske	 samfundsform	 ikke	 er	 specielt	 god	 til	 at	
håndtere”	(p.	158).	
	
Demokrati	 er	 heller	 ikke	 nødvendigvis	 den	 bedste	 styreform	 til	 at	 skabe	
økonomisk	lighed:	”Under	sådanne	omstændigheder	kan	diktaturet	potentielt	
være	 langt	 mere	 effektivt	 i	 bestræbelserne	 på	 at	 skabe	 et	 moderniseret	
samfund	 –	 som	 det	 sås,	 da	 diktatoriske	 beføjelser	 blev	 brugt	 til	 at	
gennemtvinge	en	jordreform	under	den	amerikanske	besættelse	af	Japan”	(p.	
161).	 Fukuyama	 afviser	 ikke,	 at	 forskellige	 former	 for	 markedsfundamen-
talistiske	og	autoritære	styreformer	kan	løse	opgaven	langt	bedre,	men	at	det	
altid	vil	ske	på	bekostning	af	de	demokratiske	frihedsrettigheder	–	og	det	kan	
absolut	ikke	anbefales:	”Der	gives	intet	demokrati	uden	demokrater”	(p.	178).	
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En	yderlige	positiv	effekt	ved	demokratiet	er,	at	det	hører	til	sjældenhederne,	
at	 demokratiske	 lande	 fører	 krig	 mod	 hinanden:	 ”en	 verden	 bestående	 af	
liberale	demokratier	burde	derfor	give	væsentligt	 færre	incitamenter	til	krig,	
idet	 alle	 lande	 gensidigt	 bør	 anerkende	 hverandres	 legitimitet”	 (p.	 25),	 og	
mere	 nuanceret	 bliver	 det	 udtrykt	 således:	 ”I	 dag	 fører	 de	 demokratiske	
landes	ledere	ikke	deres	lande	i	krig	undtagen	af	tvingende	nationale	grunde,	
og	de	må	endda	tøve,	før	de	foretager	sådanne	alvorlige	beslutninger,	fordi	de	
ved,	 at	 deres	 samfund	 ikke	 vil	 tillade,	 at	 de	 handler	 uforsvarligt.	 Når	 de	
alligevel	 gør	 det,	 som	USA	 gjorde	 det	 i	 Vietnam,	 bliver	 de	 straffet	 hårdt”	 (p.	
319).	 Det	 sidste	 leder	 uvilkårligt	 tankerne	 hen	 på	 dagens	 forhold	 i	 Irak	 og	
Afghanistan.	 I	 samme	 moment	 bliver	 islam	 faktisk	 omtalt	 som	 en:	
”aristokratisk	orden,	hvis	moralske	grundlag	var	krigsorienteret”	(p.	318)	
	
Fukuyamas	 filosofi	 om	 historiens	 afslutning	 bygger	 på	 et	 dialektisk	
ræsonnement:	 ”Er	 der	 nogen	 ”modsætning”	 i	 vores	 nutidige	 liberale,	 demo-
kratiske	sociale	orden,	som	kan	 få	os	 til	at	 forvente,	at	den	historiske	proces	
vil	fortsætte	og	skabe	en	ny,	højere	orden?”	(p.	179).		Hans	svar	er	et	entydigt	
rungende	 nej,	 men	 han	 får	 det	 ikke	 nævnt	 tydeligt	 nok,	 at	 hans	 statement	
givetvis	 ikke	 kan	 betragtes	 som	 en	 universel	 løsningsmodel,	 der	 gælder	 for	
alle	 samfund	 og	 kulturer.	 Som	 påpeget	 af	 bl.a.	 Huntington	 er	 der	meget	 der	
tyder	 på,	 at	 udsagnet	 ikke	 ser	 ud	 til	 at	 passe	 for	 dele	 af	 den	 islamiske	
samfundsmodel.	Et	 forhold	som	Fukuyama	 flere	stede	 i	bogen	selv	peger	på,	
men	 som	 ikke	 får	 den	 fremtrædende	 plads,	 som	 diskussionen	 om	 ”Civilisa-
tionerne	 sammenstød”	 lagde	 op	 til.	 Fukuyama	 afviser,	 at	 forhold	 ikke	 kan	
ændre	sig:	”Et	argument,	som	høres	alt	for	ofte,	er,	at	et	eller	andet	land	ikke	
kan	 demokratiseres,	 fordi	 det	 ikke	 har	 nogen	 forudgående	 demokratisk	
tradition.	Hvis	dette	var	nødvendigt,	ville	intet	 land	kunne	blive	demokratisk,	
eftersom	 der	 ikke	 findes	 noget	 folk	 eller	 nogen	 kultur	 (heller	 ikke	
Vesteuropa),	 som	 ikke	 begyndte	 med	 eller	 på	 et	 tidspunkt	 overtog	 stærkt	
autoritære	traditioner”	(p.	274).	Men	ét	er	sikkert,	Fukuyama	har	ikke	meget	
fidus	 til	 den	 såkaldte	 islamiske	 erobringspolitik:	 ”På	 trods	 af	 den	magt,	 som	
islam	fremviser	i	sin	nuværende	genopblomstring,	er	det	dog	stadig	sådan,	at	
denne	religion	stort	set	ikke	har	nogen	tiltrækningskraft	uden	for	de	områder,	
der	 kulturelt	 set	 har	 været	 islamiske	 fra	 begyndelsen.	 Islams	 kulturelle	
erobringer	 er	 tilsyneladende	 et	 overstået	 kapitel:	 Den	 kan	 tilbagevinde	 de	
frafaldne,	 men	 den	 vinder	 ikke	 genklang	 blandt	 unge	 mennesker	 i	 Berlin,	
Tokyo	eller	Moskva.	Og	selvom	næsten	en	milliard	mennesker	kulturelt	set	er	
islamiske	–	 en	 femtedel	 af	 verdens	befolkning	–	udgør	de	 ikke	en	 ideologisk	
udfordring	 for	 demokratiet	 i	 den	 vestlige	 verden”	 (p.	 79-80).	 Dette	 var	 som	
bekendt	 skrevet	 før	 Huntingtons	 kritik,	 men	 også	 efterfølgende	 vurderede	
Fukuyama	 ikke	 islamismens	 farer	 ligeså	 definitivt	 konfronterende	 som	 sin	
kombattant,	 hvilket	 han	 tydeligt	 gør	 opmærksom	 på	 i	 sit	 efterord	 til	
andenudgaven:	 ”den	 radikale	 islamisme	 {kan}	 bedst	 forstås	 som	 en	 politisk	
ideologi.	Skrifter	af	Said	Qutb	–	grundlæggeren	af	det	muslimske	broderskab	i	
Egypten	–	eller	Osama	bin	Laden	og	hans	ideologiske	fæller	i	al-Qaeda	trækker	
på	 politiske	 tanker	 om	 stat,	 revolution	 og	 voldæstetisering,	 der	 reelt	 ikke	
udspringer	af	den	islamiske	tradition,	men	af	radikale	 ideologier	fra	højre	og	
venstre	 –	 det	 vil	 sige	 fascisme	 og	 kommunisme	 –	 fra	 det	 20.	 århundredes	
Europa.	 Disse	 ekstremt	 farlige	 doktriner	 afspejler	 ikke	 nogen	 islamisk	 lære,	
men	bruger	islam	til	at	opnå	politiske	mål”	(p.	416	-	417).	Heraf	følger,	at	de	
radikaliserede	og	demokratisk	 fremmedgjorte	 islamister	er	 farlige	 for	demo-
kratiet,	 og	 derfor	 skal	 holdes	 i	 skak,	 men	 at	 de	 forskellige	 fortolkninger	 af	
islam	der	kæmper	om	magten	i	princippet	sikrer,	at	denne	kamp	kommer	til	at	
foregå	internt	i	den	muslimske	verden.	Men	Fukuyama	er	dog	ikke	blind	for,	at	
vrede	 utilpassede	 muslimske	 minoritetsgrupper	 i	 Europa	 kan	 skabe	
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demokratisk	rav	 i	den,	men	som	han	skriver:	 ”At	afholde	dette	 fra	at	udvikle	
sig	til	noget	i	retning	af	”civilisationernes	sammenstød”	vil	kræve	mådehold	og	
god	 dømmekraft	 fra	 de	 politiske	 ledere	 –	 hvilket	 moderniseringsprocessen	
ikke	kan	garantere”	(p.	418).		
	
Meget	store	dele	af	bogen,	ja	hele	bogens	midterafsnit,	handler	om	grundlaget	
for	den	liberale	stats	egenforståelse	–	anerkendelsen,	dvs.	alles	anerkendelse	af	
alles	rettigheder:	”Behovet	for	anerkendelse	kan	umiddelbart	virke	fremmed,	
men	det	 er	 lige	 så	 gammelt	 som	den	vestlige	politisk-filosofiske	 tradition	og	
udgør	 en	 meget	 velkendt	 del	 af	 den	 menneskelige	 personlighed.	 Det	 blev	
første	gang	beskrevet	af	Platon	i	Staten,	hvor	han	hævdede,	at	sjælen	bestod	af	
tre	dele	–	begær,	 fornuft	og	noget	han	kaldte	 thymos	 eller	 ”besjælethed”	 […]	
Trangen	 til	 selvværd	opstår	 i	den	del	af	 sjælen,	der	kaldes	 thymos.	Det	er	en	
slags	 medfødt	 menneskelig	 retfærdighedssans”	 (p.	 21).	 Fukuyama	 uddyber	
denne	 grundfilosofiske	 tankegang	 yderst	 detaljeret	 med	 et	 utal	 af	
henvisninger	til	både	Hegel	og	Kant,	men	for	en	filosofisk	lægmand	letter	det	
læsningen	betydeligt,	når	der	gives	denne	forklaring:	”En	person	mener	at	han	
har	 en	 vis	 værdi,	 og	 når	 andre	 mennesker	 behandler	 ham,	 som	 om	 han	 er	
mindre	værd	–	når	de	ikke	anerkender	hans	rette	værd	–	bliver	han	vred”	(p.	
212).	Det	 skal	 dog	 som	 slutbemærkning	 nævnes,	 at	 det	 primært	 kun	 er	 den	
vestlige	civilisation,	der	indtil	nu	har	taget	denne	tese	ind	under	huden.			
	
Fukuyama	 opridser	 fire	 faktorer,	 der	 hæmmer	 den	 demokratiske	 udvikling.	
For	 det	 første	 er	 det	 overdreven	 nationalisme,	 som	 ekskluderer	 visse	
befolkningsgrupper	fra	statsborgerskab	og	juridiske	rettigheder.	For	det	andet	
er	det	den	form	for	religion,	der	bekæmper	mangfoldighed	og	tolerance	over	
for	 anderledes	 troende.	 Som	 eksempler	 nævnes	 ortodoks	 jødedom	 og	
fundamentalistisk	 islam.	 Den	 tredje	 faktor,	 der	 hæmmer	 demokratiet	 er	
manglende	 social	 lighed.	 Det	 skaber	 grobund	 for	 social	 uro,	 og	 dermed	 et	
ustabilt	 demokrati.	Den	 fjerde	 og	 sidste	 faktor	 der	 nævnes,	 er	 et	manglende	
funktionsdueligt	civilsamfund.	 	Kun	hvis	befolkningen	har	evnen	 til	at	kunne	
organisere	 sig	 privat	 og	 spontant,	 arbejde	 sammen	 på	 lokalt	 niveau	 og	 tage	
ansvar	 for	 eget	 liv,	 er	 de	 modne	 til	 et	 liberalt	 demokrati:	 ”De	 stærkeste	
nuværende	 liberale	 demokratier	 –	 for	 eksempel	 Storbritannien	 og	 USA	 –	
findes	 i	de	 lande,	hvor	 liberalismen	kom	før	demokratiet,	eller	hvor	 friheden	
kom	før	ligheden”	(p.	271).	
	
Bogen	kan	læses	på	flere	planer.	Den	kan	læses	som	en	historie	om,	hvordan	
den	 vestlige	 verden	 nåede	 frem	 til	 at	 indrette	 samfundene	 efter	 en	 liberal	
demokratisk	 model.	 Den	 kan	 også	 læses	 som	 et	 omfattende	 værk,	 der	 især	
fortolker	 Hegel	 og	 Kants	 anerkendelsesteorier,	 der	 danner	 det	 filosofiske	
grundstof	 til	det	 liberale	demokratibegreb,	som	stort	set	alle	anvender	 i	dag.	
Bogen	 giver	 også	 indblik	 i	 det	 evige	 ”historikerspørgsmål”,	 om	 historien	 er	
retningsbestemt	med	særlige	lovmæssigheder	afhængig	af	økonomi,	kultur	og	
religion.	 Ét	 er	 dog	 sikkert,	 demokrati	 er	 ikke	 kun	 bestemt	 af	 økonomiske	
hensyn.	 Fukuyama	 er	 godt	 nok	 dialektiker,	 men	 ikke	 af	 den	 materialistiske	
slags.	 Sidst	 men	 ikke	 mindst	 kan	 man	 læse	 Fukuyama	 sideløbende	 med	
Huntington	 for	 at	 se	 ligheder	 og	 forskelle	 i	 den	 filosofiske	 og	 politiske	
opfattelse	af	 sammenstødet	mellem	frihed	og	 totalitarisme.	Et	optimistisk	og	
pessimistisk	syn	på	fremtidens	muligheder	og	farer.	
	
Afslutningsvis	 skal	 det	 nævnes,	 at	 læsningen	 af	 bogen	 blev	 stærkt	 vanske-
liggjort	af,	at	angivelserne	af	det	opfattende	og	nyttige	noteapparat	er	forskudt	
op	 til	 flere	 gange.	 Det	 var	 mere	 reglen	 end	 undtagelsen,	 at	 man	 selv	 skulle	
finde	frem	til	den	relevante	notehenvisning	–	nogle	gange	ved	at	 lægge	et	tal	
(67)	til	noteangivelsen	andre	gange	ved	at	trække	det	fra.	Ganske	forvirrende	
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og	stærkt	forstyrrende.	Det	må	erkendes	at	være	ret	uheldigt,	da	denne	slags	
bøger	ofte	bedst	forstås	ved	også	at	læse	noterne.		
	
Giver	 man	 sig	 god	 tid	 til	 at	 fordybe	 sig	 i	 bogen,	 vil	 man	 kunne	 finde	 en	
omfattende	 og	 yderst	 belæst	 argumentation	 for	 det	 fornuftige	 i	 at	 stile	mod	
det	 liberale	 demokrati.	 Der	 er	 tale	 om	 både	 en	 demokratihistorisk	 og	
demokratifilosofisk	bog	af	den	indholdsrige	og	indsigtsfulde	slags.	Fukuyama	
behersker	både	en	nometetisk	og	ideografisk	analysemetode,	dvs.	at	han	både	
kan	 opridse	 historiske	 og	 politiske	 kategorier	 og	 lovmæssigheder	 samtidig	
med	 han	 beskriver	 de	 specifikke,	 singulære	 og	 individualiserede	 enkelt-
tilfælde	som	historien	er	så	rig	på.	Bogen	er	stor,	og	den	har	desværre	også	en	
tendens	 til	 i	 nogle	 af	 kapitlerne	 at	 bevæge	 sig	 langt	 ud	 af	 en	 tangent	 -	 ud	 i	
filosofiske	tåger,	der	mangler	konkret	jordforbindelse.	Men	det	kan	ikke	fjerne	
hovedindtrykket	 af	 en	 ganske	 glimrende	 bog	 om	 demokratiets	 filosofiske	
historie,	der	advokerer	for,	at	den	liberale	og	demokratiske	samfundsmodel	er	
den	bedste	af	alle	verdener	–	ja,	så	at	sige	slutpunktet	af	den	politiske	historie.	
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45.	Velfærdsafvikling	

Anmeldelse	 af	 Henrik	 Herløv	 Lund:	 Mod	 det	 todelte	 samfund	 –	 fra	
kvalitetsreform	til	minimumsvelfærd,	Nyt	fra	Samfundsvidenskaberne	2009	
	
Offentliggjort	i	Social	Politik	nr.	1	-	2010	
	
Henrik	 Herløv	 Lund	 er	 givetvis	 en	 af	 Danmark	mest	 produktive	 kritikere	 af	
den	nuværende	regerings	økonomiske	politik.	Med	en	imponerende	viden	og	
arbejdsindsats	har	han	 igennem	 flere	år	 leveret	kritiske	analyser	af	 stort	 set	
alle	 regeringens	 økonomisk	 politiske	 tiltag.	 Fra	 skole-	 og	 sundhedspolitik	 til	
social-	 og	 arbejdsmarkedspolitik.	 Fra	 kommunalaftaler	 til	 kvalitetsreform.	
Stort	set	samtidig	med	at	et	politisk	forlig	var	kommet	på	plads	i	nattens	mulm	
og	mørke	 –	 og	 langt	 fra	 demokratisk	 debat	 –	 kunne	man	 i	 sin	 e-post	 dagen	
efter	 forvente,	 at	 modtage	 gennemarbejde	 og	 kritiske	 analyser	 fra	 Henrik	
Herløv.	Altid	velorienteret.	Det	er	primært	disse	analyser,	der	nu	er	kompri-
merede	 og	 samlet	 i	 denne	 lille	 bog	 fra	 Nyt	 fra	 Samfundsvidenskaberne.	 De	
konkrete	 analyser	 er	 dog	 sat	 ind	 i	 en	 større	 teori-	 og	 metodemæssig	
sammenhang,	 så	 man	 kan	 se,	 at	 der	 ikke	 er	 tale	 om	 tilfældige	 udfald	 mod	
velfærdsstaten,	men	 at	 det	 derimod	 er	 sket	 som	 led	 i	 en	 bevidst	 tilrettelagt	
værdipolitisk	 plan.	 Værdidebatten	 har	 koloniseret	 den	 økonomiske	 politik.	
Målet	har	været,	at	den	socialdemokratiske	velfærdsstat	skal	afvikles	uden	at	
folk	opdager	det.	
	
Bogen	 er	 en	 blanding	 mellem	 en	 traditionel	 lærebog	 og	 et	 samfundskritisk	
debatindlæg.	 Den	 vil	 derfor	 være	 et	 kærkomment	 korrektiv	 til	 den	 tradi-
tionelle	 økonomiundervisning	 på	 en	 række	 uddannelsessteder,	men	 vil	 også	
kunne	læses	af	personer,	der	i	almindelighed	bare	er	interesseret	i	økonomi	og	
samfundsforhold.	En	af	bogens	styrker	er,	at	den	i	princippet	kan	læses	i	små	
bider	 –	 kapitel	 for	 kapitel	 -	 uafhængigt	 af	 hinanden,	 uden	 at	 læseren	 bliver	
hægtet	af.	
	
Bogen	 kredser	 på	 forskellig	 måde	 omkring	 Kvalitetsreformen.	 Man	 får	 en	
ganske	 god	 beskrivelse	 af	 det	 neo-liberale	 syn	 der	 ligger	 bag	 hele	 den	
offentlige	sektors	reformiver.	En	reformpolitik	der	stort	set	sælges	under	falsk	
varebetegnelse.	 Kvalitetsreformen	 lover	 kvalitet,	 afbureaukratisering	 og	
effektivitet,	 men	 resultatet	 er	 nærmere	 centraliseret	 ledelse,	 økonomisk	
ulighed	og	social	udstødelse.		Gennem	en	detaljeret	gennemgang	af	reformens	
forskellige	 elementer,	 pilles	 argumenterne	 gennem	 solid	 og	 let	 læst	 statistik	
fra	hinanden.	
	
Bogen	kæmper	både	politisk	ideologisk	og	økonomisk	teoretisk	ihærdigt	imod	
de	tendenser,	der	ønsker	et	 første	klasses	betalingsbaseret	"supervelfærd"	til	
de	 økonomisk	 bedrestillede,	 og	 et	 offentligt	 finansieret,	 men	 absolut	
discountbaseret	”minimumsvelfærd”	 til	 de	 mindre	 bemidlede.	 Kommer	
regeringen	igennem	med	denne	form	for	politik,	bliver	det	meget	svære	tider	
for	dem,	der	ikke	ligefrem	sidder	på	den	økonomisk	grønne	gren.	
	
Noget	 malurt	 skal	 der	 dog	 hældes	 i	 bægeret.	 Kapitlerne	 kan	 som	 tidligere	
nævnt	læses	uafhængigt	af	hinanden.	Det	har	dog	ført	til,	at	der	visse	steder	i	
bogen	er	unødige	gentagelser	og	genbrug	af	både	figurer	og	argumenter.	Det	
sænker	 både	 læsehastighed	 og	 læselyst,	 og	 kunne	 sikkert	 ved	 en	 bedre	
indholdsgennemlæsning	og	redigering	været	undgået.	
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Ingen	 kan	 efter	 at	 have	 læst	 denne	 bog	 være	 i	 tvivl	 om	 at	 forfatteren	 med	
flyvende	 faner	 går	 ind	 for	 en	ny	 regering	og	 en	anden	politik.	En	politik	der	
bygger	 på	 et	 fælles	 og	 offentligt	 ansvar	 frem	 for	 privat	 individuel	
behovstilfredsstillelse.	 Hvis	 dette	 ikke	 sker	 meget	 snart,	 er	 der	 efter	 forfat-
terens	 mening	 en	 stor	 risiko	 for,	 at	 den	 velfærdsstat,	 som	 vi	 kender	 i	 dag	
bliver	totalt	kannibaliseret.	Det	vil	sige	reel	velfærdsafvikling	frem	for	den	af	
regeringen	annoncerede	velfærdsudvikling.	
	
Når	 man	 har	 læst	 bogen,	 kan	 man	 måske	 undre	 sig	 lidt	 over	 bogens	 titel.	
Fortiden	 under	 de	 socialdemokratiske	 regeringers	 ledelse	 var	 jo	 heller	 ikke	
kendetegnet	 af	 ideel	 social	 og	 velfærdsmæssig	 lykke.	 Også	 dengang	 var	
samfundet	todelt.	Der	var	rige,	og	der	var	fattige.	Her	er	intet	nyt	under	solen.	
Det	der	er	forskellen	fra	dengang	er,	at	samfundet	i	dag	er	blevet	endnu	mere	
todelt.	Det	giver	sig	bl.a.	udtryk	i,	at	samtidig	med	at	der	er	blevet	flere	rige	i	
dette	 samfund,	 er	 fattigdommen	 blandt	 rigtig	 mange	 grupper	 steget	
katastrofalt.		
	
Bogens	 sigte	 er	 klart	 at	 gøre	 op	 med	 den	 opfattelse,	 at	 den	 nuværende	
regerings	 velfærdspolitik,	 skulle	 være	 en	 eller	 anden	 afart	 af	 den	 socialde-
mokratiske	 samfundsmodel	 –	 godt	 nok	 i	 en	 light-udgave.	 Intet	 kan	 efter	
Henrik	 Herløv’s	 opfattelse	 være	 mere	 forkert.	 Den	 nuværende	 regerings	
velfærdspolitik	 er	 trods	 skønne	 ord	 om	 fællesskab	 og	 bæredygtighed	 et	 slet	
skjult	forsøg	på	at	gennemføre	en	bevidst	visnepolitik.	En	politik	der	markant	
vil	forringe	de	offentlige	velfærdsydelser	i	en	sådan	grad,	at	det	givetvis	bliver	
totalt	 umuligt	 inden	 for	 en	 meget	 lang	 årrække,	 at	 rette	 op	 på	 situationen.	
Bogen	er	derfor	et	nødråb	om,	at	tiden	er	inde	til	der	skal	føres	en	helt	anden	
økonomisk	politik.	
	
Vil	man	derfor	finde	argumenter	mod	den	førte	økonomiske	politik,	og	vil	man	
prøve	 kræfter	med	nogle	 brugbare	 alternativer	 til	 den	nuværende	 regerings	
asociale	og	økonomisk	hæmmende	politik,	skal	Henrik	Herløv’s	bog	anbefales	
på	det	varmeste.		
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46.	Den	hjemmelavede	terrorisme	

Anmeldelse	 af	 Morten	 Skjoldager:	 ”Truslen	 indefra.	 De	 danske	 terrorister”,	
Lindhardt	og	Ringhof,	2009	
	
Offentliggjort	på	www.historie-online.dk	
	
Med	 Morten	 Skjoldagers	 bog	 ”Truslen	 indefra”	 er	 der	 kommet	 et	 yderst	
kvalificeret	bidrag	 til	belysning	af	hvordan	den	militante	 islamisme	har	slået	
rod	 i	 Danmark.	 Denne	 religiøst	 betingede	 bevægelse	 er	 på	 ingen	 måde	
omfangsrig,	men	er	alligevel	farlig.	
	
Morten	Skjoldager	beskriver	fire	danske	terrorsager,	der	er	blevet	optrevlet	i	
de	senere	år.	Det	drejer	sig	om	den	såkaldte	egypter-sag,	hvor	der	faldt	dom	i	
1996,	Glostrup-sagen	der	forløb	over	to	retssager	i	2006	og	2007,	Vollsmose-
sagen	 fra	2007	og	Glasvej-sagen,	der	blev	afsluttet	med	domme	 i	2009.	 	Alle	
sagerne	 er	 forskellige,	 men	 har	 alligevel	 mange	 fællestræk,	 hvilket	
understøtter	 teorien,	 at	 godt	 nok	 er	 der	 tale	 om	 tilsyneladende	 isolerede	
lokale	og	hjemmestrikkede	terroraktioner,	men	tydeligvis	udført	i	samarbejde	
med,	 eller	 i	 inspiration	 fra	 internationale	 terrornetværk	 præget	 af	 stærkt	
islamisk	fundamentalisme.			
	
Morten	 Skjoldager	 er	 ret	 overbevist	 om,	 at	 Danmark	 i	 nyere	 tid	 har	 været	
endog	meget	tæt	på	terroristiske	anslag.	Det	har	været	et	samspil	af	politiets	
efterforskning,	 amatørisme	 hos	 potentielle	 terrorister,	 moderate	 muslimers	
adfærd	og	rene	tilfældigheder,	der	har	gjort,	at	der	indtil	nu	ikke	er	sprunget	
en	terrorbombe	i	Danmark1.	Hans	analyse	af	de	ekstreme	muslimske	miljøer	i	
Danmark	 fører	ham	 frem	 til	den	konklusion,	 at:	 ”Der	er	en	 reel	 risiko	 for,	 at	
Danmark	 i	 fremtiden	 rammes	 af	 et	 terrorangreb”	 (p.	 10).	 Desværre	 er	 det	
måske	 bare	 et	 spørgsmål	 om	 tid:	 ”Terroristernes	 evne	 er	 det	 knebet	med	 –	
men	deres	vilje	til	at	sprede	død	og	ødelæggelse	har	ikke	manglet”	(p.	298).	
	
Bogen	bygger	på	et	omfattende	journalistisk	researcharbejde	hos	et	stort	antal	
danske	 og	 udenlandske	 kilder.	 Skjoldager	 betegner	 selv	 bogen	 som	 en	
”dokumentarisk	 fortælling”	 (p.	 9),	 hvilket	 jo	 ingenlunde	 kan	 sammenlignes	
med	grundig	historieforskning.	Men	det	bogen	måske	mangler	 i	kildekritiske	
refleksioner,	 har	 den	 så	 til	 gengæld	 i	 fortællingens	 klarhed.	 Bogen	 skaber	
overblik	og	 sammenhæng.	 	Den	er	 spændende,	 ja	velskrevet.	Dermed	er	den	
velegnet	 til	 politiske	 diskussioner	 og	 undervisning	 inden	 for	 terrorisme-,	
demokrati-	 og	 religionsforståelse.	 Dertil	 kan	 lægges	 den	 sociologiske	
dimension,	der	belyser	hvilke	 faktorer	og	baggrundsvariable,	der	 fører	 til,	 at	
rodløse	unge	mænd	opbygger	et	blindt	had	mod	deres	eget	samfund,	og	som	i	
religiøs	fanatisme	drages	af	ekstremistisk	vold	som	den	eneste	løsningsmodel.	
	
Skjoldager	gennemgår	detaljeret	historien	bag	de	fire	terrorsager.	Han	giver	et	
grundigt	indblik	i	hvad	det	er	der	driver	disse	mennesker	ud	i	dette	religiøse	
vanvid.	Der	er	efter	Skjoldagers	opfattelse	ingen	simpel	forklaring	på	hvorfor	
nogle	 almindelige	 danske	muslimer	 udvikler	 fundamentalistiske	 holdninger,	
der	bringer	dem	over	i	terrorisme.	De	fleste	af	de	anklagede	og	dømte	er	født	
og	opvokset	i	Danmark,	hvor	radikaliseringen	har	fundet	sted:	”Derfor	er	det	

                                                
1 Bogen behandler ikke tiden før 1990’erne, hvilket gør, at Danmarks seneste 
bombeterror mod Northwest Orients kontor i København 1985 hvor en 
algerisk turist blev dræbt, ikke bliver behandlet.  
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oplagt,	 at	 opdragelse,	 eventuelle	 sociale	 problemer,	 dårlig	 integration	 og	 en	
oplevelse	af	at	være	udstødt	spiller	en	rolle	 for	de	unges	udvikling”	(p.	301).	
Men	 det	 er	 samtidig	 en	 kendsgerning,	 at	 der	 i	 ”Danmark	 eksisterer	miljøet,	
hvor	 rabiate	prædikanter	 indgyder	had	 i	 letpåvirkelige	unge	mennesker,	der	
mangler	retning	og	et	ståsted	i	livet”	(p.	302).	
	
Skjoldager	 forsøger	 på	 bedste	 vis	 at	 finde	 fællestrækkene	 i	 de	 danske	
terroristers	 hævnbegær.	 	 Krigen	 mod	 terror,	 der	 af	 mange	 muslimer	 blev	
betragtet	som	krigen	mod	islam,	har	haft	en	helt	afgørende	indflydelse	på	de	
danske	 terroristers	 bevidsthed.	 Krigen	 mod	 terror	 betød	 en	 invasion	 i	
Afghanistan,	hvor	de	allieredes	 tropper	så	at	sige	kørte	 fast	 i	det	uvejsomme	
bjergsand.	 Talebanere	 og	 al-Qaeda-folk	 tog	 flugten	 og	 gemte	 sig	 hvor	 de	
kunne:	 ”Men	 invasionen	 af	 Afghanistan	 fjernede	 ikke	 truslen	 fra	 islamistisk	
terror.	Krigen	skabte	vrede	blandt	mange	muslimer.	Da	USA	og	flere	allierede	
lande	–	Deriblandt	Danmark	–	invaderede	Irak	i	2003,	gjorde	det	endnu	flere	
muslimer	 vrede.	 Invasionen	 startede	 uden	 FN-mandat	 og	 blev	 blandt	 andet	
begrundet	med,	 at	 Saddam	 Hussein	 samarbejdede	med	 al-Qaeda,	 og	 at	 Irak	
havde	 fremstillet	 masseødelæggelsesvåben.	 Det	 viste	 sig	 senere,	 at	 ingen	 af	
delene	 passede”	 (p.	 88).	 Men	 dette	 er	 langt	 fra	 hele	 forklaringen,	 hvilket	
fremhæves	 af:	 ”eksperternes	nedslående	 konklusion	 er,	 at	 der	 ikke	 kan	 lade	
sig	gøre	at	udpege	én	bestemt	årsag	til,	at	unge	muslimer	drages	mod	radikale	
metoder.	Erfaringerne	viser,	at	hver	enkelt	bærer	rundt	på	sin	egen	historie.	
Nogle	er	veluddannede	og	kommer	fra	velfungerende	familier,	mens	andre	er	
vokset	op	med	sociale	problemer	 i	 trøstesløse	ghettokvarterer.	Den	religiøse	
baggrund	er	heller	ikke	afgørende.	Radikaliserede	unge	kan	både	komme	ud	af	
stærkt	religiøse	familier	og	af	familier,	hvor	de	har	fået	en	verdslig	opdragelse	
[…]	Ud	fra	et	sikkerhedsmæssigt	synspunkt	er	de	hjemmedyrkede	terrorister	
meget	 sværere	 at	 holde	 styr	 på	 end	militante	 islamister,	 som	 slog	 sig	 ned	 i	
Danmark	 før	 årtusindeskiftet”	 (p.	 98).	 De	 nye	 terrorister	 kommer	 ikke	
rejsende	langvejs	fra	med	skæg	og	iført	religiøs	klædedragt.	De	er	ofte	født	og	
opvokset	 i	 Danmark.	 De	 taler	 sproget,	 går	 i	 almindelig	 skole	 eller	 på	 en	
videregående	uddannelse	(p.	99).		
	
Mange	 unge	 opsøger	 selv	 de	 ekstremistiske	 miljøer,	 og	 et	 par	 moskeer	 i	
Danmark	går	så	at	sige	igen	i	alle	de	danske	terrorsager.	Ikke	sådan	at	forstå,	
at	det	har	været	moskeernes	officielle	hensigt	at	dyrke	terrorisme,	men	det	er	
opstået	 som	 en	 slags	 ekstremistisk	 subkultur	 i	 moskeernes	 ungdomskreds.	
Unge	 mennesker	 er	 som	 bekendt	 meget	 påvirkelige	 for	 markante	 –	 ja,	
ekstremistiske	synspunkter,	og	deres	særlige	form	for	retfærdighedssans	kan	
nemt	 vækkes.	 Stormøder	 kan	 som	 bekendt	 forstærke	 effekten	 betydeligt	
gennem	massesuggesion.	Det	ses	bl.a.	ved	at	en	egyptisk	imam,	Abu	Talal,	over	
for	 en	 tusindtal	 menneskeskare	 i	 Nørrebrohallen	 i	 1995	 i	 forbindelse	 med	
afslutningen	af	en	Aid-fest	 fra	talerstolen	skulle	have	råbt:	”Det	billigste	blod	
er	 i	 dag	 muslimernes	 blod.	 Muslimerne	 bliver	 udryddet	 i	 Tjetjenien	 og	
Bosnien,	 mens	 islamiske	 regimer	 sover.	 Når	 terrorister	 kommer	 fra	 de	
undertrykte,	så	er	det	ikke	længere	terrorisme”	(p.	61).	Hvordan	det	kan	virke	
på	unge	og	ubefæstede	sjæle,	kan	man	naturligvis	kun	gisne	om.		
	
Ud	 over	 den	 fysiske	 samling	 i	 og	 omkring	 moskeerne	 spiller	 internettet	 en	
meget	 betydelig	 rolle	 i	 netværksdannelsen	 bag	 terrorisme:	 ”I	 dag	 findes	 der	
mange	tusinde	hjemmesider,	som	i	forskellig	grad	henvender	sig	til	islamister.	
Hjemmesiderne	 bruges	 af	 militante	 islamister	 til	 at	 udbrede	 propaganda,	
kommunikere	 og	 i	 nogle	 tilfælde	 til	 at	 rekruttere	 terrorister	 og	 planlægge	
konkrete	 terrorangreb.	 At	 man	 besøger	 hjemmesiderne	 betyder	 naturligvis	
ikke,	 at	man	 alene	 af	 den	 grund	 kan	 finde	 på	 at	 udføre	 terrorisme,	men	 de	
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fleste	 terroreksperter	er	enige	om,	at	 internettet	 spiller	en	 stor	og	voksende	
rolle	i	radikaliseringen	af	unge	muslimer”	(p.	156).		
	
Skjoldager	 er	 derfor	 ikke	 i	 tvivl	 om,	 at	 internettet	 spiller	 en	 helt	 afgørende	
rolle	 i	 at	 bevidstgøre	 og	 motivere	 unge	 muslimer	 til	 at	 udøve	 jihad:	 ”Siden	
2001	 er	 antallet	 af	 islamiske	 hjemmesider	 steget	 eksplosivt.	 Ved	 årtusinde-
skiftet	eksisterede	der	en	håndfuld	hjemmesider.	I	dag	findes	der	flere	tusinde	
sider,	som	i	større	eller	mindre	grad	fungerer	som	fora	for	ekstremister	[…]	I	
de	følgende	år	opdagede	man	også	i	Danmark,	hvor	meget	internetttet	betød.	
Nettet	har	 spillet	 en	kæmpe	 rolle	 for	 radikaliseringen	af	de	unge	mænd,	der	
har	været	involveret	i	de	danske	terrorsager	siden	2001.	I	cyberspace	har	de	
dyrket	 ekstremismen	og	hentet	 konkrete	 idéer	 til	 terrorangreb”	 (p.	 215).	 Så	
halvdelen	af	denne	terrorkamp	foregår	på	mediernes	kampplads.	
	
Skjoldager	har	bogen	igennem	stor	ros	til	politiets	efterretningsvæsen	(PET),	
og	han	 tillægger	 især	dets	efterforskningsarbejde	den	 store	 fortjeneste,	 at	 vi	
indtil	nu	har	undgået	terroranslag	i	Danmark.	Terrorlovgivningen	virker	så	at	
sige	efter	hensigten.	Men	sådan	var	det	ikke	i	starten.	Her	var	PET	slet	ikke	på	
omdrejningshøjde	 med	 situationen.	 Deres	 terrorbeviser	 smuldrede	 ligefrem	
mellem	 hænderne	 på	 dem,	 når	 sagen	 blev	 oprullet	 i	 retten.	 De	 havde	 den	
fejlagtige	opfattelse,	at	de	unge	menneskers	ekstreme	religiøse	holdninger	var	
et	 tilstrækkeligt	 bevis	 på	 deres	 kriminelle	 terrorhensigter.	 Men	 det	 holdt	
ingenlunde	over	for	dommerne,	der	ville	se	beviser	frem	for	formodninger.	De	
måtte	derfor	–	meget	mod	deres	vilje	-	lade	flere	af	de	terrormistænkte	gå	fri.		
	
Da	Glasvejsagen	i	slutningen	af	2008	kom	for	retten,	var	PET	kommet	ander-
ledes	op	af	hullerne:	”Fra	starten	var	det	tydeligt,	at	politiet	havde	lært	noget	
af	 de	 dårlige	 erfaringer	 fra	 tidligere	 terrorsager.	 I	 Glostrup-sagen	 havde	
anklagemyndigheden	 lidt	 et	 stort	 nederlag,	 da	 tre	 ud	 af	 fire	 tiltalte	 blev	
frifundet.	 Og	 i	 Vollsmose-sagen	 havde	 en	 stor	 del	 af	 retssagen	 handlet	 om	
PET’s	 brug	 af	 den	 kontroversielle	 civilagent.	 Glasvej-sagen	 var	 ikke	 nær	 så	
mudret.	 Fokus	 på	 konkrete	 beviser	 og	 ikke	 på	 radikalisering	 og	 religiøsitet,	
som	det	havde	været	tilfældet	i	Glostrup-sagen”	(p.	294).	
	
Skjoldager	 er	 overbevist	 om,	 at	 terror	 i	 Danmark	 aldrig	 helt	 vil	 kunne	
elimineres,	men	 terrortruslen	 bør	 nuanceres:	 ”I	 tiden	 efter	 terrorangrebene	
mod	New	York,	Madrid	og	London	var	danskerne	meget	bekymrede	for	terror-
angreb	 i	 Danmark.	 Siden	 er	 bekymringen	 i	 befolkningen	 faldet	 –	 til	 et	mere	
rationelt	 niveau,	 kan	 man	 indvende:	 men	 rent	 faktisk	 tyder	 alt	 på,	 at	
terrortruslen	er	større	i	dag	end	dengang”	(p.	300).	
	
Bogen	 er	 ikke	ment	 som	 et	 angreb	 på	muslimer	 generelt,	 og	 den	 gør	 rigtig	
meget	 ud	 af	 at	 understrege,	 at	 islam	 ikke	 er	 lig	 med	 terrorisme,	 men	 at	
kampen	mod	ekstremisme	er	vigtig	 i	 et	demokratisk	 samfund:	 ”Det	 siger	 sig	
selv,	at	det	er	meget	vigtigt	at	skelne	mellem	flertallet	af	modrate	muslimer	i	
Danmark	og	en	 lille	gruppe	ekstremister.	Men	det	er	 lige	så	 indlysende,	at	vi	
skal	 tage	 truslen	 fra	 den	 lille	 gruppe	 alvorligt	 […]	 Men	 efterretnings-
virksomhed	 og	 anholdelser	 er	 nu	 engang	 kun	 symptombehandling.	 PET’s	
antiterroraktioner	har	 forhindret	konkrete	angreb	–	men	fjerner	 ikke	terror-
truslen	i	Danmark.	Hvis	samfundet	skal	forhindre	fremtidige	terrorangreb,	er	
den	eneste	vej,	at	gruppen	af	ekstremister	gøres	mindre”	(p.	301).	Det	er	klar	
tale,	og	her	påhviler	det	alle	demokratiske	kræfter	 i	Danmark	at	handle.	Det	
gælder	 for	 politikerne,	 der	 skal	 skabe	 rammerne	 for	 de	 unge	 menneskers	
udvikling,	 men	 det	 gælder	 også	 for	 underviserne	 på	 vores	 udannelses-
institutioner,	 hvor	 demokrati-,	 og	 religionshistorie	 skal	 lære	 de	 unge	
mennesker	om	hvad	der	er	ret	og	vrang	i	demokrati	og	religion.	
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Bogen	skal	på	alle	måder	anbefales,	da	den	ud	over	at	være	spændende	
og	 vedkommende	 læsning,	 er	 et	 rigtigt	 godt	 fundament	 for	 en	 fortsat	
debat	om	eller	undervisning	 i	 terrortruslens	betydning	 for	det	danske	
samfund.		
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47.	Behov	for	en	politisk	hovedrengøring		

Anmeldelse	 af	 Anne	 Jessen	 (red):	 Stuerent?	 –	 Dansk	 Folkeparti,	 populisme,	
antimuslimsk	retorik	og	offermytologi,	Frydenlund	2009	
	
Offentliggjort	i	Kontradoxa,	www.modkraft.dk	
	
Forlaget	Frydenlund	skal	have	stor	ros	for	at	have	samlet	en	antologi	med	otte	
mindre	 bidrag,	 der	 på	 forskellig	 vis	 analyserer	 Dansk	 Folkepartis	 ekstreme	
højrepopulisme,	 antimuslimske	 retorik	 og	 selviscenesatte	 offermytologi.	
Redaktøren	Anne	Jessen	har	som	redaktør,	ud	over	at	skrive	en	lille	oversigts-
artikel,	 samlet	 nogle	 af	 de	 skarpeste	 kritikere	 af	 Dansk	 Folkeparti	 (herefter	
DF).	 På	 under	 halvandethundrede	 sider	 formår	 bidragsyderne	 at	 komme	
rundt	om	de	væsentligste	elementer	i	DF’s	politiske	idégrundlag.	Kort,	præcist	
og	afslørende	–	om	end	argumenterne	og	analysernes	 skarphed	begynder	at	
tynde	ud	i	slutningen	af	bogen.		
	
DF’s	 selverklærede	 politiske	 midterposition	 bliver	 totalt	 gennemhullet,	 og	
tilbage	står	et	fuldstændigt	afklædt	parti,	der	selv	ønsker	at	definere	hvad	der	
forstås	ved	danskhed,	og	som	i	den	parlamentariske	offentlighed	ene	og	alene	
holdes	 oppe	 af	 en	 uhørt	 grov	 fremmedfjendsk,	 racistisk	 og	 antimuslimsk	
retorik.	DF	opsamler	så	at	sige	alt	på	den	ekstreme	højrefløj,	men	gør	også	et	
massivt	indhug	i	den	traditionelle	danske	arbejderklasse.		
	
Henrik	 Jøker	 Bjerre	 beskriver	 DF’s	 opfattelse	 af	 danskheden.	 I	 den	 korte	
version	 er	 danskhed	 det,	 som	 DF	 politisk	 arbejder	 for.	 En	 cirkelslutning	 af	
dimensioner,	men	som	også	gør,	at	partiet	derfor	behændigt	kan	tage	”patent	
på	 danskheden”.	 Dermed	 har	 de	 skabt	 sig	 selv	 en	 meget	 stærk	 politisk	
argumentationsplatform.	I	deres	egen	selvforståelse	kan	man	derfor	kalde	alle	
der	ikke	støtter	partiets	politik	for	udanske,	upatriotiske,	kulturradikale	eller	
politisk	korrekte.	Folk	der	ikke	er	født	i	landet	vil,	efter	DF’s	opfattelse,	aldrig	
nogensinde	blive	 rigtige	danskere,	da	de	 især	–	og	meget	naturligt	–	 ikke	vil	
kunne	tilegne	sig	især	de	uskrevne	regler,	som	ethvert	samfund	består	af.		
	
Enhver	 der	 ønsker	 at	 nuancere	 vores	 højt	 besungne	 ytringsfrihed	 med	 et	
”men”,	 er	 efter	 Muhammedkrisen,	 af	 DF	 og	 den	 øvrige	 højrefløj	 blevet	
stemplet	 som	 frafaldne	 sande	 demokrater	 –	 vel	 vidende	 at	 Grundlovens	
ytringsfrihedsbestemmelse	 faktisk	 også	 har	 et	 ”men”	 -	 om	 end	 i	 form	 af	 et	
”dog”.	Dette	bliver	totalt	forbigået	i	den	politiske	debat.	Ingen	hensyn	må	efter	
DF’s	 opfattelse	 tages	 i	 ytringsfrihedens	 navn.	 Ingen	 forbehold.	 Her	 er	 ingen	
kære	mor.	Og	dog.	Når	kritikken	falder	på	DF	selv	eller	deres	synspunkter,	er	
der	 ingen	 grænser	 for	hvad	partiet	 er	 villigt	 til	 at	 forbyde.	Offentligt	 ansatte	
der	udtaler	sig	kritisk	om	DF’s	synspunkter	skal	fyres,	offentlige	institutioner	
der	forholder	sig	uafhængigt	af	DF	kræves	lukket,	og	DR’s	kritiske	journalistik	
skal	begrænses.	Ytringsfrihed	der	 ikke	 specifikt	 er	 rettet	mod	muslimer,	 er	 i	
Dansk	Folkepartis	optik	udansk	virksomhed.		
	
Partiet	 har	 efter	 Henrik	 Jøker	 Bjerre’s	 opfattelse	 udviklet	 en	 særlig	 politisk	
logik,	der	i	høj	grad	gør,	at	partiet	er	optaget	af	de	ting	som	det	er	imod.	Partiet	
har	derfor	udviklet	en	særlig	virkningsfuld	krigsretorik,	der	bygger	på	fjende-	
og	trusselsbilleder	–	på	”dem”	og	på	”os”.	 	Denne	logik	passer	som	fod	i	hose	
på	 indvandrer-	 og	 EU-debatten.	 Disse	 to	 politikområder	 udfordrer	 i	
allerhøjeste	 grad	 vanens	 magt,	 og	 det	 er	 vanens	 magt	 der	 er	 DF’s	 politiske	
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platform.	DF	 forsøger	 så	 at	 sige	 at	 samle	 alle	 dem	op,	 der	på	 en	 eller	 anden	
måde	føler	sig	overset	i	modernitetens	malmstrøm.	
	
Henrik	Jøker	Bjerre	advarer	på	det	kraftigste	oppositionen	mod	at	tro,	at	man	
kan	 fravriste	 DF	 politisk	 indflydelse	 ved	 at	 være	 følgeagtige	 på	 en	 række	
centrale	DF-politikområder.	Det	er	helt	forfejlet,	hvis	man	tror,	at	man	kan	få	
DF-vælgere	tilbage	til	de	gamle	partier	ved	at	 føre	en	slags	DF-light	politik:	”	
Tværtimod	 er	 der	 en	 hel	 del	 der	 tyder	 på	 at	 indrømmelser	 blot	 afføder	 nye	
krav”	 (p.30).	 Derimod	 er	 der	 behov	 for	 at	 oppositionen	 udfordrer	
vanetænkningen,	og	udvikler	en	politik,	der	skaber:	”en	ny	fælles	identitet,	der	
inkluderer	 landmanden,	 håndværkeren,	 ingeniøren,	 akademikeren	 og	
imamen”	(p.	32).	
	
Curt	 Sørensen	 leverer	 nok	 antologiens	 bedste,	 men	 også	 mest	 komplekse	
forklaringsmodel	 på	 DF’s	 tilsyneladende	 store	 folkelige	 gennemslagskraft.	
Denne	 lille	 kompakte	 tekst	 burde	 være	 standardlæsning	 for	 enhver,	 der	
beskæftiger	 sig	 med	 moderne	 dansk	 politik.	 	 Curt	 Sørens	 er	 klar	 i	 mælet:	
”Hvor	 utroligt	 det	 end	 lyder,	 så	 har	 DF-politikerne	 i	 det	 moderne	 Danmark	
med	 held	 kunnet	 gennemfør	 en	 politisk	 mobilisering	 ved	 at	 appelere	 til	
fordomme,	 xenofobi	 og	 gamle	 religiøse	 klichéer”	 (p.	 36).	 Deres	
demokratiforståelse	 kan	 reduceres	 til	 majoritetsvælde	 uden	 respekt	 for	
pluralisme,	 afvigende	meninger	 og	 kritiske	 holdninger.	 Enhver	 der	 ytrer	 sig	
kritisk	i	forhold	til	DF,	bliver	udsat	for	voldsomme	angreb.	En	række	horrible	
eksempler	 bliver	 fremdraget.	 Curt	 Sørensen	 kan	 faktisk	 finde	 rigtig	 mange	
lighedstræk	mellem	DF	og	den	ekstreme	politiske	højrefløj	rundt	om	i	Europa.	
Fælles	 for	 disse	 bevægelser	 er	 den	 meget	 hadefulde	 politiske	 debatkultur:	
”Under	 tegningsdebatten	 kaldte	 Pia	 Kjærsgaard	 f.eks.	 tre	 tidligere	 danske	
udenrigsministre	for	”landsforrædere”.	Og	hetzen	mod	etniske	mindretal	leder	
i	 sin	 retorik	 tanken	 hen	 på	 nazisternes	 hetz	 mod	 jøderne	 i	 Weimar-
republikken”	(p.	37).		
	
Curt	Sørensen	præsenterer	hele	tre	forklaringsmodeller	på	DF’s	tilsyneladende	
store	folkelige	opbakning.	Den	første	model	er	den	såkaldte	overklasse-kultur-
kampsteori.	Den	anden	model	er	teorien	om	interessekampens	overgang	fra	et	
materielt	til	et	værdipolitisk	felt.	Den	tredje	og	sidste	model	er	en	generel	og	
strukturel	kapitalismekritisk	model.	Curt	Sørensen	men	dog,	at	det	kun	er	den	
sidste	af	modellerne	der	har	gyldighed.	
		
Overklasse-kulturkampteorien	 skulle	 angiveligt	 være	 funderet	 i	 en	modsæt-
ning	 mellem	 en	 kulturel	 underklasse	 og	 en	 kulturel	 overklasse.	 Med	 DF’s	
fremkomst	 mener	 mange	 mennesker,	 at	 de	 har	 fået	 et	 talerør	 for	 deres	
iboende	 trang	 til	 tryghed	 og	 konformitet:	 ”DF’s	 succes	 herhjemme	 bliver	
fremstillet	 som	 en	 forståelig	 –	 ja,	 nærmest	 berettiget	 –	 protest	 mod	 den	
”kulturelle	 overklasse”.	 Man	 indser	 ud	 fra	 det	 synspunkt	 heller	 ikke,	 at	
nazismen	i	Tyskland	 i	sin	tid	blev	 forsvaret	ned	de	samme	argumenter:	 ”den	
lille	mands	oprør	mod	systemet””	(p.	41-42).	
	
Teorien	om	overgangen	fra	materiel	interessekamp	til	værdikamp	skulle	være	
en	følge	af	et	skift	fra	industrisamfundet	til	informationssamfundet.	Dette	har	
medført,	at:	”DF	har	formået	at	erobre	en	stor	masse	af	tidligere	socialdemo-
kratiske	 vælgere	 som	 fordelingspolitisk	 stod	 og	 står	 til	 venstre,	men	 værdi-
politisk	til	højre”	(p.	42).		
	
Den	 strukturelle	 kapitalismekritiske	 model	 stikker	 væsentlig	 dybere	 end	
simple	 overfladeforklaringsmodeller.	 	 Den	 vestlige	 civilisation	 har	 historisk	
set	altid	været	kendetegnet	af:	”Forfølgelser	af	religiøse,	etniske,	nationale	og	



 176 

politiske	mindretal	 […]	 Heksejagter	 har	 med	 særlig	 nidkærhed	 været	 rettet	
mod	afvigere	og	anderledes	 tænkende,	mod	mindretal	med	 forholdsvis	ringe	
indflydelse”	 (p.	 43).	 På	 denne	 måde	 kan	 man	 nærmest	 betragte	 DF	 som	 et	
tilbagevendende	 fænomen.	 Forfølgelse	 ”andre”	 har	 i	 samtiden	 ofte	 givet	
flertalsbefolkningen	en	slags	politisk	legitimitet.	 	DF	er	i	denne	sammenhæng	
ingen	 undtagelse:	 ”Demokratiet	 kan	 forvandles	 til	 majoritetsvælde	 hvor	
majoriteten	i	nationalismens	og	folkefællesskabets	navn	undertrykker	etniske	
og	 politiske	 minoriteter”	 (p.	 44).	 Så	 selv	 om	 DF	 påstår,	 at	 demokrati	 er	 en	
særlig	 dansk	 værdi,	 der	 er	 sikret	 til	 evig	 tid,	 er	 det	 en	 kendsgerning,	 at	
demokratiet	 i	 Europa	 ikke	 har	 været	 så	 rodfæstet,	 at	 det	 ikke	 kan	 rystes	 af	
egne	 indre	 kræfter.	 Mellemkrigstiden	 viste	 dette	 med	 stor	 tydelighed.	 De	
senere	år	har	også	vist	tegn	på,	at	demokratiet	har	tendenser	til	at	”forvitre”	–	
fra	 fællesskabets	 deltagerdemokrati	 til	 det	 individuelle	 forbrugerdemokrati.	
Derfor	 er	 det	 også	 belejligt,	 at	 kunne	 bortlede	 opmærksomheden	 fra	 demo-
kratiets	 indre	vanskeligheder	 til	 se	og	 frygte	ydre	 fjender:	 ”Højrepopulismen	
drager	næring	af	samfunds-	og	demokratikriserne”	(p.	51).	I	dag	kan	man	kun	
beklage,	 at	 DF	 har	 bidraget	 til	 at	 arbejderkulturens	 værdier	 som	 solidaritet,	
fællesskab,	gensidig	hjælpsomhed	og	selvudfoldelse	i	det	sociale	samkvem	er	
blevet	 erstattet	 af	 egoisme,	materialisme,	 grådighed,	 griskhed	 og	 alles	 kamp	
mod	alle	–	krydret	med	følelsesladet	agitation	 for	et	”national	 fællesskab”	og	
et	udtalt	had	mod	”de	fremmede”.		
	
Preben	Wilhjelm	 har	 i	 sit	 bidrag	 til	 bogen	 nogle	 bidske	 refleksioner	 over	 de	
sidste	 nye	 stramninger	 inden	 for	 straffeloven,	 der	 gør	 at	 selv	 mindre	
forbrydelser	 i	 dag	 kan	 føre	 til	 udvisninger	 af	 personer	 uden	 dansk	
statsborgerskab.	Udvisninger	er	blevet	sat	i	system.	Det	interessante	er,	at	DF	i	
helt	uhørt	grad	har	fået	regeringen	til	at	danse	efter	deres	pibe.	Ingen	finans-
lovsaftale	 uden	betydelige	 stramninger	på	udlændingeområdet.	Det	 hører	 til	
dagens	orden:	”om	ikke	før,	så	har	tunerserloven	og	dette	nye	tiltag	nu	demon-
streret,	at	retspolitikken	i	dette	land	i	de	senere	år	helt	og	holdent	styres	af	DF,	
viljeløst	bakket	op	af	regeringen,	og	beklageligvis,	alt	 for	ofte	af	store	dele	af	
”oppositionen””(p.	75).		Preben	Wilhjelm	får	ligefrem	gåsehud	ved	at	tænke	på	
det	rædselsscenario,	der	vil	kunne	opstå,	dersom	DF	kom	i	regering	og	overtog	
justitsministeriet.	 Det	 ville	 betyde	 yderlige	 massive	 stramninger	 i	
udlændingelovene,	 skærpelse	 af	 terrorlovgivningen,	 øget	 beføjelser	 til	 både	
det	 synlige	 og	 hemmelige	 politi,	 markante	 indskrænkninger	 af	 offentligt	
ansatte	 ytringsfrihed,	 klare	 undsigelse	 af	 domstolsafgørelser	 osv.	 osv.	 	 Den	
danske	 retssikkerhed,	beskyttelse	af	den	enkelte	borger	mod	vilkårlighed	og	
demokrati	 ville	 komme	 under	 et	 betydeligt	 pres,	 da	 DF:	 ”	 trods	 uophørlig	
læbebekendelse	 til	 ”danske	 værdier”	 i	 al	 uforpligtende	 almindelighed,	 ikke	
udviser	skygge	af	veneration	over	for	disse	fundamentale	værdier”	(p.	76).	
	
Mikkel	 Thorup	 påviser,	 at	 DF	 spiller	 på	 alle	 de	 populistiske	 strenge	 med	 et	
stærkt	og	virkningsfuldt	sprog.	Især	har	DF	taget	krigsretorikken	til	sig,	hvor	
alt	bliver	stillet	op	 i	 fjendebilleder.	Dette	sprogbrug	passer	som	fod	 i	hose	til	
deres	 opfattelse	 af,	 at	 de	 taler	 på	 vegne	 af	 et	 undertrykt	 folk	 mod	 en	
bedrevidende	elite.	Så	truslen	mod	Danmark	kommer	i	DF’s	optik	både	fra	de	
ydre	kræfter	i	form	af	de	fremmede,	men	i	lige	så	høj	grad	fra	de	indre	linier	i	
form	af	en	venstredrejet	intellektuel	kulturelite,	der:	”hader	og	forarger	folket,	
den	 folkelige	 kultur,	 den	 nationale	 korrekthed	 og	 begrænsning”	 (p.	 78).	
Thorup	mener	også,	at	DF	i	virkeligheden	får	ny	energi	til	deres	krigsretorik,	
når	 venstrefløjen	 med	 rette	 eller	 urette	 sammenligner	 dem	 elementer	 fra	
nazismen	i	30’erne.	Anbefalingen	er:	”En	mere	far	bar	strategi	synes	at	være	at	
ignorere	dem,	dvs.	undgå	at	blive	forarget	og	undgå	at	købe	deres	analyser”	(p.	
83).	Helt	enig,	men	det	er	svært.	
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Rune	 Engelbreth	 Larsen	 giver	 gennem	 utallige	 citater	 af	 ledende	 DF-med-
lemmer	 et	 krystalklart	 billede	 af	 hulheden	 i	 deres	 påstand	 om,	 at	 de	 selv	
ønsker	 at	 skelne	 mellem	 islam	 som	 religion	 og	 islamisme	 som	 fundamen-
talistisk	 politisk	 bevægelse.	 Intet	 kan	 være	 mere	 forkert.	 Når	 man	 læser	
Engelbreth	 Larsen’s	mange	 citatudpluk,	 kan	man	 ikke	 et	 sekund	 være	 i	 tvivl	
om,	 at	 alle	 ledende	DF-medlemmer	 ikke	 kun	 begrænser	 deres	 kritik	 til	 isla-
misme,	men	at	deres	kritik	og	deres	fjendskab	går	på	alle	muslimer.	Man	taber	
faktisk	helt	underkæben,	når	man	læser	hvad	der	er	blevet	sagt	og	skrevet	af	
de	ledende	DF’ere.	Dette	får	også	Engelbreth	til	at	skrive:	”Islam	som	sådan	og	
muslimer	i	al	almindelighed	gøres	til	et	kollektivt	samfundsonde	under	iscene-
sættelsen	af	et	muslimproblem”.	Ønsker	man	en	samling	af	grove	og	særdeles	
nedgørende	udsagn	mod	muslimer,	skal	man	læse	dette	bidrag.	Det	er	faktisk	
DF-afsløring	 uden	 filter:	 ”Generaliseringerne	 farver	 partiet,	 der	 gladelig	
applauderer	 en	 politiker,	 som	 uden	 omsvøb	 taler	 for	 at	 smide	 hver	 eneste	
muslim	 ud	 af	 landet.	 Som	 ”selvforsvar”,	 forstås.	 Derfor	 er	 partiets	 politiske	
retorik	også	andet	og	mere	end	udtryk	for	en	problematisk	”tone”	–	det	er	det	
antimuslimske	indhold,	den	dehumaniserede	stigmatisering	og	de	udtalte	eller	
uudtalte	politiske	konsekvenser	heraf,	der	er	ildevarslende”	(p.	99-100).		
	
Rikke	Andreassen	 leverer	 en	 lille	 og	 indsigtsfuld	 analyse	 af	DF’s	 særprægede	
kvindesagskamp:	”DF	taler	ofte	om	ligestilling,	men	de	beskæftiger	sig	yderst	
sjældent	med	 emnet,	 hvis	 ikke	 ligestillingen	 er	 direkte	 koblet	 sammen	med	
udlændinge-	 og	 integrationspolitikken”	 (p.	 102).	 Aldrig	 et	 ord	 om	 de	
eksisterende	 uligheder	 mellem	 mænd	 og	 kvinder	 generelt.	 Kvindesagen	
handler	 udelukkende	 om	 den	 manglende	 ligestilling	 blandt	 etniske	
minoriteter	 i	 Danmark.	 Der	 er	 kun	 foragt	 tilovers,	 over	 for	 de	 kvinder	 der	
alene	 beskæftiger	 strukturelle	 kønsforskelle.	 Argumentet	 er,	 at	 etniske	
kvinder	 har	 det	 meget	 værre.	 DF	 mener,	 at	 feminister	 der	 ikke	 altid	 og	
eksplicit	 inddrager	 det	 etnisk-religiøse	 kvindeaspekt	 kæmper	 de	 forkerte	
kampe,	 da	 den	 danske	 ulighed	 i	 DF’s	 øjne	 blegner	 i	 sammenligningen	 med	
forholdene	i	Saudi-Arabien,	Iran	eller	Afghanistan.				
	
Christian	 Braad	 Thomsen	 skriver	 i	 sit	 bidrag	 til	 antologien:	 ”Pia	 Kjærsgaard	
har	kompenseret	for	sine	mangler	som	politisk	tænker	ved	på	det	personlige	
plan	at	kaste	sig	ud	i	offerrollen”(	p.123).	Her	rammer	Braad	Thomsen	noget	
meget	 centralt	 i	 DF’s	 selvforståelse,	 nemlig	 den	 kristne	 offermytologi	 –	 godt	
næret	af	præsteparret	Krarup	og	Langballe.	Disse	to	politiske	feltpræster	har	
om	 nogle	 gjort	 kristendom	 til	 indbegrebet	 af	 danskhed.	 Vel	 at	 mærke	 en	
særegen	form	for	kristenhed,	der	afskyr	kulturel	forskellighed,	humanisme	og	
menneskerettigheder.	 Braad	 Thomsen	 mener,	 at	 DF’s	 for	 kristendomsfor-
ståelse	nærmest	kan	betegnes	religiøs	sekterisme,	da:	”da	de	har	fjernet	sig	fra	
et	fælles	virkelighedsgrundlag	og	i	stedet	har	involveret	sig	i	en	spøgelsesagtig	
kamp	mod	 indbildte	 fjender	 og	med	 paranoide	 løgne	 som	politisk	 våben”(p.	
136).	Adressen	er	klar:	”Løgnen	som	politisk	våben	er	Søren	Krarups	speciale”	
(p.	136).	Med	kristen	nidkærhed,	skal	muslimerne	bekæmpes	overalt.	Der	skal	
ikke	efter	Krarups	opfattelse	være	religionsfrihed	for	muslimer,	da	islam	ikke	
er	 en	 religion,	men	 en	 politisk	 bevægelse,	 der	 kun	 ønsker	 at	 indføre	 sharia-
lovgivning.	
	
Ole	Krarup	slutter	antologien	af	med	at	opridse	seks	karakteristiske	kendetegn	
ved	DF.	For	det	første	ser	DF	alle	 indvandrere	som	en	slags	luksusflygtninge,	
der	ene	og	alene	er	ude	efter	de	danske	velfærdsydelser.	For	det	andet	ønsker	
DF	ikke	at	de	danske	retsprincipper	skal	omfatte	indvandrerne.	For	det	tredje	
mener	 DF,	 at	 hovedparten	 af	 voldskriminaliteten	 stammer	 fra	 indvandrer-
bander,	og	at	indvandrerne	bærer	på	en	terrorkultur.	For	det	fjerde	ønsker	DF	
at	 tage	 politisk	 patent	 på,	 at	 modstanden	 mod	 EU	 skulle	 være	 et	 særligt	
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forsvar	 for	 danskheden.	 For	 det	 femte	 ønsker	DF	bevidst	 at	 aktivere	 fjende-
billeder	 i	deres	 form	for	nationalisme.	For	det	sjette	anvender	DF	bevidst	en	
racistdom	til	et	politisk	matyrium:	”Offer-rollen	er	udnyttet	til	det	yderste	–	i	
fuldendt	bekræftelse	af	selvtilstrækkelighedens	politiske	økonomi”	(p.	146).		
	
Hvis	 man	 ønsker	 en	 kort,	 kritisk	 analyse	 af	 Dansk	 Folkepartis	 politik	 og	
fremtrædelsesform,	 er	 denne	 bog	 en	 umærket	 begyndelse.	 Den	 giver	 en	
nærmere	forståelse	af	hvad	der	ligger	bag	den	tilsyneladende	store	opbakning	
som	 partiet	 har	 fra	 den	 danske	 arbejderklasse,	 socialdemokraternes	 gamle	
vælgere	og	i	den	danske	befolkning	generelt.	Hvis	man	vi	bekæmpe	en	politisk	
modstander	må	man	også	forstå	dets	politiske	og	ideologiske	grundlag.		
	
Der	 trænges	 til	 at	 blive	 gjort	 grundigt	 hovedrent	 efter	 at	 de	 ikke-stuerene	 i	
mange	år	har	domineret	den	politiske	debat.	
	
På	dette	grundlag	skal	bogen	varmt	anbefales	til	de	politiske	sammenkomster	
i	de	kolde	vinteraftener.	
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48.	PET	og	den	kolde	krig	

Anmeldelse	 af	 Regin	 Schmidt,	 Rasmus	 Mariager	 og	 Morten	 Heiberg:	 PET.	
Historien	 om	 Politiets	 Efterretningstjeneste	 fra	 den	 kolde	 krig	 til	 krigen	 mod	
terror,	Gyldendal	2009.		
	
Offentliggjort	i	Kontradoxa,	www.modkraft.dk	
	
Denne	 bog	 handler	 om	 Politiet	 Efterretningstjeneste	 (PET)	 under	 den	 kolde	
krig.	 	 Bogen	 er	 velskrevet,	 men	 må	 nok	 i	 al	 væsentlighed	 betragtes	 som	 et	
koncentrat	af	PET-kommissionens	mammutrapporter,	der	udkom	i	sommeren	
2009.		
		
I	 kort	 form	 er	 det	 historien	 om	 det	 danske	 politis	 overvågning	 af	 spioner,	
politisk	ekstremisme	og	international	terrorisme.	Heldigvis	har	Danmark	stort	
set	været	forskånet	for	de	store	anslag	eller	skandaler	på	dette	område,	men	
har	alligevel	i	mindre	skala	snuset	til	det	meste.		
	
PET-kommissionens	stærke	og	svage	sider	går	så	at	sige	 igen	i	denne	lille	og	
overkommelige	bog,	hvilket	ikke	er	så	mærkeligt,	da	bogens	tre	forfattere,	der	
alle	 er	 velanskrevne	 historikere,	 i	 kortere	 eller	 længere	 tid	 har	 været	 ansat	
ved	PET-kommissionen.		
	
Der	 fremkommer	 i	 bogen	 så	 vidt	 det	 kan	 vurderes	 ikke	 ny	 viden	 omkring	
PET’s	 efterkrigstidshistorie.	 Så	 hvis	 man	 allerede	 har	 læst	 kommissionens	
ufattelig	 mange	 rapportsider	 kan	 man	 godt	 spare	 sig	 for	 at	 læse	 bogen.	
Omvendt	 vil	 dem	 der	 ikke	 orker	 eller	 har	 tid	 til	 at	 læse	 disse	 PET-mursten,	
kunne	 slippe	 hæderligt	 igennem	med	 denne	 bog	 –	 og	 være	 relativt	 godt	 og	
informativt	orienteret.				
	
Meget	betegnede	har	 forfatterne	bevidst	valgt	at	kalde	deres	historie	 for	 ”en	
fortælling”.	Dette	begrunder	sandsynligvis	også,	at	kildematerialet	er	henvist	
til	en	kortere	omtale	sidst	i	bogen.		Som	omtalt	tidligere	er	kilderne	til	bogen	
stort	set	baseret	på	PET-kommissionens	arbejder.		
	
Hermed	 er	 tonen	 i	 bogen	 også	 slået	 an.	 Tilgangen	 er	mere	 forklarende	 end	
kritisk	analyserende.	Hvidvask	af	PET	er	der	ikke	ligefrem	tale	om,	men	meget	
forståelse	og	overbærenhed	af	deres	 til	 tider	besynderlige	og	 stærkt	politisk	
begrundede	dispositioner	er	der	til	gengæld	i	rigt	mål.		
	
Omdrejningspunktet	 i	 bogen	 er	 en	 beskrivelse	 og	 analyse	 af	 hvordan	 PET	
under	den	kolde	krig	håndterede	overvågningen	af	borgernes	lovlige	politiske	
aktiviteter,	 og	 hvilken	 rolle	 politikerne	 spillede	 i	 den	 forbindelse.	 De	 tre	
forfattere	frikender	blankt	PET	for	at	skulle	have	fungeret	som	en	stat	i	staten.	
PET	 gjorde	 intet,	 der	 ikke	 havde	 opbakning	 hos	 landets	 ledende	 politikere.	
Noget	 andet	 var	 så,	 at	 de	måske	 ikke	 informerede	 alle	 parlamentarikere	 og	
slet	 ikke	 den	 brede	 offentlighed:	 ”Der	 havde	 siden	 1947	 været	 skiftende	
borgerlige	og	socialdemokratiske	regeringers	officielle	politik,	at	politiet	 ikke	
måtte	 registrere	 danske	 statsborgere	 alene	 på	 grundlag	 af	 deres	 politiske	
tilhørsforhold.	 Et	 var	 officiel	 politik,	 noget	 andet,	 hvad	 man	 i	 virkeligheden	
mente”	(s.	88).		
	
Med	 jævne	mellemrum	 dukkede	 der	 kritik	 af	 de	 hemmelige	 kartoteker	 op	 i	
offentligheden,	 og	 når	 kritikken	 blev	 for	 heftig,	 lovede	 regeringen	 bod	 og	
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bedring.	 Regeringserklæringer	 om	 mindre	 registrering	 af	 lovlige	 politiske	
aktiviteter	 flød	 herefter	 i	 en	 lind	 strøm,	men	 bureaukratiet	 i	 både	 politi-	 og	
justitsvæsenet	 arbejdede	 stille	 og	 roligt	 videre,	 og	 neutraliserede	 på	 de	
væsentligste	 områder	 enhver	 form	 for	 ændringspraksis.	 	 De	 tre	 historikere	
rykker	denne	praksis	til	undsætning,	da	historien:	”viser,	at	der	 i	politik	 ikke	
altid	 er	 fuld	 overensstemmelse	mellem	 det	 sagte	 og	 det	 gjorte:	 Indadtil	 gav	
man	PET	vide	beføjelser.	Udadtil	lod	man	forstå,	at	en	væsentlig	begrænsning	i	
PET’s	registreringer	nu	var	 indført”	(s.	184).	Man	får	 forklaret,	at	politikerne	
ofte	står	i	det	demokratiske	dilemma,	om	de	skal	følge	en	folkestemning,	eller	
om	de	skal	lade	sig	lede	af	det,	som	de	selv	mener	tjener	Danmarks	sikkerhed	
bedst.	 Det	 gives	 der	 jo	 ikke	 noget	 let	 svar	 på	 -	 og	 slet	 ikke	 i	 bogen,	 da	
borgernes	 retssikkerhedspolitiske	 garantier	 overhovedet	 ikke	 bliver	
inddraget	 i	 bogens	 analyser.	 Det	 forhold	 at	 politiet	 slet	 ikke	 følger	 loven,	
generer	 tilsyneladende	 slet	 ikke	 forfatterne.	 Det	 afgørende	 for	 dem	 er,	 at	
landets	 ledende	 politikere	 har	 accepteret	 politiets	 praksis.	 Det	 skulle	 efter	
deres	begreber	være	legitimitet	nok.	Dermed	vasker	politikerne	og	politiet	så	
at	 sige	 ansvaret	 af	 på	 hinanden.	 Politiet	 har	 så	 at	 sige	 fået	 lov	 til	 at	 lave	
ulovligheder	 af	 dem	 der	 laver	 lovene.	 At	 borgernes	 grundlæggende	
demokratiske	 rettigheder	 til	 at	 udøve	 lovlig	 politisk	 arbejde	 i	 princippet	 er	
krænket	kæres	ingen	om.	Man	får	derimod	at	vide,	at	politiet	faktisk	overholdt	
loven,	 da	 man	 ikke	 registrerede	 folk,	 der	 alene	 bedrev	 lovlig	 politisk	
virksomhed.		Spidsfindigheden	opstår	derved,	at	politiet	af	egen	drift,	og	uden	
myndighedskontrol	 kunne	 afgøre,	 at	 stort	 set	 al	 venstreorienteret	 politisk	
virksomhed	 ikke	alene	 skete	 i	 forbindelse	med	 lovlig	politisk	 aktivitet.	Keine	
hexerei,	nur	Behändigkeit	–	loven	var	dermed	formelt	set	overholdt.		
	
PET’s	egne	vilkår	og	arbejdsmetoder	bliver	behandlet	ret	 indgående	 i	bogen.	
Interessant	 læsning.	PET	var	 langt	 fra	altid	 lige	professionelle,	og	de	gik	ofte	
egne	veje	uden	at	rådgive	sig	med	det	politiske	niveau.	 	De	modarbejdede	på	
mange	måder	muligheden	 for	 ekstern	 kontrol	 af	 deres	 virksomhed	 –	 ud	 fra	
devisen	om,	at	den	der	lever	skjult,	lever	godt.	
	
Bogen	viser	tydeligt,	at	PET	var	præget	af	meget	 få	bevillinger	og	stor	 intern	
rivalisering.	 Etaten	 var	 også	 præget	 af	 en	 stor	 grad	 af	 politisk	 naivisme	 og	
kynisme	 –	 med	 stærkt	 højredrejede	 tendenser.	 I	 perioder	 var	 der	 også	
betydelige	 problemer	 med	 at	 fokusere	 på	 det	 væsentlige	 i	 forhold	 til	 PET’s	
formål.	 Man	 forfaldt	 til	 avislæsning	 og	 overvågning	 af	 de	 forkerte,	 og	 man	
havde	såkaldte	informanter	der	socialt	set	var	lettere	anløbne	og	tvivlsomme	
sandhedsvidner.	 Overdrivelse	 og	 opdigtede	 historier	 hørte	 til	 dagens	 orden.	
Ikke	overraskende	var	der	i	betydelig	grad	tale	om	en	del	skæg	og	blå	briller.	
Efterretningerne	 var	 ofte	 historier	 af	 tvivlsom	karakter,	 der	 ikke	 førte	 nogle	
vegne	 hen.	 Et	 sted	 i	 bogen	 omtaler	 PET	 faktisk	 det	 som	 vi	 andre	 ville	 kalde	
løgn	 og	 latin,	 som	 ”mere	 dynamisk	 og	 effektiv,	 end	 der	 var	 dækning	 for”	 (s.	
250).	Det	danske	sprog	har	som	bekendt	vide	rammer.		
	
Bogen	 har	 en	 række	 interessante	 omtaler	 af	 enkeltstående	 spionsager.	
Interessante	 historier	 men	 af	 og	 til	 også	 af	 yderst	 tvivlsom	 sandhedsværdi.	
Forfatterne	til	bogen	vil	da	heller	 ikke	 lægge	deres	hoveder	på	blokken,	men	
kun	videregive	hvad	de	har	fundet	frem	til	i	PET’s	omfattende	arkivmateriale.	
Mange	rygter	om	navngivne	personer,	der	på	en	eller	anden	måde	skulle	have	
drevet	 spionage,	 kan	 hverken	 bekræftes	 eller	 afkræftes.	Man	 kan	 spørge	 sig	
selv,	hvilket	formål	det	har	at	nævne	personerne	med	navns	nævnelse	i	bogen.	
Politisk	hævn,	nysgerrighed	eller	reel	oplysning?	
	
Her	kunne	man	godt	have	tænkt	sig,	at	bogens	forfattere	–	og	for	øvrigt	også	
PET-kommissionen	–	havde	undersøgt	nogle	af	de	fremførte	påstande	hos	de	
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personer,	der	stadig	 lever.	Det	har	man	tilsyneladende	 ikke	 følt	noget	stærkt	
behov	for.	PET’s	arkiver	bliver	i	denne	forbindelse	ukritisk	betragtes	som	tro-
værdige	kilder.	Ikke	fordi	at	andre	vidner	nødvendigvis	skulle	tale	mere	sandt,	
men	for	at	nuancere	fremstillingen.	En	sandhed	har	som	regel	to	sider.		
	
Bogen	rejser	en	række	problemstillinger,	som	man	i	hverdagen	måske	ikke	går	
og	tænker	så	meget	over.		
	
Hvor	 langt	kan	man	gå	 i	at	modtage	 informationsmateriale	 fra	en	anden	stat	
og	 anvende	 det	 i	 sin	 egen	 politiske	 eller	 litterære	 virksomhed	 uden	 at	 blive	
betragtet	som	statsfjendtlig	spion?		
	
Hvor	 langt	 kan	 man	 gå	 i	 forsøget	 på	 -	 i	 fuld	 offentlighed	 -	 at	 påvirke	 den	
offentlige	mening	 i	 retning	af	hvad	en	anden	statsmagt	ønsker,	uden	at	blive	
anklaget	for	spionage?	
	
Det	gives	der	 ikke	noget	entydig	svar	på	 i	bogen.	 I	en	sag	 fra	begyndelsen	af	
1980’erne	var	en	dansk	forfatter	ved	at	komme	i	alvorlige	vanskeligheder,	da	
han	 angiveligt	 havde	 samme	 synspunkter	 om	 en	 atomfri	 zone,	 som	 vores	
daværende	 hovedfjende	 Sovjetunionen	 havde.	 Han	 havde	 såmænd	 også	
modtaget	 informationer	 fra	 sovjetisk	 side	 –	 ingen	 tvivl	 om	 dette.	 Der	 var	
derimod	 tvivl	 om	 hvilke	 modydelser	 han	 evt.	 skulle	 have	 modtaget	 –	 om	
overhovedet	nogle.	Men	enhver	 tvivl	 kommer	 i	 denne	bog	PET	 til	 gode.	Han	
blev	 anholdt	 og	 spionanklaget,	 men	 sagen	 måtte	 opgives,	 da	 den	
tilsyneladende	ikke	kunne	stå	en	domstolsprøvelse.	Spørgsmålet	var	også,	om	
sagen	i	virkeligheden	ikke	var	mere	politisk	end	sikkerhedsmæssig	begrundet.	
Den	spionanklagede,	men	frikendte	forfatter,	fik	anstændigvis	mulighed	for	at	
føre	en	klagesag	mod	politiets	anholdelse	af	ham,	men:	 ”Han	afslog	med	den	
begrundelse,	”at	en	sag,	som	den,	jeg	har	mulighed	for	at	føre	ikke	vil	komme	
ind	på	det	centrale,	nemlig	skyldspørgsmålet””	(s.	245).	Nemlig	det	forhold	om	
man	 kan	 betragtes	 spion,	 hvis	 man	 har	 samme	 politiske	 opfattelse	 som	
fjenden	–	og	giver	udtryk	for	den.											
	
Forfatterne	af	bogen	mener,	at	det	er	urimeligt,	at	bedømme	PET’s	resultater	
eller	succeser	på	det	antal	af	sager,	som	tjenesten	vandt	i	retssystemet:	”PET’s	
primære	opgave	under	den	kolde	krig	var	dog	ikke	at	søge	en	retsforfølgning	
af	 danske	 statsborgere,	 der	 er	 mistænkt	 for	 spionage.	 PET	 skulle	 først	 og	
fremmest	 tage	 vare	 på	 landets	 indre	 sikkerhed	 og	 hindre,	 at	 danske	
statsborgeres	 forbindelser	 østeuropæiske	 diplomater	 kunne	 udvikle	 sig	 til	
noget	ulovligt”	(s.	249).			
	
Bogen	 giver	 et	 udmærket	 billede	 af	 PET’s	 arbejdsmetoder	 og	 resultater	 fra	
Anden	 verdenskrigs	 afslutning	 i	 1945	 frem	 til	Murens	 fald	 i	 1989.	 Dem	 der	
blev	jagtet	og	registeret	var	primært	de	venstreorienterede,	der	ofte	blev	sat	i	
ledtog	med	statens	ydre	fjender,	mens	de	højreekstremistiske	kredse	stort	set	
blev	betragtet	som	stærkt	marginaliserede,	hvilket	gjorde	at	de	blev	betragtes	
som	ufarlige	for	statens	sikkerhed.	
	
Det	 er	 ikke	 muligt	 at	 foretage	 en	 nuanceret	 samtidshistorie	 af	 det	 danske	
samfund	i	efterkrigstiden	uden	at	inddrage	Politiets	Efterretningstjeneste	i	sin	
historieopfattelse.	 Historien	 om	 PET	 viser	 nemlig	 både	 de	 nationale	 og	
internationale	 politiske	 spændinger	 som	 det	 danske	 samfund	 i	 høj	 grad	 var	
kendetegnet	af.	 	At	det	 så	er	et	delvist	partindlæg	må	man	 leve	med.	Forfat-
terne	har	 faktisk	gjort	 en	del	ud	af	 ikke	at	 fremstå	 som	ensidige	historikere,	
men	deres	valg	af	kilder	gør	det	svært	at	forstå	det	meget	anderledes.		
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På	 dette	 grundlag	 skal	 bogen	 anbefales	 -	 om	 ikke	 andet	 så	 som	 en	 slags	
appetitvækker	 til	 at	 kaste	 sig	 over	 selve	 PET-kommissionens	 meget	 omfat-
tende	arbejde.				
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49.	En	italesat	Danmarkshistorie	

Anmeldelse	 af	 Nikolaj	 Ifversen	 og	 Jan	 Lindhardt:	 ”Ingen	 over	 Tinget	 –	 Intet	
under	tæppet”,	Forlaget	Vandkunsten	2009	
	
Offentliggjort	i	www.historie-online.dk	
	
Forlaget	Vandkunsten	skal	have	meget	ros	for,	at	de	har	fået	Nikolaj	Ifversen	
og	Jan	Lindhardt	til	at	samle	og	kommentere	65	indenrigspolitiske	taler,	der	er	
blevet	 fremført	 inden	 for	 de	 sidste	 175	 år.	 Vi	 starter	med	Anders	Ørsted	 og	
slutter	 med	 Brian	 Mikkelsen.	 Talerne	 starter	 med	 stænderforsamlingernes	
forsigtige	tilløb	til	demokrati,	og	kampen	for	en	ny	Grundlov.	Bogen	fortsætter	
i	 rask	 tempo	 og	 delagtiggør	 læseren	 i	 forfatningskampen	 under	 Estrups	
regimente,	 Sønderjyllands	 genforening,	 velfærdsstatens	 opståen,	 den	 tyske	
besættelse	 af	 Danmark,	 efterkrigstidens	 økonomiske	 problemer	 og	
medlemskabet	 af	 NATO	 til	 ungdomsoprør,	 deltagelse	 i	 EU,	 indvandring	 og	
kulturkamp.		
	
Mange	af	talerne	kender	man	måske	på	anden	hånd,	men	her	får	man	faktisk	
lejlighed	 til	 at	 fordybe	 sig	 i	 samtidens	politiske	 takt	 og	 tone.	Bogen	 rummer	
rigtig	mange	taler,	der	både	gjorde	indtryk	i	samtiden,	men	som	også	vil	blive	
husket	af	eftertiden.	Det	gælder	både	form	og	indhold.	Der	er	også	taler,	som	
man	aldrig	har	hørt	eksistensen	af,	og	når	man	har	læst	dem,	måske	godt	kan	
forstå,	 at	 de	 stille	 og	 roligt	 er	 gledet	 over	 i	 historiens	 kæmpestore	
glemmekasse.		
	
Der	er	gode	taler,	og	der	er	også	et	par	enkelte	dårlige.	Der	er	de	taler,	der	har	
overskud	 og	 der	 er	 taler,	 der	 oser	 langt	 væk	 af	 underskud.	 Der	 er	
finurligheder,	ondskabsfuldheder,	og	ikke	sjældent	sarkasme.	Der	er	ethos	og	
pathos	–	og	der	er	almindelige	politiske	platheder.	Der	er	taler,	der	monotont	
bliver	 læst	op	 fra	Folketingets	 talerstol,	 og	der	 er	 taler,	 der	 er	 fremført	med	
stor	 glød,	 og	 som	 er	 råbt	 ud	 over	 en	 tusindtallig	 og	 urolig	 menneskeskare	
uden	 hjælp	 af	 højtalere,	 og	 der	 er	 inderlige	 prædikener,	 og	 nymodens	
radiotaler,	 for	 at	 slutte	 af	 med	 talere	 der	 kommer	 ind	 i	 folks	 egne	 stuer	
gennem	tv-skærmen.	Der	er	taler,	der	viser	heltemod,	og	der	er	nogle,	der	er	
på	grænsen	af	 landsskadelig	virksomhed.	Der	er	taler	om	kultur,	værdidebat,	
økonomi	 og	 militært	 forsvar.	 Alle	 sammen	 taler	 der	 på	 sæt	 og	 vis	 bringer	
læseren	igennem	væsentlige	politiske	fikspunkter	i	nyere	dansk	historie.	Som	
forordet	 meddeler:	 "Talerne	 i	 denne	 samling	 er	 ikke	 udvalgt	 specielt	 efter	
kontroversialitet,	 politisk	betydning,	 elegance,	 skarpsindighed,	 forudseenhed	
eller	efter	andre	kriterier,	som	man	kunne	finde	på	at	lægge	ned	over	en	tale.	
De	er	resultatet	af	et	historisk	strejftog	 fra	1800-tallets	stænderforsamlinger	
til	 i	 dag.	Meget	mere	 end	 strejf	 kan	det	 i	 sagens	natur	 ikke	 blive	 til.	 Uanede	
mængder	 af	 politiske	 taler	 er	 blevet	 holdt	 i	 de	 seneste	 175	 år	 -	 nogle	mere	
betydningsfulde	og	 andre	bedre	 formulerede	 end	de	her	præsenterede.	Men	
vælges	måtte	der.	Denne	bog	er	en	invitation	til	at	botanisere	i	politisk	retorik,	
i	 epoker	 og	 begivenheder	 i	 nyere	 dansk	 historie	 og	 blandt	 betydelige	 og	
mindre	betydelige	aktører	på	danske	talerstole.	Og	hvor	selvfølgeligt	det	end	
er,	må	 det	 holdes	 for	 øje,	 at	 talerne	 blev	 holdt	 for	 at	 blive	 hørt	 -	 ikke	 læst"	
(p.11)	
	
Bogens	 helt	 store	 styrke	 er,	 at	 hver	 eneste	 tale	 er	 kommenteret	 af	 Nikolaj	
Ifversen	og	Jan	Lindhardt.	Det	gør	de	mesterligt.	Nikolaj	Ifversen	præsenterer	
talen	 ved	 at	 guide	 læseren	 igennem	de	historiske	og	politiske	begivenheder,	
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der	ligger	til	grund	for	selve	talen.	Talerens	biografi	bliver	også	strejfet.	Det	er	
Danmarkshistorie,	 når	 det	 er	 bedst.	 Der	 bliver	 trukket	 tråde	 tilbage	 i	 tiden,	
samtiden	 bliver	 kommenteret,	 og	 ofte	 bliver	 talen	 også	 perspektiveret	
fremadrettet.	Efter	at	man	har	læst	selve	talen,	kommer	Jan	Lindhardt	og	giver	
den	en	retorisk	bedømmelse	med	på	vejen.	For	at	hjælpe	på	og	systematisere	
denne	 øvelse,	 er	 der	 i	 bogens	 indledning	 en	 lille	 introduktion	 til	 retorikken.	
Her	 kunne	 nuværende	 og	 kommende	 politikere	 lære	 et	 og	 andet.	Men	 dette	
lille	afsnit,	er	også	ganske	nyttigt	for	folk,	der	vil	 ind	i	historiske	taler.	Der	er	
tale	om	en	lille,	men	god,	analytisk	værktøjskasse.	Den	hjælper	en	på	vej	til	at	
få	 flere	 lag	frem	i	talerne.	Det	man	ikke	selv	når	at	opfange,	er	 Jan	Lindhardt	
ganske	ferm	til.		
	
En	 beklagelse	 skal	 der	 dog	 være	 over	 bogen.	 Den	 tager	 tid	 at	 læse.	 Selve	
teksterne	 kan	 være	 krogede,	 nogle	 grænsende	 til	 det	 kedsommelige.	 Både	
fordi	talen		
handler	om	en	forgangen	periode,	men	også	fordi,	at	der	er	tale	om	en	tale,	og	
ikke	et	essay.	En	tale	skal	altid	forstås	i	nuet,	og	de	tilstedeværende	tilhørere	
har	 ofte	 haft	 en	 aktuel	 baggrundsviden,	 som	 den	 nutidige	 læser	måske	 ikke	
selv	har	helt	present.	Men	det	der	virkelig	tager	tid,	er	at	man	ofte	forfalder	til	
at	ville	udvide	sin	historiske	og	biografiske	viden.	Disse	opslag	er	foretaget	ad	
libitum,	og	har	taget	sin	tid.	En	tid	der	dog	er	givet	godt	ud	i	selskab	med	en	
yderst	læseværdig	bog.		
	
Afslutningsvis	skal	det	nævnes,	at	den	papirbaserede	bog	heldigvis	ikke	er	død	
endnu.	Lad	os	sætte	vores	 lid	 til,	 at	det	heller	 ikke	sker	 foreløbig.	For	denne	
bogs	tryk-	og	papirkvalitet	gør	det	faktisk	til	en	fornøjelse	at	pløje	sig	igennem	
175	års	politisk	Danmarkshistorie.	Bogen	kan	på	alle	måder	anbefales,	den	der	
vil	på	et	interessant	og	underholdende	historisk	strejftog	i	hvad	der	er	blevet	
sagt	fra	landets	mange	forskellige	talerstole.	Det	talte	ord	har	stadig	betydning	
og	 magt.	 Ja,	 det	 er	 hele	 det	 demokratiske	 grundlag	 for	 vores	 samfunds	
udvikling.		
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50.	Det	gode	arbejdsliv	

Anmeldelse	 af	 Cecilie	 Lynnerup	 Eriksen	 (red.):	 Det	 meningsfulde	 arbejdsliv,	
Aarhus	Universitetsforlag	2009	
	
Offentliggjort	i	Social	Politik	nr.	2	-	2010	
	
Det	 er	 en	 stående	 vittighed,	 at	 hvis	 arbejde	 er	 sundt,	 så	 giv	 det	 til	 de	 syge.	
Denne	 joke	 er	 naturligvis	 ment	 som	 en	 morsomhed,	 men	 indeholder	
immervæk	meget	 visdom.	 Det	 er	 nemlig	 en	 kendsgerning,	 at	man	 kan	 blive	
alvorlig	 syg,	 dersom	 man	 mister	 sit	 arbejde.	 Men	 arbejde	 er	 dog	 ikke	 altid	
lykken.	For	meget	og	forkert	arbejde	afstedkommer	nemlig	sygdom.	Kunsten	
er	at	dosere	det	menneskelige	arbejde	rigtigt	–	ikke	for	meget	og	ikke	for	lidt.	
Ikke	 for	 kedeligt	 og	 ikke	 for	 anstrengende.	 Det	 er	 det,	 som	 denne	 antologi	
handler	om.		
	
Ud	over	et	mindre	 forord	af	professor	Steen	Hildebrandt	består	bogen	af	 syv	
selvstændige	 bidrag,	 der	 på	 forskellig	 måde	 kommer	 rundt	 om	 det	 noget	
uhåndgribelige	 begreb	 ”det	 meningsfulde	 arbejdsliv”.	 I	 bogen	 lægges	 der	
tilsyneladende	 flere	 betydninger	 i	 ordet,	 hvilket	 gør	 det	 forståelsesmæssige	
flow	 en	 smule	 besværligt.	 Til	 gengæld	 kan	 de	 forskellige	 bidrag	 udmærket	
læses	 hver	 for	 sig.	 Som	 i	 alle	 andre	 antologier,	 er	 nogle	 bidrag	 mere	
interessante	 og	 vedkommende	 end	 andre.	Det	 kan	 vistnok	 ikke	 helt	 undgås.	
Det	 skal	 dog	 tjene	 redaktøren	 til	ære,	 at	 gentagelser	 af	 teorier	 og	 udsagn	 er	
holdt	på	et	absolut	minimum.					
	
Bogens	redaktør	Cecilie	Lynnerup	Eriksen	lægger	ud	med	både	en	historisk	og	
begrebsmæssigt	 afgrænsning	 af	 det	 meningsfulde	 arbejdsliv.	 Det	 har	
naturligvis	 ændret	 sig	 væsentligt	 over	 tid.	 Engang	 var	 arbejdet	 en	 simpel	
nødvendighed	 mod	 sult,	 nød	 og	 fattigdom.	 I	 dag	 hvor	 overskuddet	 skal	
fordeles,	bliver	arbejdet	 i	høj	 grad	 identitetsskabende.	 	Arbejdet	bliver:	 ”den	
arena,	 hvor	 vi	 realiserer	 os	 selv	 som	 individer	 og	 som	 mennesker.	 Sat	 på	
spidsen:	I	dag	arbejder	vi	ikke	kun	for	at	overleve,	vi	lever	også	for	at	arbejde”	
(p.	16).	
	
Lise	Kirstine	Gormsen	har	en	god	og	grundig	gennemgang	af	stressens	historie,	
der	primært	bevægede	sig	fra	militær	forskning	til	anvendelse	inden	for	civil-
samfundet	 –	 især	 arbejdslivet.	 Både	 positiv	 og	 negativ	 stress	 beskrives	 og	
analyseres.	 Positiv	 stress	 opleves	 når	man	 har	 travlt,	men	 hvor	man	 har	 en	
fornøjelse	 med	 sine	 opgaver.	 Denne	 tilstand	 øger	 koncentrationen	 hos	
mennesker	 og	 udvikler	 ens	 personlighed	 både	 fysisk	 og	 psykisk.	 Negativ	
stress	 er	 derimod	 den	 situation	 hvor	 man	 føler,	 at	 man	 ikke	 kan	 klare	
belastningen.	Dette	medfører	skader	både	på	ens	fysiske	og	mentale	tilstand.	
Nervesystemet	 bliver	 negativt	 påvirket,	 det	 sætter	 hjerterytmen	 i	 vejret,	 og	
det	 øger	 ens	 blodtryk.	 Faktorer	 der	 sætter	 en	 ”kamp-flugt-reaktion”	 i	 gang.	
Man	 husker	 dårligere,	 har	 sværere	 ved	 at	 koncentrere	 sig,	 og	 man	 bliver	
følelsesmæssig	sårbar.	I	svære	tilfælde	kan	det	udløse	svær	depression.	Stress	
er	 i	 dag	 en	 folkesygdom,	 der	 koster	 samfundet	mange	 ressourcer.	 Derfor	 er	
det	 vigtigt,	 at	man	 kan	 finde	 ind	 til	 de	 faktorer,	 der	 udløser	 stress,	 samtidig	
med	 at	man	 ser	 på	 hvordan	man	 kan	 helbrede,	 eller	 endnu	 bedre	 at	 undgå	
stress.	Her	spiller	det	psykiske	arbejdsmiljø	en	helt	afgørende	rolle.	Generelt	
kan	man	 sige,	 at	 man	 finder	 det	 højeste	 stressniveau	 blandt	 personer	 der	 i	
arbejdslivet	har	høje	eksterne	krav	og	lav	egen	kontrol.	Et	eksempel	på	det	er	
akkordarbejde	ved	et	samlebånd.	Samlebåndet	sætter	tempoet,	og	muligheden	
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for	individuel	tilpasning	er	minimal:	”Jo	større	ubalance	mellem	de	høje	krav	
og	 lave	 kontrol,	 des	 flere	 helbredsproblemer.	 Man	 finder	 dermed	 færrest	
helbredsproblemer	i	den	afslappede	gruppe”	(p.	36).		
	
Lise	 Gormsen	 peger	 på	 tre	 væsentlige	 årsager	 til	 stress.	 For	 det	 første	 er	
arbejdet	 med	 en	 række	 velfærdsydelser	 over	 for	 krævende	 klienter	 meget	
stressfremkaldende.	 Især	 når	 medarbejdernes	 faglighed	 tilsidesættes	 af	
stramme	 budgetkrav.	 For	 det	 andet	 er	 medarbejdere	 i	 stigende	 grad	 ansat	
under	 vilkår	man	 kunne	 kalde	 det	 grænseløse	 arbejde.	 Arbejds-	 og	 privatliv	
smelter	 så	 at	 sige	 sammen.	 For	 det	 tredje	 har	 især	 kvinderne	 fået	
dobbeltarbejde	–	både	ude	og	hjemme.	 I	stedet	 for	medicin	 til	helbredelse	af	
stress	 foreslår	 Lise	 Gormsen	 at	 man	 forebygger	 vha.	 de	 såkaldte	 seks	
guldkorn,	der:	”består	af	1)	indflydelse	2)	mening	3)	forudsigelighed	4)	social	
støtte	5)	belønning	og	6)	krav.	Høj	grad	af	indflydelse	på	egne	arbejdsforhold	
medfører	 handlekompetance	 og	 ansvarlighed”	 (p.	 39).	 Lise	 Gormsen	 slutter	
meget	rigtigt	af	med	at	konstatere,	at:	”Stress	er	således	ikke	kun	et	individuelt	
problem,	 men	 skal	 forebygges	 og	 behandles	 også	 som	 et	 kollektivt	 og	
samfundsmæssigt	 problem”	 (p.	 52).	 Det	 kan	 hvis	 ikke	 siges	 meget	 mere	
præcist.	 Et	 af	 antologiens	 bedste	 bidrag,	 og	 burde	 være	 obligatorisk	
pligtlæsning	i	enhver	virksomheds	HR-funktion.		
	
Ib	 Ravn	 forsøger	 at	 opstille	 en	 række	 krav	 til	 det	 som	 han	 kalder	
meningsledelse.	Han	har	givetvis	de	allerbedste	intentioner	om	at	udvikle	det	
meningsfulde	 arbejde,	men	 bidraget	 lider	 i	 svær	 grad	 af,	 at	 være	 hentet	 fra	
konsulentverdenen.	Religion	og	konsulentvirksomhed	ligner	hinanden	derved,	
at	 det	 kun	 virker,	 hvis	man	 tror	 på	 det.	 Bidraget	 er	 fyldt	med	 en	 række	 frit	
svævende	 cases	 og	 konsulenthistorier.	 Underholdende	 –	 og	 af	 og	 til	
eftertænksomme	-	men	meget	sjældent	hentet	 fra	den	empiriske	virkelighed.	
Beskrivelsen	 af	 den	 benhårde	 økonomiske	 virkelighed	 på	 de	 danske	
arbejdspladser	er	sjældent	til	at	kende	i	Ib	Ravn’s	beskrivelser:	”Der	er	ingen	
principiel	 grænse	 for	 medarbejderinvolvering,	 og	 demokratisk	 set	 kan	 man	
kun	 anbefale	 ansatte	 og	 ejere	 at	 give	 den	 hele	 armen”	 (p.	 77).	 Det	 er	 neo-
liberal	tankegods	så	det	klodser.	Underholdende	på	et	seminar	hvor	ledelse	og	
ansatte	er	samlet	for	et	par	døgns	hyggelig	samvær,	men	hvor	værdien	af	disse	
anbefalinger	”ude	i	 jernindustrien”,	er	tæt	på	at	være	nyttesløse.	Alle	der	har	
deltaget	 i	 den	 slags	 seminarer	 ved	 godt,	 at	munden	 løber,	men	der	 kommer	
sjældent	 noget	 fornuftigt	 ud	 af	 det	 på	 længere	 sigt.	 Ledelsen	 skal	 så	 at	 sige	
bare	have	legitimeret,	de	planer	som	de	havde	i	forvejen	–	og	det	hyrer	man	en	
konsulent	til.	En	medarbejderkritik	bliver	af	ledelsen	som	reglen	alene	taget	til	
indtægt	for	en	uønsket	brok-	og	stalinistisk	fagforeningskultur.	Derfor	vælger	
de	fleste	medarbejdere	af	gode	grunde	at	holde	deres	mund.	For	faktum	er,	at	
ledelsen	 nødvendigvis	må	 tænke	 i	 at	 rationalisere,	 effektivisere	 og	 fyre	 folk.	
Det	 er	 bundlinjen	 der	 tæller	 –	 og	 det	 afslører	 Ib	 Ravn	 faktisk	 også	 til	 sidst:	
”Ledelse	er	mange	andre	 ting	end	meningsledelse,	og	 i	en	situation	hvor	alle	
oplever	 resurser	 som	 begrænsede,	 vil	 ledelse	 tit	 tænke	 på	 økonomiske	
resurser	 først,	 som	en	 forudsætning	 for	de	andre	 former	 for	 ledelse”	 (p.	88).	
Så	 de	 gode	 ledelsesintentioner	 som	 Ib	 Ravn	 så	 åbenlyst	 forsøger	 at	 udfolde	
drukner	 i	 de	 jernhårde	 økonomiske	 lovmæssigheder	 som	markedet	 kræver.	
Dermed	 bliver	 denne	 ledelsesstil	 ønsketænkning	 uden	 meget	 hold	 i	
virkeligheden.							
	
Svend	 Brinkmann	 bringer	 antologien	 tilbage	 på	 sporet,	 med	 en	 fin	
gennemgang	 af	 koblingen	 mellem	 identitet	 og	 det	 moderne	 arbejdsliv.	 Ikke	
overraskende	 finder	 han	 frem	 til,	 at	 vi	 bruger	mere	 og	mere	 tid	 på	 arbejds-
livet,	 hvilket	 går	 ud	 over	 familielivet	 og	 civilsamfundet.	 	 Taberne	 bliver	
foreningsliv	og	nærdemokrati,	og	samværet	med	venner	og	bekendte.	Det	er	
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også	givet,	at	med	stigende	uddannelse	arbejder	vi	mere,	men	at	det	ikke	i	sig	
selv	fører	til	mere	stress.	Det	afgørende	er	at	livet	–	også	arbejdslivet	–	opleves	
fornuftigt	 og	 meningsfuldt.	 Svend	 Brinkmann	 afviser	 den	 ellers	 altid	
fremdragne	modernitetsteori,	at	 individuel	 forbrugerisme,	 livslang	læring,	og	
evig	jobmobilitet	skaber	lykke,	mening	og	sammenhæng	i	livet:	”Det	moderne	
fleksible	arbejdsliv	risikerer	at	æde	menneskelige	identiteter	op”	(p.	109).	Det	
er	vigtigt,	at	 folk	er	 i	stand	til	at	kunne	adskille	arbejdslivet	fra	privatsfæren,	
da	 det	 moderne	 arbejdsliv	 ofte	 er	 en	 for	 ustabil	 ramme	 for	 den	 personlige	
identitet.	Man	skal	så	at	sige	kunne	finde	en	mening	uden	for	kontoret,	 labo-
ratoriet	 og	 værkstedet.	 Tilværelsen	 kan	 nemlig	 komme	 til	 at	 mangle	
sammenhæng,	 når	 man	 altid	 er	 på	 jobfarten.	 Derfor	 ser	 Svend	 Brinkmann	
faktisk	nogle	ægte	 sammenhænge	 i	 lønarbejderkulturen:	 ”Lønarbejderen	har	
traditionelt	 et	 instrumentalt	 forhold	 til	 selve	 arbejdet,	 men	 finder	 mening	
gennem	samværet	med	kollegaer,	 aktiviteter	 i	 fagforeninger	og	 civilsamfund	
og	eventuelt	stoltheden	over	at	producere	et	godt	produkt”	(p.	113).	Altså	det	
stik	 modsatte	 af	 hvad	 ledelsesteorierne	 almindeligvis	 prædiker.	 Det	 samme	
gælder	 for	 håndværkere	 i	 bred	 forstand.	 Stolthed,	 fællesskab	 og	 professio-
nalisme	over	at	kunne	noget	fagligt.	Langt	fra	tåget	konsulentsnak	om	abstrakt	
networking,	 selvrealisering	 og	 sammenfaldende	 interesser	 med	 arbejds-
giverne.	Et	meningsfuldt	arbejdsliv	er	nemlig	mere	end	idealer	om	fleksibilitet	
og	udvikling	frem	for	alt.	
	
Cecilie	Eriksen	 foretager	en	 filosofisk	og	eksistentiel	gennemgang	af	begrebet	
det	 meningsfulde	 arbejdsliv.	 Ordets	 mange	 betydninger	 gennemgås	 uden	 at	
man	 rigtig	 kommer	 det	 meget	 nærmere.	 Fokus	 er	 på	 arbejdets	 endelige	
produkt	 –	 om	 det	 er	 godt	 eller	 dårligt.	 Påstanden	 er,	 at	 hvis	 arbejde	 har	 en	
mening,	 har	 det	 også	 et	 formål.	 Men	 ikke	 alle	 formål	 er	 meningsfulde.	
Formålet	skal	være	godt.	Dermed	bliver	disse	mere	filosofiske	betragtninger	af	
arbejdslivet	 mening	 noget	 verdensfjernt.	 Der	 er	 jo	 ikke	 mange	 danske	
arbejdere	 der	 fx	 kan	 sammenligne	 sig	 med	 er	 Mother	 Teresse	 (det	 gode	
arbejde)	 eller	 torturlægen	 (det	 dårlige	 arbejde):	 ”Langt	 de	 fleste	 jobs	 og	
virksomheder	 befinder	 sig	 i	 det	 store	 felt	 mellem	 disse	 to	 yderpoler,	 hvor	
arbejdet	 er	 en	 blanding	 af	 det	 etisk	 gode,	 det	mindre	 gode	 og	meget,	 der	 er	
hverken	 eller”	 (p.	 130).	Man	kommer	 vidt	 omkring	 i	 både	den	 filosofiske	og	
virkelige	 verden,	 uden	 rigtigt	 at	 kunne	 genkende	 dagligdagens	
arbejdssituation.	
	
Anne	 Dalsgaard	 og	 Anne	 Pahuus	 har	 foretaget	 to	 casestudier	 i	 danske	
virksomheder	 for	 at	 se	 nærmere	 på	 medarbejdernes	 oplevelse	 af	 det	
meningsfulde	arbejdsliv.	De	når	 frem	til,	at	det	mere	er	arbejdsprocesserne	 i	
bred	 end	 selve	produkterne	 som	der	produceres,	 der	 er	med	 til	 at	 skabe	 en	
god	arbejdsplads.	Det	er	kollegaerne,	sammenholdet,	mulighed	for	fordybelse	
og	 det	 faglige	 indhold,	 der	 opleves	 som	 meningsfyldt.	 Det	 er	 altså	
arbejdspladsen	 frem	 for	 selve	 arbejdet,	 der	 er	 den	 drivende	 kraft.	
Arbejdsprocessen	er	det	centrale	–	produktet	er	sekundært:	”At	gå	på	arbejde	
er	 for	alle	mennesker	at	have	nogle	opgaver,	der	 ligger	uden	 for	én	selv”	 (p.	
168).	
	
Birgitte	 Hjort,	 der	 er	 folkekirkepræst,	 slutter	 antologien	 af	 med	 at	 sætte	
arbejdsbegrebet	 ind	 i	 en	 halvreligiøs	 ramme	 –	 med	 bibelfortællinger	 som	
referenceramme.	Dette	bidrag	kunne	man	godt	have	været	foruden,	hvis	man	
ikke	 er	 meget	 interesseret	 i	 hvordan	 kristne	 mennesker	 ser	 på	 arbejdet	 og	
arbejdslivet.	Anvendelig	i	en	psykisk	arbejdspladsvurdering	er	det	næppe.	
	
Bogen	er	en	blandet	samling	af	bidrag,	der	alle	på	en	eller	anden	måde	får	en	
til	at	reflektere	over	hvorfor	arbejde	er	meningsfuldt.	I	en	travl	hverdag	er	det	
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nu	ingen	skade	til,	men	som	et	kritisk	 indspark	til	hvorledes	arbejdsmiljøet	 i	
fremtiden	 kan	 blive	 bedre	 på	 de	 danske	 arbejdspladser,	 er	 der	 kun	 to	 af	
indlæggene	der	bidrager	til.		
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51.	PET-kommission	som	hvidvaskningscentral	

Anmeldelse	 af	 Forfatterne	 og	 Frydenlund:	 De	 overvågede	 tager	 ordet,	
Frydenlund	2009	
	
Offentliggjort	i	Kontradoxa,	på	www.modkraft.dk	
	
Denne	 lille	 antologi,	 der	 består	 af	 15	 selvstændige	 indlæg,	 retter	 en	 sønder-
lemmende	 kritik	 mod	 PET-kommissionens	 mammutværk,	 der	 udkom	 i	
sommeren	2009.	Forfatterne	 til	 antologien	 fatter	 simpelthen	 ikke	hvad	PET-
kommissionen	 har	 bedrevet	 i	 de	 ti	 år,	 de	 har	 haft	 til	 at	 foretage	 en	
undersøgelse	af	PET’s	arbejde	i	perioden	1945-1989.	Alle	muligheder	lå	åbne,	
men	 blev	 tilsyneladende	 ikke	 udnyttet.	 Arbejdet	 har	 kostet	 10	 millioner	
kroner	 og	 4.600	 sider	 er	 blevet	 skrevet,	men	 alligevel	 er	 resultatet	 stort	 set	
nyttesløst,	hvis	formålet	ikke	bare	har	været,	at	frikende	PET	for	at	have	været	
en	stat	 i	staten.	Kommissionen	har	derimod	skrevet	rigtige	mange	ord,	 for	at	
komme	uden	om	det	helt	centrale	spørgsmål	–	nemlig	om	PET	på	et	ulovligt	
grundlag	 registrerede	 helt	 almindelige	 borgere	 og	 politikere,	 der	 alene	
udøvede	lovlig	politisk	virksomhed.	En	ret	der	burde	være	grundlovssikret.	
	
PET-kommissionen	frikender	blankt	PET,	da	påstanden	er,	at	PET	intet	gjorde,	
der	ikke	havde	opbakning	hos	landet	ledende	politikere.					
	
Efter	 at	 have	 gennemført	 dette	 politisk	 bestilte	 rengøringsarbejde	 nedlagde	
PET-kommissionen	sig	selv.	Derimod	sidder	mange	af	dem	der	blev	overvåget	
af	 PET	 under	 den	 kolde	 krig	 tilbage	 med	 en	 ret	 bitter	 smag	 i	 munden.	 De	
mener,	 at	 kommissionsrapporterne	 var	 stærkt	 kritisable	 –	 enøjede	 og	
mangelfulde.	 Det	 fremførte	 de	 bl.a.	 på	 en	 offentlig	 høring	 i	 august	 2009.	
Antologien	indeholder,	i	en	lidt	mere	udførlig	form,	de	kritikpunkter	der	blev	
fremført	på	selve	høringen.	Det	er	afslørende	læsning.	
	
Først	 og	 fremmest	 mener	 alle	 deltagerne	 fra	 konferencen,	 at	 det	 var	
besynderligt,	 at	 PET-kommissionen	 overhovedet	 ikke	 overvejede,	 om	 der	
fandtes	 andre	 kilder	 til	 belysning	 af	 PET’s	 arbejde	 end	PET’s	 egne	 arkiver.	 I	
årevis	overvågede	PET	nemlig	en	 række	politiske	miljøer	 –	helt	overvejende	
det	 PET	 betegnede	 som	 venstreradikale	 miljøer.	 Typisk	 brugte	 PET	 lettere	
anløbne	personer	som	infiltratorer.	Mennesker	der	enten	politisk	eller	psykisk	
var	 syge	 i	 hovederne,	 var	 de	 foretrukne	 informanter,	 der	 fylde	 PET’s	meget	
omfattende	arkiver	med	mere	eller	mindre	sandfærdige	historier	 fra	miljøet.	
Disse	informanters	primære	interesse	var	givetvis,	at	malke	PET	for	penge	for	
egen	 vindings	 skyld.	 Det	 gjorde	 også,	 at	 de	 givetvis	 så	 en	 egeninteresse	 i	 at	
fylde	PET	med	finurlige	og	svært	verificerbare	historier.	Desto	mere	kryptiske	
tilbagemeldinger	 de	 kunne	 give,	 i	 desto	 længere	 tid	 var	 de	 interessante	 for	
PET.	 Meget	 tyder	 dog	 på,	 at	 PET’s	 infiltratorer	 og	 informanter	 var	 placeret	
langt	væk	fra	de	besluttende	cirkler	i	de	partier	de	var	sat	til	at	overvåge.	De	
legede	 kokke	 og	 de	 slikkede	 frimærker,	 men	 var	 tilsyneladende	 troværdige	
nok	for	PET	til	at	de	kunne	indgå	i	deres	efterretningsvirksomhed.	Men	et	er	
hvad	PET	kunne	bruge,	noget	andet	er,	at	PET-kommissionen	tyve,	 tredve	år	
efter	 også	 anvender	 dette	 materiale	 som	 en	 slags	 bevis	 på	 PET’s	 nyttige	
arbejde.	Nu	hvor	man	ved,	at	PET	overvågede	de	venstreradikale	miljøer,	ville	
det	da	have	været	nyttigt	at	se,	om	de	informationer	som	PET	lå	inde	med	også	
stemte	 med	 virkeligheden.	 Samtlige	 venstreorienterede	 partier,	 som	 blev	
overvåget	af	PET,	havde	indvilget	i	at	stå	til	rådighed	for	PET-kommissionens	
undersøgelser.	 Alligevel	 så	 man,	 at	 PET-kommissionen	 overhovedet	 ikke	
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kontaktede	 de	 nøglepersoner,	 der	 med	 stor	 sandsynlighed	 kunne	 have	
nuanceret	 billedet	 af	 PET’s	 omfattende	 overvågningsaktiviteter.	 Som	
historikere	i	PET-kommissionen	må	man	da	vide,	at	ikke	alle	kilder	er	sande,	
og	at	en	hvilken	som	helst	historisk	begivenhed	bedst	belyses	ved	at	se	sagen	
fra	 alle	 parter.	 	 Søren	 Søndergaard	udtrykker	 det	meget	 præcist:	 ”Jeg	 vidste	
f.eks.	ikke	–	og	forestillede	mig	heller	ikke	–	at	en	kommission	kunne	sidde	i	ti	
år	og	bruge	70	millioner	kroner	af	skatteydernes	penge	uden	at	snakke	med	
de	 folk,	 som	 PET	 overvågede,	 og	 som	 kommissionen	 i	 sin	 beretning	
videregiver	allehånde	udokumenterede	beskyldninger	imod”	(s.	17).	
	
Et	 andet	 uløst	 problem	 er,	 at	 det	 i	 dag	 er	 ganske	 usikkert,	 om	 PET-
kommissionens	 arbejde	 har	 ført	 til,	 at	 man	 som	 borger	 har	 fået	 sikret	 sine	
rettigheder	til	at	kunne	udøve	lovligt	politisk	arbejde	uden	at	blive	registreret.	
Poul	Smidt	er	ikke	helt	overbevist:	”Det	er	PET-kommissionens	ansvar,	at	der	i	
dag	 er	 4600	 ulæselige	 sider	 og	 ikke	 et	 eneste	 sted	 en	 klar	 tekst,	 der	 giver	
sikkerhed	for	fremtiden”	(s.	23).	
	
Da	 PET-kommissionen	 i	 1989	 blev	 nedsat	 stillede	 Folketinget	 naturligvis	 en	
række	 spørgsmål,	 som	 den	 gerne	 ville	 have	 besvaret.	 Til	 trods	 for	 en	
bemandingsmæssig	stor	kommission,	og	ti	år	til	at	finde	passende	svar,	er	det	
Line	 Barfod’s	 vurdering,	 at	 dette	 ikke	 er	 sket	 fyldestgørende.	 Især	 er	
belysningen	 af	 PET’s	 anvendelse	 af	 infiltratorer	 (penetratorer)	 yderst	
mangelfulde.	 Ligeledes	 er	 det	 aldeles	 uklart	 i	 hvor	 stort	 et	 omfang	 PET	 har	
overvåget	og	 registreret	 folketingsmedlemmer	og	ministre.	 Svarene	 fra	PET-
kommissionen	synes	ikke	at	bygge	på	systematisk	forskning	af	kilderne,	men	
mere	 på	 løse	 formodninger	 om	 at	 vise	 politikere	 og	 ministre	 vistnok	 blev	
overvåget,	når	de	deltog	i	ambassadereceptioner,	 frokostmøder	og	den	slags:	
”Det	 fremgår	 således,	 at	 PET	 i	 vidt	 omfang	 har	 registreret	 og	 overvåget	
folketingsmedlemmer,	 og	 at	 der	 ikke	 var	 nogen	 særlige	 retningslinjer	 for	
dette”	(s.	32).	
	
I	 hele	 den	 kolde	 krigs	 tid	 poppede	 der	 i	 offentligheden	 historier	 op	 om	 at	
ganske	 almindelige	 og	 lovlydige	 borgere	 blev	 registreret	 i	 hemmelige	
kartoteker.	 Dette	 førte	 til,	 at	 regeringen	 i	 efteråret	 1968	 kom	 med	 en	
erklæring	om,	at	denne	aktivitet	skulle	stoppe.	Erklæringen	er	sidenhen	blev	
misbrugt	 på	 det	 skammeligste.	 Hver	 gang	 der	 blev	 rejst	 offentlig	 kritik	 af	
uretmæssig	politisk	overvågning,	blev	kritikken	affejet	med,	at	det	ikke	kunne	
have	 sin	 rigtighed	 med	 henvisning	 til	 omtalte	 regeringserklæring	 og	 de	
parlamentariske	 instanser	 der	 var	 blevet	 nedsat	 for	 at	 sikre,	 at	 alt	 gik	
retmæssigt	 til.	 Her	 leverer	 Preben	 Wilhjelm	 (som	 sædvanlig?)	 en	 uhyre	
skarpsindig	analyse	af	dette	politiske	rænkespil.	Wilhjelm	er	helt	klar	i	mælet:	
”Spørgsmålet	 er	 så:	 Hvordan	 har	 PET	 forvaltet	 regeringserklæringen.	 Efter	
PET-kommissionens	 beretning	 kan	 det	 besvares	 meget	 klart:	 Den	 er	 aldrig	
blevet	efterlevet!	Den	er	systematisk	blevet	omgået	så	at	sige	fra	første	dag”	(s.	
37).	 Som	 bekendt	 frikender	 PET-kommissionen	 PET	 for	 ikke	 at	 have	 fulgt	
regeringserklæringen	 –	 med	 henvisning	 til	 at	 de	 ledende	 politikere	 i	
hemmelighed	(vistnok)	var	blevet	orienteret.	Dette	får	med	rette	Wilhjelm	til	
at	stejle:	”hvis	det	virkelig	er	rigtigt,	at	PET	gennem	alle	årene	har	haft	politisk	
rygdækning	 for	 en	 praksis,	 som	 klart	 er	 i	 strid	 med	 VKR-erklæringens	
registreringsforbud,	 så	 forekommer	 det	 mig	 langt	 alvorligere,	 end	 hvis	 det	
”blot”	var	PET	selv,	der	havde	anlagt	vidtløftige	fortolkninger.	For	så	handler	
det	jo	om,	at	den	ene	regeringstop	efter	den	anden	bevidst	har	ført	Folketinget	
bag	 lyset.	Så	er	det	 ikke	blot	en	 forvaltningsgren,	der	er	på	afveje,	men	selve	
demokratiet,	der	er	angrebet	ved	roden,	fordi	man	fjerner	forudsætningen	for	
enhver	demokratisk	beslutningsproces”	(s.	47-48).	
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Man	 går	 helt	 galt	 i	 byen,	 hvis	man	 tror,	 at	 det	 kun	 var	 lovlige	 politikere	 og	
politiske	partier,	der	var	i	PET’s	søgelys.	I	en	række	indlæg	på	konferencen	–	
og	dermed	i	bogen	-	får	man	et	rystende	men	indsigtsfuldt	indblik	i,	at	PET	så	
sandelig	med	 stor	 nidkærhed	 holdt	 de	 faglige	miljøer	 under	 kritisk	 opsyn	 –	
typisk	 godt	 hjulpet	 af	 hjælpsomme	 socialdemokratiske	
fagforeningsmedlemmer.	Fredsbevægelsen	som	langt	hen	af	vejen	af	PET	blev	
betragtet	 som	 kommunistiske	 dækorganisationer	 (benævnt	
frontorganisation),	 blev	 også	 registeret	 på	 livet	 løs.	 Medlemslister	 og	
indkaldelser	blev	registreret,	gemt	og	arkiveret.	Intet	var	for	småt,	selvom	folk	
i	 fredsbevægelsesmiljøet	 kan	bevidne,	 at	 PET	 af	 og	 til	 løb	med	 en	halv	 vind.	
Dette	 har	 endog	 ikke	 givet	 PET-kommissionen	 lejlighed	 til	 at	 overveje	
troværdigheden	 af	 PET’s	 arkiver.	 På	 samme	 vis	 blev	 Vietnam-	 og	 Sydafrika-
komiteer	genstand	for	PET-overvågning	–	til	trods	for,	at	der	alene	var	tale	om	
en	 lovlig	politisk	virksomhed.	Også	de	nye	socialistiske	partigrupperinger	og	
forskellige	 anarkistmiljøer	 blev	 intimideret.	 Typisk	 for	 PET	 uden	 den	
tilstrækkelige	indsigt	i	hvad	de	i	det	hele	taget	gik	og	foretog	sig.	Så	meget	af	
registreringen	blev	til	på	grundlag	af	fordomme	og	dubiøse	indberetninger.	
	
PET-kommissionen	 lægger	 faktisk	 yderligere	 til	 i	 forhold	 til	 PET’s	 eget	
arbejde.	 Uden	 overhovedet	 at	 involvere	 Jens	 Peter	 Bonde	 fra	 EU-
modstanderne,	 når	 PET-kommissionen	 på	 grundlag	 af	 tvivlsomt	 PET-
materiale	 frem	 til	 den	 groteske	 påstand,	 at	 han	 ikke	har	 været	 agent:	 ”PET-
kommissionen	konkluderer,	at	jeg	ikke	har	været	agent	for	Sovjet.	Det	har	den	
vanskelighed,	 at	 jeg	 ikke	 kan	 forlange	 et	 dementi.	 Jeg	 har	 i	 stedet	 krævet	 et	
berigtigende	genmæle,	 som	 jeg	har	bedt	 Justitsministeriet	anbringe	på	deres	
hjemmeside”	 (s.	 104).	 Den	 er	 dog	 endnu	 ikke	 at	 finde	 på	 ministeriets	
hjemmeside.	Man	 forstår	godt	Bondes	vrede:	 ”Beretningens	omtale	er	 infam.	
Kommissionen	 refererer,	 hvad	 PET-folk	 måtte	 have	 sagt	 eller	 skrevet	 eller	
ment,	 det	 er	 teknikken.	 De	 tager	 ikke	 stilling	 til,	 om	 det	 er	 sandt.	 Men	
anklagerne	 bliver	 hængende,	 så	 man	 efter	 frifindelsen	 stadig	 står	 som	 en	
sovjet-agent,	der	har	skaffet	penge	 fra	Moskva	til	Notat	og	Folkebevægelsen”	
(s.	105).	Dette	er	mere	en	kritik	af	kommissionens	arbejde,	end	PET’s	ditto.	
	
Ingen	 kan	 være	 i	 tvivl	 om,	 at	 det	 var	 venstrefløjen,	 der	 var	 i	 PET’s	 søgelys.	
Retfærdigvis	 må	 man	 dog	 nævne,	 at	 dele	 af	 den	 ekstreme	 højrefløj	 også	
påkaldte	 sig	 PET’s	 interesse,	 men	 meget	 fylder	 det	 ikke.	 Overvågningen	
koncentrerede	 sig,	 som	 Morten	 Thing	 siger,	 alene:	 ”om	 de	 kendte	 hel-	 og	
halvnazistiske	 grupper,	men	 tilsyneladende	 ikke	 har	 beskæftiget	 sig	med	 de	
små	 radikale	 afskalninger	 som	 Blood	 and	 Honours,	 Comgat	 18	 (omtalt	 én	
gang),	Dansk	Front,	Dansk	Forum,	Dansk	National	Front,	White	Pride	m.fl.”	(s.	
114).	 Interessant	 i	denne	 forbindelse	er	det,	 at	PET	 tilsyneladende	har	holdt	
sig	 til	 regeringserklæringen	 når	 det	 handlede	 om	 Fremskridtspartiet	 og	
senere	Dansk	Folkeparti	–	og	om	Den	danske	Forening	har	de	været	i	syv	sind.	
Det	 oplyses	 også,	 at	 PET	 bevidst	 har	 brugt	 personer	 fra	 højrefløjen	 til	
infiltration	 i	 forskellige	 venstrefløjsmiljøer,	 mens	 de	 kun	 har	 sat	 lettere	
anløbne	højrefløjsfolk	til	at	overvåge	og	registrere	højrefløjens	aktiviteter.		
	
PET	har	med	 stor	 nidkærhed	overvåget	 alle	KGB’s	 aktiviteter	 i	Danmark,	 og	
givetvis	 ladet	 CIA	 gennemføre	 og	 finansiere	 overvågning	 af	 danske	borgeres	
aktiviteter	 i	 Danmark,	 samtidig	 med	 at	 Mossads	 operationer	 i	 Danmark	 er	
forbigået	PET’s	opmærksomhed	i	stilhed.	
	
Antologien	slutter	af	med,	at	Ole	D.	S.	Hansen	beskriver	hvordan	man	i	Norge	
har	 håndteret	 et	 lignende	 sagskompleks	 som	 den	 danske	 PET-kommission.	
For	 det	 første	 ser	 det	 ud	 til	 at	 deres	 kommissionsarbejde	 har	 været	 beriget	
med	 en	 større	 faglighed,	 og	 en	 evne	 og	 lyst	 til	 at	 finde	 frem	 til	 sandheden	 i	
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politiets	 overvågning	 af	 norske	 borgeres	 lovlige	 politiske	 aktiviteter.	 I	
modsætning	 til	 i	 Danmark	 findes	 der	 en	 egentlig	 lov	 i	 Norge,	 der	 forbyder	
ulovlig	politisk	overvågning.	I	Danmark	blev	det	aldrig	til	en	lov,	men	kun	en	
regeringserklæring.	Dette	har	også	givet	et	tåget	lovgrundlag,	og	i	dag	kan	alle	
(måske	 undtaget	 PET-kommissionen),	 se	 uklarheden	 i	 det	 lovmæssige	
grundlag	for	PET’s	aktiviteter.		
	
Det	utrygge	består	stadig.	Med	stramningen	af	terrorlovgivningen	både	i	2002	
og	2006	kan	man	frygte,	at	den	overvågning	PET	i	dag	foretager	af	borgernes	
lovlige	politiske	arbejde,	gør	overvågningen	under	den	kolde	krig	til	det	rene	
og	skære	vand.	Teknologiske	 landvindinger,	arkivsystemernes	mangedobling	
og	terrorfrygten	generelt	har	givet	gjort,	at	man	med	stor	sandsynlighed	kan	
hævde,	at	alle	skribenter	og	læsere	af	Kontradoxa	nidkært	bliver	registreret	af	
PET.	 Det	 er	 dog	 vigtigt	 at	 man	 ikke	 lader	 sig	 skræmme	 væk	 fra	 sine	
demokratiske	rettigheder	i	frygt	for	registrering.	Det	bevidner	de	overvågede	
også.	Derfor	er	deres	bidrag	en	vigtig	brik	i	Danmarks	nyere	politiske	historie.	
	
Det	er	sjældent	at	de	overvågede	kommer	 til	orde.	Det	gør	de	her,	og	de	gør	
det	godt.	
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52.	Rend	mig	i	den	kreative	klasse	

Anmeldelse	 af	 Lars	 Olsen:	 Eliternes	 triumf	 -	 Da	 de	 uddannede	 klasser	 tog	
magten.	Forlaget	Sohn	2009	
	
Optaget	i	en	kort	udgave	i	DJØF-Bladet	
	
Bogens	tese	er,	at	det	danske	folkestyre	har	udviklet	sig	fra,	at	folket	styrede	
landets	 anliggender,	 til	 at	 det	 nu	 er	 folket,	 der	 bliver	 styret	 af	 landets	
uddannede	 eliter.	 Dermed	 er	 man	 efter	 Lars	 Olsens	 opfattelse,	 hurtigt	 men	
nærmest	 umærkeligt,	 vendt	 tilbage	 til	 en	 situation,	 som	 også	 herskede	 før	
demokratiets	 reelle	 gennembrud.	 En	 situation,	 hvor	 det	 er	 de	 begavede,	 de	
kulturelle	 og	 de	 velbjergede	 der	 har	 overvægt	 i	 at	 formulere	 den	 offentlige	
mening,	og	dermed	bliver	styrende	i	alle	offentlige	anliggender.	Eliterne	har	så	
at	 sige	 ikke	 den	 rette	 indlevelsesevne	 til	 at	 forstå	 og	 afkode,	 det	 der	
bestemmer	 almindelige	 folks	 arbejds-	 og	 hverdagsliv.	 Det	 skyldes	 hverken	
manglende	indsigt,	vilje	eller	evner	hos	eliten,	men	det	forhold,	at	de	så	at	sige	
lever	i	to	adskilte	verdener.	En	adskillelse	der	er	blevet	kraftigt	intensiveret	i	
de	sidste	tyve,	tredive	år.		
	
Påstanden	er,	 at	det	 er	blevet	 storbyernes	over-	 og	højere	middelklasse,	 der	
sætter	 dagsordenen,	 og	 præger	 de	 politiske	 beslutninger.	 Den	 almindelige	
befolkning,	 hvordan	 den	 ellers	 måtte	 blive	 defineret,	 er	 efter	 Lars	 Olsens	
opfattelse,	 fuldstændigt	 afkoblet	 den	 demokratiske	 påvirknings-	 og	
indflydelsessfære.	 Lars	 Olsen	 gør	 en	 række	 simple	 iagttagelser,	 der	
understøtter	 disse	 synspunkter.	 Personsammensætningen	 i	 Folketinget	
afspejler	 på	 ingen	 måde	 sammensætningen	 i	 befolkningen	 som	 helhed.	
Folketingets	medlemmer	er	 i	dag	præget	af	 akademisk	uddannede	personer,	
der	bor	i	ejerbolig,	og	som	har	meget	lidt	erhvervserfaring,	da	de	lige	fra	deres	
unge	år,	har	valgt	at	gå	”politikervejen”.	Dertil	skal	lægges	at	både	det	politiske	
rådgivningsniveau	 og	 embedsmændene	 i	 ministerierne	 i	 høj	 grad	 også	 er	
udgået	 af	 den	 akademiske	 skole	 –	 uden	 meget	 forbindelse	 med	 den	 jævne	
befolkning,	 der	 fortsat	 mest	 til	 dels	 består	 af	 faguddannede	 og	 ikke	
faguddannede	personer.	Dette	har	efter	Lars	Olsens	vurdering	betydet,	at	en	
lang	 række	 af	 de	 seneste	 års	 meget	 store	 økonomisk-politiske	 reformer,	 så	
som	 velfærdsforlig,	 uddannelses-,	 struktur-	 og	 politireform	 er	 blevet	
gennemført	 uden	 inddragelse	 af	 den	 brede	 befolknings	 erfaringsgrundlag.	
Reformerne	er	blevet	til	i	snævre	lukkede	akademiske	cirkler	af	eksperter	og	
politikere:	 ”Den	 politiske	 enighed	 skyldes	 ikke	 mindst,	 at	 en	 stor	 del	 af	
politikerne	i	dag	kommer	fra	storbyernes	højere	middelklasse.	Konsekvensen	
er,	at	forestillinger	i	dette	samfundslag	let	får	politisk	gennemslag,	mens	andre	
hensyn	har	 en	 sværere	 gang	på	 jord”	 (p.	 95).	Efter	Lars	Olsens	opfattelse	 er	
dette	et	markant	brud	med	den	klassiske	opfattelse	af	folkestyret.		
		
Lars	 Olsen	 påpeger	 i	 denne	 forbindelse	 Hal	 Koch’s	 historiske	 demokrati-
opfattelse,	 hvor	 store	 samfundsklasser	 som	 bønderne	 og	 arbejderne	 lod	 sig	
repræsentere	 af	 folk,	 der	udgik	 af	deres	 egne	 rækker,	 og	 som	gennem	deres	
personlige	 opvækst	 og	 virke	 havde	 en	 tæt	 kontakt	 med	 disse	
befolkningsgruppers	 daglige	 arbejds-	 og	 levevilkår.	 Bønder	 repræsenterede	
bønderne,	 og	 arbejdere	 repræsenterede	 arbejderne.	 I	 dag	 bliver	 de	 alle	 -	
uanset	stand	og	uddannelse	–	repræsenteret	af	en	akademisk	elite.	En	elite	der	
ikke	har	den	brede	kontakt	med	borgerne	uden	for	de	store	byers	bedre	men	
kreative	 borgerskab.	 Stort	 set	 ingen	 fra	 den	 uddannede	 eliten	 bor	 i	 den	
almene	 sektor,	 og	 mange	 af	 deres	 børn	 går	 på	 privatskole.	 De	 naturlige	
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mødefora,	der	 tidligere	eksisterede	 i	byernes	 folkeskoler,	er	så	at	sige	blevet	
udhulet.		
	
Den	usynlige	adskillelse	mellem	den	akademiske	elite	og	den	jævne	befolkning	
er	 vokset	 markant	 i	 de	 senere	 år,	 og	 mens	 den	 akademiske	 elite	 med	 stor	
sandsynlighed	 har	 vundet	 magt,	 prestige	 og	 økonomisk	 velstand	 med	 den	
tiltagende	 globalisering,	 har	 meget	 brede	 dele	 af	 befolkningen	 –	 uden	 stor	
eller	 ingen	 uddannelse	 –	 betalt	 prisen	 ved,	 at	 arbejdsmarkedet	 er	 blevet	
voldsomt	brutaliseret	i	den	frie	konkurrences	hellige	navn.	Dertil	skal	lægges,	
at	mange	af	de	arbejdspladser,	hvor	de	almindeligt	faguddannede	og	de	ikke-
uddannede	kunne	finde	reelt	arbejde,	er	blevet	flyttet	til	udlandet.			
	
Akademiseringen	 af	 samfundet	 er	 sket	 overalt	 –	 og	 især	 inden	 for	 under-
visningssektoren,	hvor	akademisk	snobberi	er	særligt	udtalt	 inden	for	højere	
politiske	 niveau.	 Al	 undervisning	 indrettes	 herefter	 på	 de	 højtuddannedes	
præmisser	 med	 udbredt	 akademisk	 hovmod	 over	 for	 alt	 manuelt	 fagligt	
arbejde.	Dette	er	naturligvis	til	stor	skade	for	mange	af	de	unge,	der	ikke	har	
akademiske	forældre	at	trække	på.	De	kan	simpelthen	ikke	klare	kravene	til	en	
abstrakt	 og	 teoretisk	 uddannelse.	 De	 kan	 så	 at	 sige	 ikke	 se	 relevansen	 af	
uddannelsen,	 og	 dropper	 derfor	 helt	 ud	 af	 den,	 og	 ender	 typisk	 som	 et	 nyt	
proletariat	af	 ikke-uddannede.	Mens	åndens	arbejde	er	blevet	 løftet	op	på	en	
samfundsmæssig	piedestal,	 er	 der	 inden	 for	 håndens	 arbejde	 sket	 en	 kraftig	
desavouering,	 med	 det	 lidt	 besynderlige	 resultat	 at	 praktisk	 orienterede	
uddannelser,	skal	belemres	med	abstrakte	teorikonstruktioner	af	fx	Bourdieu	
og	Habermas.	Det	 er	 godt	 for	nogle,	men	næppe	 for	personer,	der	 i	 forvejen	
har	svært	ved	det	boglige.	
	
Lars	 Olsens	 analyser	 bygger	 af	 og	 til	 på	 et	 lidt	 tyndt	 teoretisk	 og	 empirisk	
materiale.	 Flere	 af	 udsagnene	 er	 også	 baseret	 på	 en	 lidt	 idealiseret	 og	 naiv	
forestilling	om	 tidligere	 tiders	 store	 samfundsmæssige	 samhørighed	og	 faste	
klasserelationer.	Men	man	kommer	alligevel	ikke	uden	om,	at	der	er	noget	om	
snakken.	Samfundet	bevæger	sig	notorisk	mod	en	større	opdeling	i	forskellige	
samfundsmæssige	segmenter,	hvoraf	de	uddannede	grupper	(her	kaldt	eliter)	
har	 taget	rigtigt	godt	 for	sig	af	 retterne	–	uden	det	store	hensyn	 til	dem,	der	
har	måttet	betale	prisen	for	liberalisering	og	globalisering	af	økonomien	med	
deraf	følgende	stor	indvandring	af	fremmede	kulturer.		
	
Lars	Olsen	gør	sig	i	bogen	en	lang	række	overvejelser	om,	hvad	det	er,	der	har	
gjort	 at	 flere	 hundrede	 tusinde	 traditionelle	 socialdemokratiske	
arbejderstemmer	 er	 blevet	 flyttet	 over	 til	 partiet	 Venstre	 og	 i	 ekstrem	 grad	
Dansk	 Folkeparti.	 Det	 er	 der	 som	 bekendt	 ingen	 lette	 forklaringer	 på,	 men	
Lars	Olsen	tør	dog	alligevel	at	vove	et	par	rimelige	forsøg.	Først	og	fremmest	
skal	 man	 se	 vælgerflugten	 som	 et	 udtryk	 for,	 at	 store	 dele	 af	 den	 gamle	
arbejderklasse	 har	 følt	 sig	 svigtet	 af	 akademiseringen	 af	 det	 traditionelle	
arbejderparti.	 Påstanden	 er,	 at	 de	 ledende	 socialdemokrater,	 ikke	 aner	 hvad	
der	 sker	 ude	 i	 skurvognene	 og	 i	 landets	 mange	 kantiner.	 En	 karrie-
resocialdemokrat	 kommer	 direkte	 fra	 universitetet	 uden	 den	 store	
erhvervserfaring.	 Derudover	 føler	 mange	 traditionelle	 arbejdere,	 at	 ledende	
socialdemokrater	 overhovedet	 ikke	 har	 været	 lydhøre	 over	 for	 den	massive	
folkelige	kritik,	der	blev	rejst	over	en	ukontrollabel	indvandring,	der	notorisk	
har	 skabt	 stærke	 modsætningsforhold	 i	 mange	 boligområder	 Politikerne	
kunne	 ikke	 råbes	 op	 –	 primært	 fordi	 at	 de	 ikke,	 med	 deres	 akademiske	
baggrund,	 selv	 levede	 i,	 eller	 kendte	 personer	 fra	 disse	 bolig-	 og	
arbejdsmiljøer:	 ”Det	 er	 ikke	deres	 job,	 som	 flytter	 til	Kina.	Det	 er	 ikke	deres	
løn	og	arbejdsforhold,	der	presses	af	 løntrykkere	fra	Østeuropa.	Det	er	heller	
ikke	 deres	 børn,	 der	 chikaneres	 af	 utilpassede	 indvandrere	 i	 de	 almene	
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boligkomplekser.	 Sat	 på	 kort	 formel:	 globaliseringen	 har	 både	 positive	 og	
negative	sider,	men	de	er	langt	fra	jævnt	fordelt.	Det	er	ofte	de	bedrestillede,	
der	 får	 fordelene.	Og	 frem	for	alt:	det	er	de	underprivilegerede,	som	må	leve	
med	 konsekvenserne”	 (p.	 134).	 Som	 Lars	 Olsen	 flere	 steder	 konstaterer,	 så	
lever	 de	 højtuddannede	 i	 en	 anden	 social	 virkelighed	 end	 store	 dele	 af	 den	
brede	befolkning.		
	
Ved	 valget	 i	 2001	 var	 alting	 bare	 blevet	 for	meget.	 De	 borgerlige	 –	 og	 især	
Dansk	Folkeparti	 –	 kunne	 tilsyneladende	 levere	det	politiske	 alternativ,	 som	
befolkningen	 så	 åbenlyst	 sukkede	 efter:	 En	 voldsom	 stramning	 af	
udlændingepolitikken.	Det	var	dét,	der	gjorde	 forskellen,	 for	det	var	nemlig	 i	
den	 brede	 vælgerbefolkning	 lykkedes	 for	 både	 partiet	 Venstre	 og	 Dansk	
Folkeparti	 at	 fremstå	 som	 forsvarer	 af	 den	 universelle	 skandinaviske	
velfærdsmodel.	 Befolkningen	 ville	 fortsat	 gerne	 have	 velfærd	 og	 social	
tryghed,	men	ikke	uddannelseselitens	multikulturelle	samfund.	
	
Dansk	Folkeparti	fremstår	nemlig	i	store	dele	af	offentligheden,	og	især	blandt	
tidligere	socialdemokratiske	vælgere,	som	det	parti	der	taler	”den	lille	mands	
sag”,	 når	 det	 værner	 pensionisten,	 og	 revser	 indvandringspolitikken.	 Det	 er	
klar	tale,	der	forstås	ude	på	arbejdspladserne	og	i	de	belastede	boligkvarterer.	
Problemet	 er	 imidlertid,	 at	 der	ofte	 er	 langt	 mellem	 retorik	 og	 virkelighed:	
”Pia	 Kjærsgaard	 	 Co.	 markedsfører	 sig	 på	 at	 repræsentere	 folket	 over	 for	
eliten,	men	 har	 støttet	 nogle	 af	 de	mest	 elitære	 og	 ufolkelige	 forandringer	 i	
Danmarks	nyere	historie!	 ”	 (p.	95).	 	Dansk	Folkeparti	har	om	nogle	 sammen	
med	 den	 borgerlige	 regering	 rullet	 den	 danske	 velfærdsstat	 tilbage.	 Til	
gengæld	 fik	 de	 sat	 indvandringsdebatten	 på	 den	 permanente	 dagsorden:	
”Resultatet	blev	et	kolossalt	folkeligt	overtryk,	der	ikke	bare	banede	vej	for	det	
borgerlige	 systemskifte	 i	 2001,	men	 også	 lagde	 fundamentet	 for	 en	 giftig	 og	
polariseret	debat”	(p.	225).	
	
Den	 traditionelle	 klassekamp	 blev	 erklæret	 død,	 og	 erstattet	 af	 en	 stærkt	
iscenesat	værdi-	og	kulturkamp,	hvor	 islam	og	muslimer	kunne	 identificeres	
som	 de	 fremmede	 og	 de	 uønskede.	 Det	 var	 simpelthen	 lettere	 at	 orkestrere	
modsætninger	 mellem	 forskellige	 kulturer	 end	 klasser	 ingen	 alligevel	 ville	
kendes	 ved.	 I	 denne	 værdikampens	 sump,	 blev	der	 umærkeligt	 åbnet	 op	 for	
centralisering	af	en	række	offentlige	serviceydelser,	der	både	kunne	bruges	til	
at	 fremme	egentlige	nedskæringer,	og	privatiseringer	af	det	der	blev	 tilbage.	
Ligeledes	 kunne	 man	 i	 den	 økonomiske	 forbrugsfest	 for	 brede	 dele	 af	
befolkningen,	 skjule	 det	 faktum,	 at	 indkomstfordelingen	 blev	mere	 og	mere	
skæv.				
	
Lars	 Olsens	 undersøgelsesmetode	 bygger	 på	 kritisk	 journalistik	 med	 stor	
fokus	 på	 selvoplevede	 hændelser,	 interview	 med	 venner	 og	 familie	 samt	
suppleret	med	inddragelse	af	forskellige	nøglepersoner.	Dertil	skal	lægges,	at	
Lars	 Olsen	 har	 fået	 foretaget	 en	 større	 selvstændig	 vælgerundersøgelse	 af	
analysebureauet	 Capacent.	 Metoden	 gør	 det	 muligt	 at	 inddrage	 læseren	 i	
historier	 fra	 det	 virkelige	 liv,	 og	 sætte	 dem	 ind	 i	 en	 større	 samfundsmæssig	
sammenhæng	 på	 en	 letforståelig	 og	 vedkommende	måde.	 Historierne	 er	 let	
fortalte,	og	de	teoretiske	og	politiske	problemstillinger,	de	dækker	over,	bliver	
omsat	til	hverdagshistorier	af	kød	og	blod.	Det	gøres	faktisk	ikke	bedre.		
	
Man	kan	på	 flere	områder	godt	 være	kritisk	–	 ja,	 endog	 tvivlende	–	over	 for	
dele	af	Lars	Olsens	analyse,	men	man	kan	på	ingen	måde	afvise,	at	han	har	fat	i	
nogle	særdeles	væsentlige	samfundsmæssige	problemstillinger.	En	ting	er	helt	
sikkert,	 og	det	 er,	 at	 alt	 for	mange	unge	dropper	ud	af	uddannelsessystemet	
uden	uddannelse,	og	at	almindelige	menneskers	daglige	virke	alt	for	ofte	ikke	
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bliver	 inddraget	 i	 de	 politiske	 diskussioner,	 da	 disse	 hverdagsproblemer	
tilsyneladende	ligger	under	den	politiske	elites	radar.		
	
Med	disse	ord	skal	bogen	varmt	anbefales	 til	at	kunne	 indgå	 i	en	kvalificeret	
debat	 om,	 hvorledes	 vi	 bør	 indrette	 det	 politiske	 system	 i	 fremtidens	
Danmark.		
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53.	Da	Danmark	blev	et	industrisamfund	

Anmeldelse	af	Jan	Pedersen:	Danmarks	økonomiske	historie	1910-1960,	Forlaget	
Multivers	2010	
	
Offentliggjort	på	www.historie-online.dk	
	
Økonomisk	 historie	 har	 i	 Danmark,	 som	 videnskabsdisciplin,	 altid	 levet	 en	
stedmoderlig	tilværelse.	Dette	er	på	sin	vis	ganske	uforståeligt,	da	økonomiske	
forhold	alle	dage	har	været	en	af	historiens	væsentligste	dynamiske	faktorer.	
Politiske	 handlinger,	 kulturelle-	 og	 demografiske	 ændringer	 samt	 sociale	
forandringer	er	i	høj	grad	bestemt	af	den	til	enhver	tid	herskende	økonomiske	
situation.	 Forståelsen	af	 økonomien	 i	 et	 land	er	ofte	nøglen	 til	 forståelsen	af	
alle	de	forhold,	der	binder	en	nation	sammen	eller	splitter	den	i	atomer.					
	
I	 flere	 år	 har	 historikere	 faktisk	 manglet	 en	 ajourført	 forskningsbaseret	
beskrivelse	og	analyse	af	Danmarks	økonomiske	transformation	fra	udpræget	
landbrugsland	 til	 udbygget	 industrisamfund.	 Ja,	 ikke	 siden	 nylig	 afdøde	
professor	 Svend	 Aage	 Hansen’s	 ”Økonomisk	 vækst	 i	 Danmark”	 fra	 midt-
halvfjerdserne	 har	 der	 foreligget	 en	 solid	 og	 sammenhængende	 meso-	 og	
makroøkonomisk	beskrivelse	af	Danmarks	økonomiske	historie	 for	perioden	
1910-1960.	Med	Jan	Pedersen’s	nye	bog	foreligger	der	nu	en	velkonsolideret	
ny	klassiker	inden	for	området.		
	
Bogen	 er	 informationsmættet	 med	 både	 et	 solidt	 statistisk	materiale,	 og	 en	
omfattende	 inddragelse	 af	 andre	 danske	 og	 udenlandske	 forskeres	
økonomisk-historiske	 bidrag.	 Bogen	 kombinerer	 på	 en	 sjældent	 god	 måde	
spændingsfeltet	mellem	det	normative	og	empiriske	i	de	historiske	forløb.	Der	
er	kælet	både	for	detaljen	og	de	lidt	længere	forløb.	
	
Bogen	 burde	 retfærdigvis	 give	 et	 kærkomment	 skub	 til	 den	 akademiske	
verden,	 om	 at	 rette	 op	 på	 fortidens	 synder	 og	 komme	 i	 gang	 med	 at	
genetablere	en	egentlig	videnskabsbaseret	undervisning	inden	for	den	økono-
miske	 historie	 –	 både	 på	 faget	 historie,	 men	 så	 sandelig	 også	 inden	 for	
samfundsvidenskaberne.		
	
Historievidenskaben	 kan	 uden	 tvivl	 tilføre	 samfundsvidenskaberne	 formid-
lingsmæssige	 kvaliteter,	 mangfoldighedens	 præcision	 og	 det	 kildekritiske	
grundlag.	 Det	 er	 en	 kendsgerning,	 at	 meget	 teoretisk	 samfundsvidenskab	
desværre	 er	 totalt	 løsrevet	 fra	 den	 historiske	 virkelighed.	 Især	 forsynder	
mange	 samfundsforskere	 sig	 mod	 det	 kildekritiske	 arbejde,	 inden	 de	 ind-
drager	de	historiske	erfaringer	på	en	yderst	bastant	måde	i	deres	forsknings-
resultater.	På	den	anden	side	kan	samfundsvidenskaberne	bidrage	til	historie-
forskningen	på	mindst	to	områder.	For	det	første	kan	de	udvide	historikerens	
emneområde	 inden	 for	det	økonomiske,	 sociale	og	politiske	område.	For	det	
andet	 kan	de	 bidrage	med	 at	 kunne	udvide	 historieforskningen	med	 strengt	
analytiske	modeller.		
	
Begge	udfordringer	har	Jan	Pedersen	på	kvalificeret	måde	grebet	i	sin	nye	bog.	
Det	skal	han	have	stor	ros	for,	om	end	han	dermed	givetvis	er	med	til	at	koble	
en	og	anden	historiker	af	i	svinget.		
	
Bogen	er	af	den	grundige	slags.	Man	får	en	god	indføring	i	valg	af	periode,	en	
gennemgang	af	den	nyeste	forskning	på	området	og	en	problematisering	af	de	
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retninger,	 som	 faget	 har	 taget.	 Selv	 om	 Jan	Pedersen	 gør	 en	 hel	 del	 ud	 af	 at	
retfærdiggøre	 bogens	 valgte	 periodeafgrænsning	 som	 både	 historisk	 og	
teoretisk	begrundet,	kan	man	ikke	rigtig	frigøre	sig	fra	tanken	om,	at	det	kort	
og	godt	bare	var	”den	ledige	periode”,	der	så	at	sige	var	tilbage,	når	man	tager	i	
betragtning,	at	bogen	er	en	del	af	er	firebindsværk,	hvor	perioden	1840-1910	
(Ole	 Hyldtoft),	 og	 perioden	 efter	 1960	 (Henrik	 Christoffersen)	 tidligere	 er	
blevet	udgivet.	Problemet	bliver	særlig	tydeligt,	når	bogen	i	modsætning	til	de	
øvrige	bind	i	serien	i	højere	grad	fokuserer	på	sammenhængende	økonomiske	
vækstforløb.	 Her	 er	 den	 bastante	 periodeafgrænsning	 ikke	 indlysende	
forståelig.	 Især	 volder	 de	 to	 verdenskrige	 i	 perioden	 problemer.	 Det	 giver	
simpelthen	eksogene	chok	–	både	politisk,	økonomisk	og	ikke	mindst	statistisk	
–	 der	 gør,	 at	 vækstrater	 naturligvis	 kan	 beregnes,	 men	 langt	 hen	 ad	 vejen	
nærmer	 sig	 det	 rene	 nonsens,	 når	 man	 tager	 statistikkens	 kvalitet	 under	
nærmere	overvejelse.		
	
Under	krigslignende	forhold	(Første	verdenskrig)	eller	egentlige	krigsforhold	
(Anden	verdenskrig)	er	økonomi	og	politik	underlagt	så	restriktive	forhold,	at	
den	 økonomiske	 statistik	 ikke	 kan	 sammenlignes	 med	 en	 statistik,	 der	 er	
produceret	 under	 mere	 normale	 forhold.	 Der	 er	 immervæk	 en	 betydelig	
forskel	 på	 maksimaltøj	 i	 celluld	 og	 en	 bomuldsjakke,	 på	 vådt	 mosetørv	 og	
engelske	briketter,	på	dansk	cikorie	og	 importeret	kaffe,	på	bil	med	og	uden	
benzinmotor,	 på	 cykler	med	 og	 uden	 cykeldæk	 osv.	 osv.	 Listen	 over	 erstat-
ningsproduktion	og	varer	udviklede	sig	under	krigen	ad	libitum	–	og	ud	over	
det	havde	en	særdeles	dårlig	kvalitet,	var	det	også	 i	 stort	omfang	rationeret.	
Sortbørshandel	 og	 udbredt	 anvendelse	 af	 naturalieøkonomi	 hører	 også	
krigslignende	tilstande	til,	og	er	uhyre	vanskelige	–	også	i	fredstid	-	at	opfange	
i	statistikken.	Måge	 i	karry	og	 fynske	cigarer	 lyder	nu	 ikke	helt	 lækkert,	men	
indgår	på	lige	fod	i	statistikken	med	flæskesteg	og	virginiacerutter.	For	øvrigt	
er	 leveforholdene	 udmærket	 beskrevet	 i	 et	 af	 bogens	 efterfølgende	 kapitler.	
Men	 hvorom	 alting	 er,	 så	 er	 krigs-	 og	 fredsproduktion	 langt	 hen	 ad	 vejen	
væsensforskellige	 –	 bortset	 fra	 at	 de	 begge	 kan	 omregnes	 til	 stigningspro-
center	 i	 en	 økonomisk	 vækstanalyse.	 Man	 skal	 derfor	 nok	 ikke	 lægge	 for	
meget	 i	 Jan	 Pedersens	 meget	 præcise	 vendepunkter,	 om	 end	 det	 virker	
pirrende	 at	 få	 at	 vide,	 at	 dansk	 økonomis	 vækstratetendens	 vendte	 i	 sidste	
halvdel	af	det	første	besættelsesår.	Bunden	var	så	at	sige	nået.	 I	denne	del	af	
Jan	 Pedersen’s	 yderst	 interessante	 vækstanalyse,	 bliver	 den	 økonomiske	
statistik	nok	tortureret	lidt	mere	end	godt	er.		
	
Det	overordnede	i	vækstanalysen	er	dog,	at	krisen	i	trediverne	nok	ikke	var	så	
væksthæmmende	 som	 man	 tidligere	 har	 haft	 en	 forestilling	 om,	 og	 at	
landbrugets	 afvikling	 og	 afvandring	 mod	 byerne	 nok	 heller	 ikke	 skete	 så	
hurtigt,	 som	 de	 realøkonomiske	 betingelser	 lagde	 op	 til.	 Det	 er	 også	 helt	
evident,	 at	Danmark	meget	 hurtigt	 efter	 krigen	produktionsmæssigt	 kom	op	
på	førkrigsniveau,	og	fik	igangsat	en	accelererende	økonomisk	vækst	–	både	i	
landbrug	og	 industri.	 Især	båret	 af	 en	betydelig	handelsmæssig	åbning	af	de	
udenlandske	 markeder	 –	 dog	 med	 et	 betydeligt	 efterslæb	 af	 landbrugs-
eksporten,	 der	 dengang	 var	 Danmarks	 største.	 I	 denne	 vækstanalyse	 er	
Marshallhjælpens	enorme	betydning	for	dansk	økonomi	nok	også	underspillet	
en	smule.	Det	nævnes	godt	nok,	at	hjælpen,	der	fandt	sted	i	perioden	1948-52,	
var	 på	 i	 alt	 305	mio.	 dollars.	Hvor	 stort	 beløbet	 i	 virkeligheden	 er,	 kan	man	
først	rigtig	forestille	sig,	når	dollarbeløbet	sættes	i	forhold	til	datidens	danske	
BNP.	305	mio.	dollars	svarer	til	ca.	1,8	mia.	kr.,	som	igen	svarede	til	7-8	pct.	af	
BNP	 i	 1950.	 Et	 svimlende	 bistandsbeløb,	 der	 virkede	 ekspansivt	 i	 dansk	
økonomi.	I	modsat	retning	trak	en	bytteforholdsforringelse	pga.	Korea-krigen	
(dog	ikke	omtalt).			
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Bogens	 helt	 store	 faglige	 clou	 er	 inddragelsen	 af	 en	 historisk	 input-output-
analyse	 fra	 1934	 -	med	 tråde	op	 til	 1958.	Dette	 svære	 tema	 er	 fremragende	
formidlet	af	Jan	Pedersen.	 	Jan	Pedersen	tager	så	at	sige	læseren	ved	hånden,	
og	fører	vedkommende	igennem	disse	komplicerede	tabelopstillinger,	og	viser	
med	 stor	 tydelighed,	 hvordan	 de	 forskellige	 hovederhverv	 spillede	 sammen,	
og	hvordan	den	økonomiske	udvikling	forløb	både	mellem	dem	indbyrdes	og	
over	 for	 omverdenen.	 Især	 vil	 det	 gå	 op	 for	 mange	 læsere,	 at	 erhvervene	 i	
allerhøjeste	 høj	 grad	 var	 dybt	 afhængige	 af	 hinanden	 –	 både	 som	 input-	 og	
outputaktører.					
	
Efter	 en	 indledende	 præsentation	 af	 både	 vækst-	 og	 input-outputmodeller	
følger	 en	 lidt	 mere	 traditionel	 –	 og	 grundig	 -	 gennemgang	 af	 de	 danske	
hovederhvervs	økonomiske	udvikling.	Men	helt	traditionel	er	det	nu	alligevel	
ikke,	 da	 Jan	 Pedersen	 i	 høj	 grad	 forsøger	 at	 knytte	 de	 historiske	 forløb	 til	
forskellige	 økonomisk-teoretiske	 konstruktioner,	 samt	 henvise	 til	 forskellige	
forskningsresultater	på	området.	Det	gøres	godt	og	kompetent.	Der	er	ofte	tale	
om	 en	 flig	 af	 noget	 makroøkonomisk	 teori	 sat	 ind	 i	 en	 konkret	 historisk	
sammenhæng.	 Det	 har	 både	 sine	 styrker	 og	 svagheder.	 Til	 styrken	 hører,	 at	
den	økonomiske	 teori	omsættes	 til	praktisk	genkendelig	virkelighed,	og	man	
får	 som	 læser	 en	 forståelse	 af	 et	 økonomisk	 fænomen,	 der	 ofte	 ikke	 kan	 ses	
med	 det	 blotte	 øje.	 Til	 svagheden	 hører,	 at	 teorien	 nødvendigvis	 ofte	 må	
præsenteres	 lidt	 mere	 forsimplet	 og	 robust	 end	 oprindeligt	 påtænkt	 –	 og	
konkurrerende	teorier	er	der	ikke	rigtig	plads	til.	Dermed	bliver	både	teorien	
og	den	historiske	mangfoldighed	skævvredet	en	smule.			
	
Bogen	gennemgår	i	en	række	velstrukturerede	kapitler	de	væsentligste	udvik-
lingstræk	inden	for	både	de	primære,	sekundære	og	tertiære	erhverv.	Statistik	
og	 forskellige	 forskningsresultater	 supplerer	 hinanden	 godt.	 Perioden	 er	 på	
mange	måder	 spændende:	 Landbruget	 bliver	 traktoriseret,	 industrien	 bliver	
tayloriseret,	energien	bliver	elektrificeret,	 infrastrukturen	bliver	motoriseret,	
udenrigshandlen	 bliver	 internationaliseret,	 og	 den	 offentlige	 sektor	 bliver	
bureaukratiseret.	Der	bliver	slået	hul	på	en	række	myter	-	fx	at	industrien	ikke	
bliver	 fanget	 i	 en	 vækstfælde	 på	 grund	 af	 udbredt	 protektionisme,	 og	 at	
arbejdsløsheden	 i	 30’erne	 –	 i	 den	 traditionelle	 opfattelse	 –	 givetvis	 var	
overdramatiseret.	 Som	 bekendt	 har	 hver	 generation	 af	 historikere	 deres	
fortolkning	 af	 historien,	 og	 Jan	 Pedersen	 bidrager	 på	 bedste	 vis	 til	 at	 tage	
tidligere	opfattelser	op	til	fornyet	revision.	
	
Bogen	afslører	også,	at	der	stadig	er	nogle	forskningsmæssige	huller,	der	med	
stor	udbytte	venter	på	at	blive	udfyldt.	Man	bliver	faktisk	lidt	overrasket	over,	
at	den	offentlige	sektors	økonomi	 i	mellemkrigstiden	er	 så	 svagt	belyst,	 som	
den	er.	Her	burde	en	eller	anden	økonomisk-historisk	 forsker	gribe	 chancen	
og	 udfylde	 hullet.	 Ligeledes	 kunne	 det	 være	 yderst	 interessant	 at	 få	 belyst	
arbejdsløsheden	 –	 og	 den	 deraf	 følgende	 underbeskæftigelse	 -	 i	
mellemkrigstiden,	 på	 en	 mere	 korrekt	 måde	 end	 de	 arbejdsløshedstal	 (og	
korrektioner),	 der	 i	 dag	 foreligger.	 I	 bogens	medfølgende	 forskningsoversigt	
slås	 der	 også	 til	 lyd	 for,	 at	 man	 i	 Danmark	 mangler	 et	 historisk	 baseret	
nationalregnskab,	 hvor	 vækst	 og	 sammenhæng	 mellem	 erhvervene	 over	
længere	perioder	er	konsistent	belyst.	Helt	enig,	men	i	den	sammenhæng	kan	
man	 så	 undrer	 sig	 over,	 at	 Jan	 Pedersen	 ikke	 selv	 anvender,	 den	 stump	 af	
sammenhængende	 nationalregnskab,	 der	 trods	 alt	 eksisterer	 efter	 1948	 og	
frem.	 Her	 tænkes	 bl.a.	 på	 Danmarks	 Statistik’s	 publikation	 og	 medfølgende	
databank:	”60	år	i	tal	-	Danmark	siden	2.	verdenskrig”.		
	
Mens	gennemgang	af	de	forskellige	erhverv	–	trods	nye	vinkler	på	udviklingen	
–	 følger	 gængs	 praksis	 inden	 for	 rammerne	 af	 økonomisk	 historie,	 er	
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kapitlerne	om	den	økonomiske	politik	 i	perioden	befriende	ny	 læsning.	 I	det	
store	 og	 hele	 er	 sammenhængen	 mellem	 den	 reale	 økonomi	 og	 den	
økonomiske	politik	både	velunderbygget	og	indsigtsfuld,	men	vækker	alligevel	
visse	steder	modstand,	da	tolkningen	ud	over	at	være	dristig,	også	bevæger	sig	
på	 grænsen	 af	 det	 plausible.	 Især	 påkalder	 dele	 af	 den	 økonomiske	 politik	
under	anden	verdenskrig	en	vis	form	for	forundring.	Det	kræver	immervæk	en	
god	 portion	 intellektuelt	 mod	 at	 få	 en	 røverøkonomi,	 som	 Tysklands	
udplyndring	 af	 Danmark	 under	 anden	 verdenskrig,	 til	 at	 fremstå	 som	 et	
eksempel	 på	 en	 keynesiansk	 makro-økonomisk	 efterspørgselsmodel.	 Det	
kræver	 sikkert	 en	 forklaring:	 Det	 nævnes,	 at	 samhandlen	 med	 Tyskland	
byggede	 på	 ”fair	 trade”,	 da	 de	 var	 villige	 til	 at	 betale	 godt	 for	 de	 danske	
landbrugsvarer.	Ligeledes	nævnes	det,	at	Tyskland	igangsatte	og	betalte	for	en	
række	 anlægsarbejdere,	 der	 på	 sin	 vis	 virkede	 ekspansiv	 i	 økonomien.	 Jan	
Pedersen	svinger	sig	i	den	forbindelse	op	til	at	sammenligne	disse	hændelser	
med	 keynesianske	 multiplikatoreffekter	 -	 for	 øvrigt	 ganske	 udmærket	
fremstillet.	 Men	 spørgsmålet	 er,	 om	 sammenligningen	 netop	 her	 er	 særlig	
velvalgt.	 Man	 kunne	 måske	 bedre	 sammenligne	 Tysklands	 økonomiske	
forhold	 til	Danmark	på	 samme	måde	 som	manden,	der	 fodrer	 sin	hund	med	
sin	egen	hale.	Tyskland	påstod	godt	nok,	at	de	betalte	for	deres	køb	i	Danmark,	
men	 de	 lånte	 (stjal?)	 nu	 alle	 pengene	 i	 Nationalbanken.	 Engang	 i	 1960’erne	
blev	denne	gæld	da	også	totalt	eftergivet.	Det	er	nu	heller	ikke	lige	meget	for	
den	 økonomiske	 teori	 om	 man	 graver	 et	 hul	 i	 jorden,	 bygger	 en	 bunkers,	
cementerer	Vestkysten,	tvangsudskriver	arbejdere,	eller	om	man	igangsætter	
nyttigt	 arbejde.	 Derfor	 kan	 man	 også	 sætte	 spørgsmålstegn	 ved	 effekten	 af	
eksporten	 til	 Tyskland.	 Under	 normale	 omstændigheder	 ville	 et	
eksportoverskud	 have	 ekspansive	 effekter	 på	 resten	 af	 økonomien,	 men	 da	
der	reelt	ikke	blev	betalt	for	handlen,	giver	det	efter	gængs	økonomisk	teori	en	
betragtelig	 negativ	 multiplikatoreffekt	 i	 Danmark.	 Hvis	 man	 skulle	 tage	
nutidige	briller	på,	ville	man	nok	have	benævnt	datidens	eksport	til	Tyskland	
som	 ensidige	 overførsler	 til	 udlandet.	 Dette	 ændrer	 dog	 ikke	 billedet	 af,	 at	
Danmark	 i	 det	 store	 og	 hele	 kom	 relativt	 nådigt	 gennem	 krigen.	 Som	 Jan	
Pedersen	 skriver:	 ”Derfor	 blev	 Danmark	 det	 af	 alle	 besatte	 lande	 hvor	
levestandarden	gik	mindst	ned,	og	hvor	dagligdagen	i	det	hele	taget	blev	udsat	
for	 færrest	 forstyrrelser”	 (p.	 404).	Men	 i	 bund	 og	 grund	 siger	 det	mere	 om,	
hvilke	 rædsler	 –	 økonomisk	 og	 menneskeligt	 -	 de	 andre	 besatte	 lande	 blev	
udsat	for,	end	hvordan	danskerne	selv	klarede	sig	gennem	krigen.	
	
Men	et	er	sikkert,	relativt	hurtigt	-	omkring	1947	-	var	Danmark	faktisk	oppe	
på	førkrigsniveau,	og	med	den	nye	opdeling	i	Øst	og	Vest	blev	den	økonomiske	
politik	hurtigt	drejet	ind	i	en	Vestlig	orienterede	retning.	Forudsætningen	for	
at	 modtage	 Marshall-hjælp	 var	 bl.a.,	 at	 man	 måtte	 opgive	 en	 nordisk	
toldunion,	og	stille	sig	positivt	over	for	et	medlemskab	af	NATO.	Dertil	skulle	
der	i	internationalt	regi	fremlægges	oversigtlige	økonomiske	flerårsplaner	for	
dansk	økonomi.	Kun	det	 sidste	 er	 omtalt	 i	 bogen.	Efter	 en	 relativ	 succesfuld	
genopbygning	 af	 Danmark,	 kæmpede	 Danmark	 i	 løbet	 af	 halvtredserne	 sig	
igennem	 den	 såkaldte	 stop	 and	 go	 politik.	 Hver	 gang	 der	 kom	 begyndende	
gang	 i	 dansk	 økonomi,	 og	 arbejdsløsheden	 var	 på	 vej	 ned,	 blev	 det	 gryende	
opsving	 stoppet	 af	 valutamangel.	 Mangel	 på	 konvertibel	 valuta	 forblev	 en	
væsentlig	bremse	på	økonomisk	vækst	i	Danmark.	Et	forhold	der	først	rigtigt	
blev	overvundet	efter	1958	–	og	her	slutter	bogens	tidshorisont.	Desværre,	da	
Henrik	Christoffersens	bog	i	serien,	Økonomisk	historie	efter	1960,	fagligt	set	
slet	ikke	kan	hamle	op	med	nærværende	bog.			
	
Økonomisk	historie	uden	opstilling	af	statistiske	tabeller	og	figurer	er	som	en	
nonne	 uden	 cykel.	 Disse	 pædagogiske	 værktøjer	 har	 uvurderlig	 informativ	
betydning	 for	 formidlingen	 af	 den	 historiske	 udvikling.	 Bogen	 er	 godt	 nok	
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fyldt	 med	 både	 tabeller	 og	 figurer,	 men	 almindelig	 designstandard	 er	 ikke	
rigtigt	 blevet	 fulgt.	 Dette	 er	 ærgerligt,	 da	 det	 ville	 have	 lettet	 læsningen	
betydeligt.			
	
Denne	anmeldelse	kan	på	ingen	måde	yde	dette	værk	fuld	retfærdighed.	Det	er	
bogen	 simpelthen	 for	 indholdsrig	 til.	 Der	 er	 naturligvis	 passager	 og	 udsagn,	
der	giver	anledning	til	en	kritisk	eller	tvivlende	undren	(jfr.	ovenfor),	men	det	
kan	på	ingen	måde	spolere	det	meget	solide	og	dybt	faglige	indtryk,	som	man	
får	ved	at	læse	bogen.	Det	er	økonomisk-historisk	håndværk,	når	det	er	bedst.		
Bravo.			
	



 202 

54.	Offentlig	kvalitet	der	gik	op	i	hat	og	briller	

Anmeldelse	af	Lene	Dalsgaard	og	Henning	Jørgensen:	”Kvaliteten	der	blev	væk	–	
kvalitetsreform	og	modernisering	af	den	offentlige	sektor”,	Forlaget	Frydenlund	
2010	
	
Offentliggjort	 i	 Social	 Kritik	 nr.	 125	 –	marts	 2011,	 og	 i	 forkortet	 form	 i	 DJØF-
bladet		
	
I	 den	offentlige	 sektor	kan	man	 ikke	 stikke	 en	pind	 i	 en	 lort	uden	at	pinden	
skal	måles	 og	 lorten	 vejes.	 Der	 skal	 endnu	 ikke	 lugtes	 til	 den,	 da	 processen	
fornyelig	 har	 været	 genstand	 for	 en	 afbureaukratiseringsplan.	Men	 inden	 at	
man	 overhovedet	 kan	 komme	 i	 gang	 med	 den	 gode	 handling,	 skal	 den	
planlægges,	 omkostningsvurderes,	 dokumenteres	 og	 prioriteres.	 Rapporter	
skal	skrives,	og	udvalg	indkaldes.	Hvis	processen	overhovedet	kommer	videre,	
skal	der	udarbejdes	skriftlige	strategier	og	arbejdsplaner,	der	kan	rundsendes	
på	glittet	papir.	Aldrig	har	der	været	trykt	så	meget	sludder	og	vrøvl,	og	aldrig	
har	heldet	og	pengene	tilsmilet	de	private	konsulentfirmaer	i	større	grad	end	
nu.	
	
Der	skal	findes	tællebare	del-	og	slutmål.	For	det	der	ikke	kan	tælles,	måles	og	
vejes,	 eksisterer	 simpelthen	 ikke	 i	 den	 offentlige	 sektors	 bevidsthedsforstå-
else.	 Der	 skal	 skrives	 resultatkontrakter	 med	 ledelsen	 og	 aftales	 karriere-
planer	 for	 medarbejderne.	 Intet	 overlades	 til	 fantasien	 og	 medarbejdernes	
egen	 faglighed.	Medarbejderne	 kan	naturligvis	 ikke	 selv,	 og	 hvis	 de	 alligevel	
forsøger	 sig,	 er	 det	 givetvis	 forkert	 i	 forhold	 til	 de	 nedskrevne	missioner	 og	
visioner.	 Få	 har	 dog	 i	 virkeligheden	 læst	 dem,	 og	 endnu	 færre	 har	 forstået	
dem,	men	alligevel	skal	de	dog	følges	til	punkt	og	prikke.	Den	medarbejder	der	
ikke	 kan	 sit	 nyreligiøse	 sprog	har	 en	 grum	 fremtid	 foran	 sig	 i	 den	offentlige	
sektor.		
	
Der	 skal	 opbygges	massive	 informations-	 og	 indberetningssystemer,	 der	 gør	
det	 muligt	 at	 udsende	 let	 fordøjelige	 politikker	 i	 en	 lind	 strøm	 og	 foretage	
tidstro	 og	 flerdimensionale	 registreringer	 af	 alt	 mellem	 himmel	 og	 jord.	
Hermed	kan	der	rettes	og	korrigeres	løbende,	og	det	bliver	også	realistisk,	at	
simulere	 alternative	 løsningsmodeller,	 og	 påvise	 betydelige	 besparelses-
potentialer	 i	 fremtiden.	 Da	 alt	 skal	 kunne	 konkurrenceudsættes,	 skal	 der	
udarbejdes	omfattende	arbejds-	og	procesbeskrivelser	på	 flere	 sprog,	og	der	
skal	etableres	udbudsrunder	og	forhandles	kontrakter.		
	
I	den	offentlige	sektor	har	man	så	at	sige	skabt	den	lykkelige	medarbejder,	da	
besværlig	 faglighed	 er	 skiftet	 ud	med	målbar	 økonomisk	 efficiens.	 Personlig	
tillid	 er	 blevet	 erstattet	 af	 resultatlønskontrakter.	 Borgeren	 som	 rettigheds-
person	er	også	 forsvundet	 i	moderniseringens	malmstrøm,	og	erstattet	af	en	
såkaldt	 kunde,	 der	 skal	 have	 indfriet	 nogle	 individuelle	 behov.	 Personale-
politik	 er	blevet	 til	 optælling	af	 årsværksrammer,	og	 samfundsmæssige	mål-
sætninger	 er	 blevet	 operationaliseret	 til	 bundlinjetankegang	 for	 den	 enkelte	
institution.		
	
Var	der	så	ikke	nogle	der	glemte	pinden	i	lorten?		
	
Nå	ja,	den	historie	endte	med,	at	det	tog	fem	sekunder	at	undgå	at	få	beskidte	
fingre,	men	det	 skaffede	 nu	 alligevel	 solidt	 arbejde	 til	 fem	mand	 en	 hel	 dag.	
DJØF	bør	ikke	klage.	
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Ovenstående	 er	 naturligvis	 det	 rene	 og	 skære	 vrøvl,	 og	 er	 naturligvis	 bare	
løsagtig	fiktion.	Det	er	ren	fantasi.	Ja,	ligefrem	dårlig	karma.	
	
Og	dog.	Lene	Dalsgaard	og	Henrik	Jørgensens	bog	om	kvaliteten	der	blev	væk,	
når	 stort	 set	 frem	 til	 samme	 resultat,	 om	 end	 i	 en	 mere	 urban	 og	
dokumenteret	form.		
	
Dalsgaard	 og	 Jørgensens	 nye	 bog	 påviser	med	 al	 ønskelig	 tydelighed,	 at	 det	
nye	 mantra	 inden	 for	 den	 offentlige	 sektor	 i	 stigende	 grad	 har	 været	
markedsgørelse,	konkurrence,	effektivitet	og	individuel	tilfredsstillelse.	Midlet	
har	 været	 øget	 centralisering,	 kontrol	 og	 brugerstyring.	 Dette	 er	 sket	 på	
bekostning	 af	 borgerrettigheder,	 faglighed,	 uvildighed,	 forudsigelighed	 og	
ligebehandling.		
	
Det	 hele	 har	 været	 konceptstyret	 gennem	 den	 såkaldte	 New	 Public	
Management	politik,	der	har	redet	hele	den	Vestlige	verden	som	en	neo-libe-
ralistisk	steppebrand:	Fra	stat	til	marked.	Danmark	er	på	ingen	måde	gået	fri	–	
og	 her	 har	 skaderne	 også	 været	 størst,	 da	 netop	Danmark	har	 haft	 en	 af	 de	
mest	udbyggede	velfærdsstater	i	verden.	Her	har	der	virkelig	været	noget,	der	
kunne	rundbarberes.	
	
Denne	 ”stille	 revolution”	 –	 fra	 universel	 velfærdsstat	 til	 en	 over-
bureaukratiseret	minimalstat	-	har	samtidig	betydet,	at	almindelige	politikere	
er	blevet	gelejdet	ud	på	et	sidespor	som	en	slags	politiske	eunukker,	der	alene	
er	sat	til	at	”målstyre”,	og	ellers	forholde	sig	i	absolut	ro	og	overlade	styringen	
til	ledende	professionelle	administratorer.	Derfor	er	snakken	om	den	såkaldte	
”djøf-isering”	af	den	offentlige	danske	sektor	heller	ikke	helt	malplaceret	–	når	
talen	 falder	 på	 de	 centralt	 placerede	 embedsmænd.	 Noget	 anderledes	
forholder	det	sig	 i	de	mere	serviceudøvende	niveauer	 i	den	offentlige	sektor.	
Her	 er	 pengene	 så	 at	 sige	 forsvundet	 som	 dug	 for	 solen.	 Til	 gengæld	 er	
bureaukratiets	 mistænksomhed,	 dokumentations-	 og	 evidenskrav	 vokset	
eksplosivt.				
	
Bogen	 handler	 dybest	 set	 om	 at	 borger-begrebet,	 igennem	 de	 forskellige	
moderniseringsreformer	 i	 de	 sidste	 tyve	 år,	 er	 blevet	 erstattet	 af	 bruger-
begrebet,	 hvilket	 har	 resulteret	 i,	 at	 borgernes	 medindflydelse	 gennem	 en	
afmægtiggørelse	af	politikerne	er	blevet	reduceret	til	et	minimum.		Enhver	er	
så	 at	 sige	blevet	 sin	 egen	 lykkes	 smed.	 	Kollektive	 løsninger	 for	borgerne	 er	
blevet	erstattet	af	brugernes	jagt	på	individuel	behovstilfredsstillelse.	Dermed	
tilsidesættes	 helt	 fundamentale	 principper	 omkring	 den	 offentlige	 sektors	
opgaveløsning,	 der	 nemlig	 bør	 bygge	 på:	 ”at	 vi	 skal	 behandle	 alle	 med	 lige	
omtanke	 og	 respekt,	 og	 sikre	 at	 alle	 samfundsborgere	 får	 ressourcer,	 så	 de	
sættes	i	stand	til	selv	at	prioritere	over	deres	liv	og	vælge	livsprojekt”	(p.	84).	
Hvis	 man	 tilsidesætter	 dette	 i	 jagten	 på	 individuel	 tilfredsstillelse,	 vil	 man	
automatisk	tabe	dem,	der	ikke	kan	tale	deres	egen	sag.	Dermed	smuldrer	hele	
grundlaget	 for	 overhovedet	 at	 have	 en	 offentlig	 sektor:	 ”Uvildighed,	
upartiskhed,	 neutralitet	 er	 helt	 fundamentale	 krav	 til	 en	 opgavevaretagelse”	
(p.	86).	Måske	er	det	også	det	der	er	hele	bevæggrunden	bag	moderniserings-
reformerne:	at	gøre	den	offentlige	sektor	så	ringe,	at	man	 lige	så	godt	kunne	
undvære	den.	
	
Bogen	 gør	 tydeligt	 opmærksom	 på,	 at:	 ”hvis	 brugerstyring	 fortrænger	
borgerrollen,	 trues	demokratiet	og	de	 fælles	værdier	–	og	så	går	 ”kvaliteten”	
fløjten”	 (p.	 95).	 Kvalitet	 i	 den	 offentlige	 sektor	 er	 nemlig	 meget	 andet	 end	
ydelser	 og	 sagsbehandling:	 ”Retfærdighed	 er	 ikke	 kun	 et	 spørgsmål	 om	 lige	



 204 

fordeling	 af	 materielle	 ressourcer;	 det	 er	 også	 et	 spørgsmål	 om	 lige	 aner-
kendelse”	(p.	97).	
	
Med	den	stigende	modernisering	er	offentlig	ansatte	i	høj	grad	kommet	under	
et	 voldsomt	 krydspres	 mellem	 centraliseret	 politisk	 styring	 og	 et	 decen-
traliseret	driftsansvar.	Presset	oven	fra	med	mål-,	ramme-	og	ressourcestyring	
sammenholdt	med	presset	neden	fra	gennem	brugerinddragelse	har	i	høj	grad	
stækket:	 ”de	 offentligt	 ansattes	 muligheder	 for	 at	 udfolde	 deres	 faglighed	 i	
forhold	til	behovsdækning”	(p.	112).	 I	dagens	Danmark	sættes	der	 ikke	i	den	
offentlige	sektor	stor	pris	på	professionsstolthed.	Der	er	derimod	 langt	mere	
fokus	 på	 kontrol,	 måling	 og	 evaluering:	 ”Gennemsigtigheden	 i	 forhold	 til	
”value	 for	 money”	 vægtes	 højest	 i	 arbejdet,	 hvad	 der	 også	 holder	 ledernes	
opmærksomhed	på	effektivitet	og	efficiens	frem	for	andre	aspekter”	(p.	123).	
Denne	 nærsynet	 hed:	 ”kan	 true	 med	 at	 tilsidesætte	 fagligheden	 hos	 de	
ansatte”	 (p.	 124).	 Målinger	 bliver	 et	 resultat	 i	 sig	 selv	 –	 og	 taberne	 bliver	
borgerne.	
	
Man	kunne	 spørge	 sig	 selv	hvorfor	de	 ansatte	 ikke	gør	modstand	mod	dette	
måletyranni.	Svaret	er	ganske	simpelt:	Det	hedder	personlige	repressalier.	Det	
fører	 til	 endnu	 et	 problem,	 nemlig:	 ”den	 grundlovssikrede	 ytringsfrihed	 for	
offentligt	ansatte	sættes	under	pres”(p.	131).		
	
Vejen	tilbage	til	en	reel	kvalitetsreform	er	 lang	og	sej	–	og	den	politiske	vind	
blæser	just	ikke	i	den	retning	for	tiden.	Der	er	derimod	meget	der	peger	på,	at	
”velfærdsstaten	reduceres	til	leverandør	og	et	forsikringsarrangement	for	den	
enkelte”	(p.	174).	Hvis	dette	tager	yderlige	til,	er	forudsætningerne	for	en	total	
erodering	 af	 den	offentlige	 sektor	 virkelig	 til	 stede.	 Forfatterne	peger	derfor	
på	 behovet	 for	 helt	 anderledes	 offensive	 reformtiltag:	 ”Dialoger	 mellem	
ledelse	og	medarbejdere	–	frem	for	skriftlige	instrukser,	regneark	og	målinger	
–	er	vejen	 frem.	 Initiativer	vil	 samlet	kunne	hjælpe	med	 til	at	 sikre	en	bedre	
organisering	 af	 arbejdet,	 bedre	 samarbejde	 og	 vidensdeling	 og	 kvalificeret	
ledelsesarbejde	 –	 og	 først	 og	 sidst	 vil	 det	 gennem	 bedre	 kvalitet	 i	 arbejdet	
kunne	 give	 gevinster	 til	 både	 de	 offentligt	 ansatte	 selv,	 institutionerne,	
politikerne	 og	 borgerne.	 Ansvarligheden	 og	 produktiviteten	 vil	 stige,	 og	 det	
samme	vil	trivslen,	mens	stress	vil	blive	reduceret”	(p.	181-82).	
	
Når	man	 læser	 denne	 bog	 kan	man	 konstatere,	 at	 den	 offentlige	 sektor	 i	 de	
sidste	tyve,	tredive	år	i	stigende	grad	har	været	genstand	for	en	ødelæggende	
markedsgørelse,	 der	 har	 været	 solgt	 under	 begrebet	 modernisering:	 ”Vi	 er	
endt	 med	 en	 bureaukratisme,	 der	 ligger	 milevidt	 fra	 den	 oprindelige	
forestilling	om	sikkerhed	i	et	forudsigeligt	og	uvildigt	bureaukrati”	(p.	195).	Vi	
har	 i	 stedet	 for	 kvalitet	 fået	 mistænkeliggørelse,	 kontrol	 og	 målinger.	
Indføling,	 faglighed	 og	 solidaritet	 er	 blevet	 erstattet	 af	 manualisering	 af	 de	
offentlige	tjenesteydelser.	De	lovede	forbedringer	har	derimod	reelt	set	ført	til	
at	 borgerne	 i	mindre	 og	mindre	 grad	 er	 blevet	 i	 stand	 til	 at	 hjælpe	 sig	 selv	
(samt	 prisgivet	 dem,	 der	 ikke	 har	 ressourcer	 nok).	 Politikerne	 har	 –	 især	 i	
kommunerne	 -	 stiltiende	 accepteret	 en	 passiv	 forvalterrolle.	 Deres	 rolle	 har	
alene	været	at	”målstyre”	–	på	et	mindre	og	mindre	budget.	Scenen	har	været	
overladt	 til	 neo-liberale	 reformatorer	 og	 professionelle	 forvaltningsledere:	
”Det	ligger	der	farer	i.	Særlig	alvorlig	er	afdemokratiseringen”	(p.	200).	
	
Bogen	 er	 et	 velunderbygget	 kritisk	 indspark	 i	 den	 offentlige	 kvalitets-
sikringsdebat.	 Der	 er	 ingen	 tvivl	 om,	 at	 forfatterne	mener,	 at	 det	 er	 absolut	
sidste	udkald,	hvis	den	universelle	velfærdsstat	som	vi	kender	den	i	dag,	skal	
redes	 fra	 en	 altødelæggende	ny-liberalisme,	 hvor	det	der	 ikke	kan	markeds-
gøres,	 skal	 forgå.	Bogen	er	 en	barsk	øjenåbner	over	 for	den	 stille	 revolution	
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som	 Danmark	 i	 de	 senere	 år	 har	 oplevet	 inden	 for	 den	 offentlige	 sektors	
funktionsmåde.		
	
Så	bogens	budskab	er	krystal	klart:	Borgere	og	politikere	–	vågn	op	 inden	at	
det	er	for	sent.								
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55.	Det	religiøst-politiske	forskningsfelt	

Anmeldelse	af	Engelhard	m.fl.	:	Religion	og	politik,	Den	Jyske	Historiker	Nr.	124,	
2010	
	
Offentliggjort	i	www.Historie-online.dk	
	
Uden	 tvivl	har	den	danske	Muhammedekrise	 intensiveret	 interessen	 for	den	
religiøse	 påvirkning	 af	 samfundets	 politiske	 og	 demokratiske	 udvikling.	 Det	
gælder	 både	 for	 den	 interesserede	 lægmand	 og	 den	 seriøse	 forsker.	 Begge	
typer	 af	 interessenter,	 kan	 med	 et	 fint	 udbytte	 kaste	 sig	 over	 denne	 lille	
antologi	 fra	 Den	 Jyske	 Historiker.	 	 I	 syv	 små	 essay,	 godt	 pakket	 ind	 i	
litteraturhenvisninger,	 bliver	 læseren	 taget	 ved	 hånden	 og	 ført	 igennem	
religionens	betydning	for	moderniteten,	USA’s	sammenblanding	af	religion	og	
politik,	 kristen	 socialisme,	 færøsk	 nationalistisk	 kristendom,	 politisk	
islamisme	 for	 at	 slutte	 af	 med	 en	 forskningsmæssig	 diskussion	 af	 kirkens	
tvivlsomme	rolle	i	DDR’s	historie.		
	
Mange	havde	ellers	afsværget	at	religionen	skulle	have	nogen	væsentlig	rolle	
at	 spille	 i	 det	 senmoderne	 samfunds	 udvikling.	 Disse	 personer	 har	 taget	
grumme	fejl.	Enten	har	de	været	totalt	blinde	over	for	den	mere	eller	mindre	
skjulte	 kristne	 påvirkning	 af	 vestlig	 politikudvikling,	 eller	 også	 har	 de	 været	
stok	 døve	 over	 for	 islamisk	 intimidering.	 Antologien	 er	 en	 kærkommen	
øjenåbner,	 der	 ikke	 forfalder	 til	 platte	 almindeligheder.	 Både	 den	 kristne	 og	
den	 islamiske	 påvirkning	 af	 den	 politiske	 og	 samfundsmæssige	 udvikling	
nuanceres	 og	 sættes	 ind	 i	 et	 historisk	 perspektiv.	 Ingen	 lette	 påstande	 og	
ingen	lette	løsninger.	
	
Juliane	 Engelhardt	 giver	 i	 sin	 indledende	 oversigtsartikel	 ”Religion	 og	
Moderniseringsprocesserne”	 en	 god	 gennemgang	 af	 bogens	 forskellige	
temaer.	 Sekularisering	 kan	 forstås	 –	 og	 praktiseres	 –	 i	 mange	 forskellige	
varianter.	Fællestrækket	er	dog	ofte,	at	religionen	er	født	i	uvidenhed,	og	vil	dø	
med	 øget	 viden.	 De	 klassiske	 sociologer,	 så	 som	Marx,	Weber,	 Durkheim	 og	
Tönnies	var	alle	af	den	opfattelse,	at	religionen	stille	og	roligt	ville	dø	ud	med	
modernitetens	 fremmarch.	Men	 sådan	 er	 det	 ikke	 ligefrem	 gået.	 Selv	Weber	
kunne	se	nogle	særlige	positive	egenskaber	ved	den	protestantiske	etik.	Med	
udgangspunkt	i	de	amerikanske	frikirker	i	begyndelsen	af	det	19.	århundrede	
fandt	 han	 bl.a.	 frem	 til,	 at	 religionen	 havde	 en	 disciplinerende	 funktion,	 der	
styrede	medlemmernes	 adfærd.	 Ja,	 hele	 det	 socialliberale	 syn	 kan	 i	Webers	
optik	 udledes	 af	 etikken	 bag	 den	 protestantiske	 kristendom:	 ”Deres	
udadrettede	 sociale	 funktioner	 bestod	 af	 filantropisk	 arbejde,	 idet	 der	 var	
rigtig	 mange	 kirker,	 der	 indsamlede	 penge	 til	 fattige,	 til	 skoler	 og	 andre	
velgørende	 formål”	(p.	10).	Kristendomsforståelsen	 i	den	puritanske	version,	
har	 altid	 haft	 en	 fremtrædende	 plads	 i	 amerikansk	 politik	 –	 til	 trods	 for	 at	
samfundet	 i	 allerhøjeste	 grad	 må	 betegnes	 som	 sekulært	 organiseret.	 De	
amerikanske	 præsidenter	 plæderer	 sjældent	 direkte	 for	 kristendom,	 men	
deres	 politiske	 verdensforståelse	 og	 begrebsramme	 er	 i	 høj	 grad	 præget	 af	
dette	religiøse	syn.	I	kort	form	giver	Juliane	Engelhardt	en	god	indføring	i	både	
kristen	 og	 islamisk	 fundamentalisme.	 Der	 findes	 ikke	 overraskende	 mange	
lighedspunkter	mellem	den	evangeliske	højrefløj	og	de	politiske	islamister.	De	
er	ikke	påfaldende	store	i	antallet	af	tilhængere,	men	de	er	meget	aktivistiske	
og	fylder	godt	op	 i	den	offentlige	debat.	De	har	mange	fællestræk,	men	de	er	
også	 hinandens	 modpoler,	 da	 begge	 grupperinger	 er	 kendetegnet	 af	 deres	
meget	 konfronterende	 holdninger.	 Men	 hvorom	 alting	 er,	 så	 vil	
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fundamentalister	 af	 enhver	 slags	 på	 ingen	 måde	 acceptere	 religiøs	 eller	
politisk	 pluralisme.	 Man	 står	 faktisk	 med	 det	 åbne	 spørgsmål,	 om	
fundamentalisme	 er	 en	 reaktion	 imod	 moderniteten,	 eller	 om	 det	 er	 et	
produkt	af	samme.	
	
Marie	 Andersen	 Hutchings	 skriver	 i	 sit	 kapitel:	 ”USA’s	 4.	 vækkelse”	 en	
interessant	 analyse	 af	 forskellige	 amerikanske	 præsidenters	 foretrukne	 reli-
giøse	retorik	 i	deres	tiltrædelsestaler.	Marie	Andersen	Hutching	gennemgår	 i	
korte	 træk	USA’s	 fire	 store	 vækkelsesperioder.	 Først	 en	 religiøs	 nyvækkelse	
omkring	1730’erne	der	gjorde	op	med	det	puritanske	og	stærkt	calvinistiske	
nybyggersamfund,	dernæst	en	religiøs	vækkelse	der	var	knyttet	til	den	ameri-
kanske	 revolution	 og	 borgerkrig.	 Den	 tredje	 vækkelsesperiode	 skete	 i	
kølvandet	på	det	sociale	kaos,	der	fulgte	med	industrialismens	gennembrud	i	
slutningen	 af	 det	 attende	 og	 begyndelsen	 til	 det	 nittende	 århundrede.	 Den	
fjerde	store	religiøse	vækkelse	kom	i	slutningen	af	1960’erne	og	begyndelsen	
af	1970’erne,	og	var	et	religiøst-etisk	modsvar	til	frygten	for	den	kolde	krig,	til	
ungdomsoprør,	Vietnamkrig	og	borgerretsbevægelser.	De	konservative	kræft-
er	forsøgte	at	mobilisere	politisk	på	et	religiøst	kristent	grundlag.	Dette	kom	i	
1980’erne	 tydeligt	 til	udtryk	under	præsident	Ronald	Reagan,	der	direkte	og	
synligt	 allierede	 sig	 med	 det	 religiøse	 højre.	 Der	 var	 naturligvis	 historisk	
betingede	forskelle	mellem	de	forskellige	vækkelsesperioder,	men	et	gennem-
gående	 træk	 var	 imidlertid,	 at	 patriotisme	 og	 religiøsitet	 som	 regel	 blev	
sidestillet.	 Kapitlets	 mest	 interessante	 afsnit	 er	 imidlertid	 forfatterens	
fortolkning	 af	 forskellige	 præsidenters	 tiltrædelsestaler.	 Her	 bliver	 der	 i	
rigeligt	 mål	 henvist	 til	 en	 kristen	 selvforståelse	 og	 et	 religiøst	 betinget	
missionskald.	 Denne	 religiøse	 dimension	 er	 absolut	 ikke	 uinteressant	 i	 en	
politisk	 forståelse	 af	 USA’s	 nuværende	 rolle	 som	 en	 dominerende	 unipolær	
supermagt.	
	
Lars	 Schädler	 Andersen	 har	 i	 sin	 artikel	 ”En	 kristen	 socialpolitiker”	 fundet	
frem	 til	 en	 af	 Storbritanniens	 socialkristne	 pionerer	 John	 Malcolm	 Ludlow	
(1821	–	1911),	for	at	vise,	at	der	var	mange	moderate	socialister,	der	i	høj	grad	
var	 præget	 af	 den	 kristne	 kulturarv.	 Et	 forskningsfelt	 der	 også	 er	 blevet	
interessant	 i	 en	dansk	 sammenhæng.	Niels	Gunder	Hansen	mfl.	har	 for	nylig	
udgivet	 bogen:	 ”I	 himlen	 således	 også	 på	 jorden”,	 hvor	 samme	 tone	 slås	 an.	
Det	kristne	og	det	socialistiske	livssyn	har	en	større	fælleshistorie,	end	mange	
vil	 være	 ved.	 John	 Malcolm	 Ludlow	 arbejdede	 hårdt	 for	 at	 skabe	 en	 slags	
ideologisk	 forsoning	 mellem	 arbejderbefolkningen	 og	 kristendommen.	 Han	
havde	 en	 hård	 kritisk	 af	 den	 ukontrollerede	 kapitalisme,	 der	 efter	 hans	
opfattelse	 bidrog	 til	 bybefolkningen	 armod.	 For	 ham	 var	 løsningen	 ikke	 en	
socialistisk	tænkt	systemplanlægning,	men	en	anden	organisering	af	arbejdet	
gennem	 kooperationen.	 Dette	 skabte	 også	 grundlaget	 for	 at	 den	 kristne	
socialisme	 hindrede	 en	 radikal	 socialisme	 i	 at	 brede	 sig	 i	 den	 britiske	
arbejderbefolkning:	 ”Det	 var	 ikke	 det	 socialistiske	 paradis,	 han	 lovede	
arbejderne,	 men	 et	 mere	 retfærdigt	 samfund	 inden	 for	 rammerne	 af	 det	
eksisterende.	Han	var	 ikke	utopisk	socialist,	men	kristen	socialist”	(p.	50).	Et	
meget	 interessant	bekendtskab,	der	på	sæt	og	vis	er	med	til	at	nuancere	den	
moderne	arbejderhistorie.		
	
I	 artiklen	 ”Politisk	 religion?”	 af	 Thomas	 Ekman	 Jørgensen	 bliver	 man	 på	
kvalificeret	vis	guidet	gennem	temaet	om	religion	og	radikalisme	på	tærsklen	
til	det	20.	århundrede.	Især	er	der	stor	fokus	på	totalitarismebegrebet.	Det	er	
som	 bekendt	 meget	 udbredt	 inden	 for	 visse	 fundamentalistiske	 religiøse	
bevægelser,	men	 sekulariserede	 politiske	 strømninger	 og	 bevægelser	 går	 på	
ingen	 måde	 fri	 af	 kritik.	 Mellemkrigstiden	 totalitarisme,	 så	 som	 nazisme,	
fascisme	 og	 kommunisme	 tages	 i	 et	 tilbageblik	 op	 til	 genovervejelse	 og	
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refleksion.	Disse	ideologier	og	bevægelser	forsøgte	helt	bevidst	at	 indarbejde	
religiøse	 manifestationer:	 ”Den	 såkaldt	 politiske	 religion	 overtager	
praksisformer	 fra	 den	 traditionelle	 religion	 og	 bliver	 dens	moderne	 variant	
eller	vrangbillede”	(p.	63).	Kendetegnende	ved	al	politisk	religion	er,	at	de	er	
erklærede	antiparlamentariske.	Totalitarismen	har	fundet	sin	egen	”sandhed”,	
hvilket	 også	 gør,	 at	 de	 uden	 blusel	 kan	 feje	 alle	 demokratiske	 organisa-
tionsformer	 og	 politiske	 kompromisser	 af	 bordet	 med	 et	 pennestrøg.	
Forhandlinger,	 parlamentarisme	 og	 rationel	 viden	 om	 samfundet,	 er	 i	 deres	
egen	forståelsesramme,	kun	sløvende	for	masserne.	I	artiklen	er	der	en	kraftig	
opfordring	 til,	 at	 man,	 hvis	 man	 interesserer	 sig	 for	 politisk	 religion,	 stifter	
bekendtskab	med	filosoffen	Hannah	Arendts	klassiske	værk	om	totalitarisme.	
En	politisk	form	hvor	folkelige	bevægelser	lukker	sig	ude	fra	resten	af	verden	
for	 at	 dyrke	 sit	 eget,	 forfalskede	 verdensbillede,	 men	 som	 i	 sin	 ideologiske	
fornægtelse	af	gud	alligevel	fremelsker	pompøse	og	politiske	manifestationer	
og	farverige	og	dramatiske	optrin.	Lad	hermed	opfordringen	gå	videre.	
	
Jørgen	 Bæk	 Simonsen	 leverer	 en	 yderst	 kompetent	 forskningsoversigt	 i	 sin	
artikel	”Islam	og	islamisme”.	For	den	der	vil	sætte	sig	ind	i	de	sidste	tyve	års	
forskning	inden	for	dette	område,	kan	på	et	solidt	fagligt	grundlag	starte	her.	
Forskningslitteraturen	er	omfattende,	men	bliver	af	Bæk	Simonsen	rubriceret	
på	en	rimelig	overskuelig	måde.	Men	et	er	sikkert,	hvis	man	vil	forstå	islam	må	
man	gøre	sig	den	anstrengelse	at	sætte	sig	ind	i	både	den	religiøse	og	politiske	
dimension,	der	er	hele	islams	grundlag.	Islam	er	nemlig	mange	andre	ting	end	
religion	 forstået	 i	en	vestlig	 forstand.	Derfor	giver	det	 ikke	meget	mening,	at	
tale	 om	 islam	 som	 en	 uniform	 religiøs	 eller	 politisk	 bevægelse.	 Islam	 er	 –	 i	
modsætning	 til	 hvad	 mange	 påstår	 –	 både	 bevægelig	 og	 reflekterende	 på	
udviklingen	 i	 verden	omkring	os.	Der	 er	dog	 stadig	mange	 islamiske	afarter,	
der	 står	 stejlt	 og	 afvisende	 overfor	 en	 moderniseret	 og	 pluralistisk	
verdensorden.	 Sidstnævnte	 har	 nok	 i	 al	 for	 høj	 grad	 præget	 debatten	 både	
nationalt	og	internatonalt.	Derfor	er	det	også	befriende	at	læse	denne	artikels	
nuancering	 af	 problemstillingen	 vedrørende	 fredelig	 sameksistens,	
demokratisk	indpasning	og	islamisk	nationalstatstankegang.	
	
Per	 Høberg	 og	 Christian	 Ydesen	 slutter	 denne	 antologi	 af	med	 artiklen	 ”Mit	
anderen	Augen”,	som	handler	om	stat-kirkeforholdet	i	det	hedengangne	DDR.	
Forfatterne	 gennemgår	 de	 sidste	 ti	 års	 forskningslitteratur	 inden	 for	 dette	
meget	 -	 i	 tysk	 sammenhæng	 -	 omtålelige	 tema.	 Et	 forhold	 der	 kan	 sammen-
lignes	med	den	danske	modstandsbevægelses	stikkerlikvideringsproblematik.	
Spørgsmålet	 var	 om	 den	 protestantiske	 kirke	 i	 DDR	 arbejdede	 for	 den	
socialistiske	statsdannelse,	eller	om	kirken	var	det	centrale	omdrejningspunkt	
for	 modstanden	 mod	 staten.	 I	 tysk	 terminologi	 taler	 man	 op	 den	 såkaldte	
Anpassung	kontra	Widerstand	(tilpasning	eller	modstand).	Men	som	i	næsten	
al	historieskrivning	gives	der	sjældent	entydige	svar.	Der	var	klare	elementer	i	
den	 østtyske	 kirkepraksis,	 der	 var	 systembevarende,	 og	 der	 var	 elementer,	
hvor	 modstanden	 mod	 staten	 tydeligt	 blev	 holdt	 i	 live	 inden	 for	
kirkesamfundets	 rammer.	 Det	 var	 et	 spil	 om	 politisk	 og	 religiøs	 balance.	
Kirken	havde	en	åbenlys	interesse	i	at	være	herre	i	eget	hus,	og	styre	sine	egne	
anliggender.	Dette	fordrede	at	modstanden,	hvis	den	var	der,	skulle	fremføres	
forsigtigt	og	på	en	balanceret	måde.	På	den	anden	side	havde	staten	også	en	
interesse	i	at	udvikle	alternativer	til	det	religiøse,	men	ikke	i	en	sådan	form	og	
hast,	 at	det	direkte	påkaldte	sig	de	mere	kulturkristnes	direkte	vrede.	Fokus	
blev	 for	 begge	 parter	 også	 flyttet	 i	 slutningen	 1960’erne	 og	 begyndelsen	 af	
1970’erne	 med	 DDR’s	 meget	 bevidste	 Vest-tilnærmelse,	 hvor	 DDR’s	
internationale	anerkendelse	 i	verdenssamfundet	 fra	statsmagtens	side	havde	
forrang	 frem	 for	 lokale	 konflikter	 med	 lokale	 kirkesamfund.	 	 Forfatterne	
slutter	 op	 bag	 ønsket	 om,	 at	 yderligere	 forskning	 inden	 for	 området	 kunne	
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være	på	sin	plads:	”I	en	overordnet	betragtning	på	perioden	1945-89	kan	man	
tale	om	en	forandring	gennem	gensidig	tilnærmelse,	og	vi	vil	ikke	tøve	med	at	
hævde,	 at	 anvendelsen	 af	 Anpassung	 og	 Widerstand	 som	 kategoriske	
standardbegreber	 er	 for	 unuancerede	 og	 som	 minimum	 videnskabeligt	
problematisk”	 (p.	 133).	 Vi	 ser	 derfor	 med	 forventning	 frem	 til	 ny	 viden	 på	
området.	
	
Denne	 antologi	 er,	 som	 antologier	 er	 flest:	 Det	 er	 ofte	 en	 pose	 blandede	
bolcher.	Denne	pose	hører	dog	til	den	bedre	slags.	En	enkelt	artikel	om	færøsk	
religiøs	 selvforståelse	 kunne	man	 sikkert	 godt	 have	 været	 foruden,	men	 for	
folk	der	gerne	vil	fordybe	sig	i	spændingsfeltet	mellem	religion	og	politik,	kan	
udmærket	starte	her.	
	
	

56.	Ret	eller	barmhjertighed?	

Anmeldelse	 af	 Niels	 Gunder	 Hansen,	 Jørn	 Henrik	 Petersen	 og	 Klaus	 Petersen	
(red):	I	himlen	således	også	på	jorden?,	Syddansk	Universitetsforlag	2010.	
	
Offentliggjort	i	www.Historie-online.dk	
	
Med	 udgangspunkt	 i	 en	 lille	 velkendt	 strofe	 fra	 bønnen	 i	 Fader	 Vor	 har	 tre	
danske	 professorer	 ud	 i	 historie,	 økonomi	 og	 medier	 samlet	 en	 interessant	
antologi,	der	handler	om	det	danske	kirkefolks	 syn	på	velfærdsstaten	og	det	
moderne	samfund.		Forfatterne	har	sat	sig	det	mål	at	undersøge	rigtigheden	af	
den	påstand,	at	den	skandinaviske	velfærdsmodel	på	sæt	og	vis	er	rundet	af	en	
sekulariseret	lutheransk	kristendomsopfattelse.	Påstanden	bliver	dog	hverken	
bekræftet	eller	afkræftet	i	bogen,	al	den	stund	at	kristendom	er	mange	ting,	og	
at	den	danske	folkekirke	-	som	institution	-	ikke	kan	tale	med	én	stemme.	Som	
forfatterne	 selv	 skriver	 i	 deres	 oversigtsartikel:	 ”De	 kirkelige	 aktører	 havde	
lige	så	forskellige	holdninger	til	velfærdsstatens	fremvækst	som	resten	af	det	
danske	 samfund,	 og	 hvis	 man	 overhovedet	 skal	 sammenfatte,	 så	 var	 det	
kritiske	 holdninger,	 der	 dominerede.	 I	 bedste	 fald	 kan	 man	 måske	 og	 med	
forsigtighed	aflæse	en	lunken	tilslutning	til	tesen	om	den	danske	velfærdsstat	
som	et	resultat	af	lutheranismen”	(p.	14).	
	
Udover	 oversigtsartiklen	 består	 antologien	 af	 otte	 forskellige	 bidrag,	 der	
kommer	 godt	 rundt	 om	 en	 række	 vigtige	 kirkelige	 positioner	 i	 den	 danske	
efterkrigstids	velfærdsdiskussioner.	
	
Indre	Missions	velfærdspolitiske	rolle	bliver	på	en	indlevende	og	indsigtsfuld	
måde	rullet	ud	af	Kurt	E.	Larsen	 i	kapitlet:	 ”	 Indre	Mission,	socialt	arbejde	og	
velfærdssamfundet”.	 Ingen	 tvivl	 om,	 at	 Indre	 Mission	 kærede	 sig	 om	 social	
nød	 og	 fattigdom,	 og	 at	 de	 var	 ret	 aktive	 inden	 for	 frivillig	 godgørenhed.	
Kristentro	 og	 social	 virkelighed	 var	 i	 høj	 grad	 på	 dagsordnen	 i	 mange	
sammenhænge,	samtidig	med	at	der	på	de	indre	organisatoriske	linier	var	en	
kappestrid	mellem	den	såkaldte	”ordmission”	og	”gerningsmission”	–	kampen	
mellem	 ord	 og	 handlinger.	 Men	 hvorom	 alting	 er,	 så	 forblev	 den	 kristne	
forkyndelse	 i	 Indre	Mission	 immervæk	 den	 primære	 opgave,	 mens	 de	 gode	
gerninger	 var	 henvist	 til	 at	 blive	 betragtet	 som	 troens	 frugt.	 For	mange	 var	
dette	 imidlertid	 ikke	 en	 reel	modsætning,	 da	 de	 var	 overbeviste	 om,	 at	 den	
sande	tro	måtte	føre	dem	til	at	udføre	gode	gerninger.	Så	målet	med	at	hjælpe	
de	 fattige	 og	 socialt	 udstødte	 udgjorde	 derfor	 en	 betydelig	 del	 af	 Indre	
Missions	 arbejde	 –	 især	 i	 storbyerne.	 Men	 Indre	 Mission	 ønskede	 som	
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organisation	 en	 skarp	 adskillelse	mellem	 kirkelig	 diakoni	 og	 statslig	 baseret	
socialpolitik.	 Som	 Kurt	 E.	 Larsen	 så	 malende	 beskriver	 det:	 ”Tanken	 om	 et	
skattefinansieret	 velfærdssamfund	 er	 således	 ikke	 groet	 på	 Indre	 Missions	
mark”	(p.	43).	Alligevel	så	man,	selv	efter	at	Socialdemokratiet	var	kommet	til	
magten,	 et	 frugtbart	 samarbejde	 mellem	 den	 frivillige	 diakoni	 og	 den	
offentlige	 forsorg.	 Indre	 Mission	 så	 især	 sin	 funktion	 som	 en	 slags	
samfundsrevser	ved	at	påpege	de	svage	sider	ved	samfundssystemet,	mens	de	
på	 ingen	 måde	 opstillede	 noget	 alternativ.	 Dette	 har	 i	 de	 senere	 år	 fundet	
udtryk	 i	 en	 mere	 protesterende	 form	 for	 diakoni	 –	 fx	 gennem	 Kirkens	
Korshærs	 arbejde	 med	 danske	 fattigdoms-	 og	 integrationsproblemer.	
Konklusionen	er	også:	”I	de	seneste	år,	midt	i	det	udbyggede	velfærdssamfund,	
har	der	fortsat	været	brug	for	den	diakonale	indsats”	(p.	54).	
	
Liselotte	 Malmgart	 beskriver	 på	 bedste	 vis	 forskellige	 socialpolitiske	 tiltag	
inden	for	den	kirkelige	diakoni	i	kapitlet:	”Frivillig	næstekærlighed	og	tvungen	
velfærd”.	 Man	 bemærker	 sig,	 at	 det	 især	 var	 i	 de	 diakonale	 kredse,	 at	
velfærdsstaten	blev	sat	til	debat	fx	i	organisationernes	egne	tidsskrifter	og	ved	
deres	årsmøder.	Det	er	heller	 ikke	uden	interesse	at	vide,	at	de	første	spæde	
frø	 til	en	egentlig	socialrådgiveruddannelse	udgik	 fra	et	 tre-måneders	social-
hjælperkursus	 i	 1935	 oprettet	 af	 Folkekirkelig	 Filantropisk	 Forbund.	 Først	 i	
1937	 påtog	 staten	 sig	 opgaven	 med	 oprettelsen	 af	 Den	 Sociale	 Skole,	 hvor	
uddannelsen	varede	halvandet	år	inklusiv	praktik.	Konklusionen	er,	at	kirken	
accepterer	 grundlæggende,	 at	 den	 sociale	 omsorg	 faktisk	 er	 statens	 ansvar,	
men	at	staten	ikke	kan	varetage	det	åndelige	aspekt,	hvilket	gør	at	diakonien	
kan	 supplere	 velfærdsstaten:	 ”Kritikken	 rettes	 ofte	 mod	 det	 menneskesyn,	
som	 den	 ”upersonlige”	 stat	 repræsenterer,	 når	 alt	 skal	 administreres	 efter	
faste	 regler	med	manglende	sans	 for	det	enkelte	menneske	og	på	en	snæver	
definition	af,	hvas	det	gode	og	normale	menneskeliv	er”	(p.	69).	
	
Kim	Arne	Pedersen	skriver	om	det	relativt	store	fortolkningsrum,	der	ligger	i:	
”Grundtvig,	 det	 sociale	 spørgsmål	 og	 velfærdssamfundet”.	 Der	 er	 blandt	
forskere	 enighed	 om,	 at	 der	 igennem	 tiden	 har	 været	 stor	 uenighed	 om	
hvordan	 Grundtvigs	 inden	 for	 det	 sociale	 område	 skal	 fortolkes.	
Dobbelttydigheden	 er	 på	 dette	 felt	 meget	 udbredt:	 ”Han	 understregede,	 at	
tvungen	 hjælp	 stødte	 de	 fattiges	 æresfølelse,	 ligesom	 han	 bemærkede,	 at	
kommunen	 kunne	 ophæve	 de	meget	 ydmygende	 restriktioner,	 der	 fulgte	 på	
tildelingen	af	 fattighjælp,	 såfremt	de	 fik	 lov	 af	ministeriet”	 (p.	 80).	Men	 især	
har	 Grundtvigs	 berømte	 strofe,	 om	 at:	 ”få	 har	 for	 meget	 og	 færre	 for	 lidt”	
været	 genstand	 for	 en	 selviscenesat	 socialdemokratisk	 velfærdsforståelse.	
Både	Frederik	Borgbjerg,	Hal	Kock	og	Svend	Auken	har	hørt	 til	denne	skole.	
Påstanden	 er,	 at	 de	 grundtvigske	 tanker	 om	 social	 ligevægt	 har	 spillet	 en	
afgørende	 rolle	 for	 efterkrigstidens	 indretning	 af	 den	 offentlige	
velfærdssektor.	Et	tankesæt	som	Dansk	Folkeparti	ser	ud	til	at	have	overtaget	
i	begyndelsen	af	dette	årtusinde	–	især	i	deres	forståelse	af	det	særligt	danske	
i	Grundtvigs	tanker.	
	
En	 i	 offentligheden	 meget	 betydelig	 politisk	 faktor	 i	 kirke-velfærdsstats-
debatten	er	Tidehvervsbevægelsen.	Denne	kirkelige	retning	bliver	kvalificeret	
beskrevet	af	Torben	Bramming	 i	 kapitlet:	 ”Tidehverv	og	velfærdsstaten	–	 tre	
generationers	kritik”.	 	Bevægelsens	politiske	placering	 i	 den	offentlige	debat	
skal	 i	 høj	 grad	 ses	 i	 sammenhæng	 med	 Dansk	 Folkepartis	 store	
parlamentariske	 gennembrud,	 da	 bevægelsen	 i	 dag	 tegnes	 af	 tre	 centralt	
placerede	partimedlemmer:	Søren	Krarup,	hans	datter	Katrine	Winkel	Holm,	
og	hans	fætter	Jesper	Langballe.	Disse	personer	har	i	kradsbørstige	vendinger	
vendt	sig	mod	det,	som	de	kalder	de	gode	gerningers	teologi.	De	mener,	at	det	
er	 en	 illusion	 at	 tro,	 at	 man	 kan	 bygge	 sig	 op	 kristeligt	 ved	 sine	 kristelige	



 211 

gerninger.	Der	er	og	forbliver	et	forhold	mellem	Gud	og	det	enkelte	menneske.	
I	 en	 tidehvervsk	 optik	 udvander	 den	 følelsesbårne	 bevægelseskristendom	
fuldstændigt	det	rette	kristne	livssyn.	Man	kan	nemlig	ikke	erstatte	Gud	med	
staten,	 da	 mennesket	 ikke	 må	 være	 et	 mål	 i	 sig	 selv.	 Man	 kan	 derfor	 ikke	
gennem	gode	gerninger	gøre	sig	–	mere	-	fortjent	til	Gud.	For	dermed	gør	man	
gode	 gerninger	 til	 en	 slags	 afgud.	 Tidehverv	 er	 stærk	 i	 troen	 på,	 at	 hverken	
videnskab	 eller	 humanisme	 kan	 frembringe	 idealsamfundet.	 Søren	 Krarup	
løfter	 sig	 ligefrem	 op	 til	 at	 mene,	 at	 den	 humanistiske	 idealisme,	 som	 han	
sidestiller	 med	 totalitarisme,	 er	 blevet	 vor	 tids	 religion:	 ”En	 kamp	må	 altid	
føres	 på	 de	 til	 enhver	 tid	 givne	 betingelser.	 I	 dag	 er	 den	 ”revolutionære	
humanisme”	 menneskeforagtens	 og	 overmenneskedyrkelsens	 bastion”	 (p.	
110).	Den	relativt	store	folkelige	opmærksomhed	som	Tidehverv	har	tildraget	
sig,	 skyldes	 givetvis	 ikke	 deres	 teologisk-teoretiske	 diskussioner,	men	 deres	
markante	 og	 stærkt	 afvisende	 holdning	 over	 for	 multikulturalisme	 og	
kulturradikalisme.	 Dette	 kommer	 massivt	 til	 udtryk	 i	 deres	 bastante	
synspunkter	 om	 absolut	 ytringsfrihed	 og	 religiøs	 håneret:	 ”Kun	 der,	 hvor	
krænkede	 religiøse	 følelser	 ikke	 har	 noget	 retskrav,	 kun	 der	 er	 der	 frihed.	
Derfor	 medfører	 ytringsfrihed	 lige	 præcis	 retten	 til	 at	 krænke	 troendes	
religiøse	følelser.	Uden	denne	krænkefrihed,	ingen	ytringsfrihed”	(p.	121).	
	
To	venner,	Hal	Koch	og	K.E.	Løgstrup,	der	begge	var	betydelige	 religions-	og	
samfundsdebattører,	er	genstand	for	de	to	efterfølgende	kapitler.	Jes	Fabricius	
Møller	 har	 skrevet	 kapitlet:	 ”Statens	 opgaver	 og	 kirkens.	 Hal	 Koch	 og	
velfærdsstaten”,	mens	 forfatterne	 Jørn	 Henrik	 Petersen	 og	 Lis	 Holm	 Petersen	
står	for:	”Manden	der	blev	sin	egen	–	Løgstrup	og	velfærdsstaten”.		
	
Efter	 Hal	 Koch’s	 opfattelse	 skulle	 den	 demokratiske	 frihed	 have	 substans	 i	
form	 af	 arbejdspladsdemokrati,	 økonomisk	 og	 kulturelt	 demokrati	m.m.	 For	
Hal	Koch	forudsatte	demokratiet	den	europæiske	humanisme.	Hvis	et	flertal	af	
et	 folk	 ved	 afstemning	 besluttede	 at	 udrydde	 jøderne,	 så	 var	 det	 efter	 Hal	
Kochs	 syn	 ikke	 blot	 umenneskeligt,	 men	 også	 udemokratisk.	 Demokratiet	
byggede	efter	Hal	Koch’s	opfattelse	på	respekten	for	mennesket,	hvor	hverken	
staten	 eller	 guderne,	 men	mennesket	 selv	 er	 midtpunkt	 og	 fornuften	 sidste	
instans.	Hal	Koch	teologiske	standpunkt	var:	”Nemlig	at	det	socialpolitiske	var	
et	statslig	og	ikke	en	kirkelig	opgave”	(p.	132).	Kristendom	spillede	personligt	
en	stor	 rolle	 for	Hal	Koch,	men	som	han	selv	skrev:	 ”Det	nytter	 ikke	at	blive	
saa	 aandelig,	 at	man	 fornægter,	 at	 det	 først	 og	 fremmest	 er	 de	 økonomiske	
Forhold,	som	bestemmer	Samfundet”	(p.	144).	Derfor	blev	demokrati	 for	Hal	
Koch	 mere	 et	 spørgsmål	 om	 sindelag	 end	 institutioner.	 Det	 var	 noget	 man	
skulle	 leve	 sig	 ind	 i,	 og	 her	 var	 Luthers	 to-regimentelære	 et	 godt	
udgangspunkt.	Dermed	blev	Hal	Koch	–	for	øvrigt	sammen	med	Løgstrup	–	en	
af	de	betydelige	danske	 teologer,	der	var	med	til	at	 italesætte	grundlaget	 for	
det	moderne	sekulariserede	samfund.	
	
Dette	 leder	hen	til	Løgstrup,	der	klart	udtrykte,	at	der	 ikke	 i	kristendommen	
findes	 konkrete	 anvisninger	 på,	 hvordan	 den	 offentlige	 velfærdssektor	 skal	
skrues	sammen.	Men	til	gengæld	fordrer	kristen	kærlighed	og	barmhjertighed,	
at	man	som	noget	naturgivent	skal	tage	sig	af	sin	næste.	Man	har	så	at	sige	en	
etisk	fordring	på,	at	man	skal	hjælpe	den	person,	der	har	det	svært.	Man	skal	
derfor	hjælpe	dem,	der	har	hjælp	behov.	Det	som	er	en	fordring	for	det	enkelte	
menneske,	 bør	 også	 efter	 Løgstrup’s	 opfattelse	 være	 grundlaget	 for	 de	
systemer,	 som	 vi	 indretter	 samfundet	 efter:	 ”Humanismen	 har,	 sagde	 han	
[Løgstrup]	 to	 ting	 til	 fælles	 med	 Jesu	 forkyndelse.	 Begge	 bygger	 på	 den	
uudtalte	 fordring,	 der	 følger	 af	 menneskers	 fælles	 liv,	 at	 vi	 er	 hinandens	
verden	 og	 skæbne.	 Begge	 giver	 afkald	 på	 fordringens	 begrundelse.	 Den	 står	
som	 en	 kendsgerning,	 der	 benægter,	 at	 den	 har	 krav	 på	 den	 anden.	 Derfor	
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sætter	 den	 selvhævdelsen	 og	 selviskheden	 på	 plads.	 Når	 det	 humane	 er	
identisk	med	den	fordring	der	følger,	fordi	den	enkelte	har	del	i	den	væren	og	
den	verden,	hvor	den	anden	har	sit	liv,	så	enhver	begrænsning	på	fordringen	
pådrager	skyld,	er	der	ingen	anden	forskel	mellem	humanisme	og	kristendom	
end	den,	at	den	ene	er	religiøst	forankret,	mens	den	anden	giver	afkald	på	en	
religiøs	 forståelse”	 (p.	 161).	 Det	 kan	 ikke	 undre	 læseren,	 at	 Løgstrup	 med	
denne	 holdning	 til	 humanisme	 og	 kristendom	 måtte	 bryde	 med	
Tidehvervsbevægelsen.	
	
Tidligere	økonomisk	overvismand	Niels	Kærgaard	skriver	i:	”Du	satte	dig	selv	i	
de	 nederstes	 sted:	 Sociale	 holdninger	 i	 Den	 Danske	 Salmebog”	 et	 yderst	
interessant	kapitel,	hvor	økonomernes	-	dvs.	Adam	Smith	-	tese	om	at	det	er	et	
samfund	 af	 egoister,	 der	 får	 et	 samfund	 til	 at	 hænge	 sammen	 over	 for	 det	
forhold,	 at	 kristendommen	 foragter	 profit	 og	 selviskhed.	 Dette	 sker	 bl.a.	
igennem	 en	 række	 spændende	 tekstanalyser	 af	 centrale	 passager	 i	 Den	
Danske	 Salmebog.	 I	 sær	 i	 de	 nyere	 salmer	 udtrykkes	 der	 en	 klar	 konflikt	
mellem	 kristendommen	 og	 det	 kapitalistiske	 samfund	 –	 bl.a.	 udtrykt	 i	
Matthæus-Evangeliet:	”I	kan	ikke	tjene	både	Gud	og	mammon”	(p.	181).	Flere	
af	de	mere	social-politisk	kritiske	salmer	blev	for	øvrigt	slet	ikke	optaget	i	den	
endelige	 og	 reviderede	 2002-salmebog.	 Disse	 meget	 stillingstagende	 salmer	
var	 givetvis	 for	 udfordrende	 for	 de	 mere	 kirkekonservative	 medlemmer	 i	
Salmebogskommissionen.	
	
Antologien	slutter	af	med,	at	to	af	bogens	redaktører,	Jørn	Henrik	Petersen	og	
Klaus	Petersen,	skriver	kapitlet:	Kirkefolk	og	velfærdsstat	i	Danmark	ca.	1945-
1965	–	med	udblik	til	Storbritannien	og	Norge”.	Bag	denne	frygtelig	lange	titel	
ligger	 en	 lille	 klar	 analyse	 af	 kirkefolkets	 forskellige	 holdninger	 til	 den	
moderne	 velfærdsstat.	 Kapitlet	 kan	 udmærket	 læses	 som	 en	 slags	
opsummering	 af	 hele	 bogens	 tema.	Meningsdannende	danske	kirkefolk	 var	 i	
høj	 grad	 både	 vidende	 og	 påvirket	 af	 kirke-velfærdsdebatten	 i	 Norge	 såvel	
som	 i	 Storbritannien.	 I	 disse	 to	 lande	 var	 der	 en	 omfattende	 socialpolitisk	
teologisk	 debat	 om	 kirkens	 indplacering	 i	 det	 moderne	 velfærdssamfund.	
Debatten	 kom	 meget	 naturligt	 i	 kølvandet	 på	 afslutningen	 af	 Anden	
Verdenskrig,	 hvor	 både	 den	 brede	 offentlighed	 og	 politikerne	 i	 høj	 grad	 var	
optaget	af,	hvordan	man	kunne	opbygge	det	gode	og	demokratiske	samfund.	
Kirkefolket	interesserede	sig	meget	naturligt	for,	hvilken	rolle	de	skulle	spille	i	
denne	 fremtid.	 Den	 overvejende	 holdning	 blandt	 kirkens	 folk	 var	 nok,	 at	
staten	blev	fristet	til	at	indtage	Guds	plads,	og	at	velfærdsstaten	kunne	udvikle	
sig	 i	en	totalitær	retning.	Uenigheden	bestod	ikke	 i,	at	der	skulle	gøres	noget	
for	 de	 svage	 og	 de	 udsatte,	 men	 om	 det	 skulle	 være	 kirkens	 eller	 statens	
opgave	 –	 eller	 sagt	 på	 en	 anden	 måde,	 om	 hjælpen	 skulle	 være	 en	 frivillig	
barmhjertelighed	 eller	 en	 lovmæssig	 rettighed.	 Der	 kunne	 også	 samles	 til	
kirkelig	enighed	om	at	velfærdsstaten,	uanset	hvordan	man	ellers	betragtede	
dets	rolle,	havde	en	 tendens	 til	både	at	klientgøre	og	umyndiggøre	 folk,	men	
det	 var	 kun	 få,	 der	 turde	 udtrykte	 den	 fulde	 konsekvens	 af	 denne	 holdning:	
”Velfærdsstaten	 var	 i	 Tidehvervs	 optik	 blevet	 en	 afgud	 i	 menneskers	
bevidsthed.	 I	 troen	 på	materielt	 fremskridt	 var	 det	 velfærdsstaten,	man	må	
sætte	sin	lid	til	og	forvente	alt	godt	af.	Naivt	mente	velfærdsstatens	tilhængere	
–	efter	Tidehvervs	opfattelse	–	at	der	var	politiske	løsninger	på	alle	spørgsmål,	
hvis	 eksperterne	 fik	 frie	 hænder	 til	 at	 gennemføre	 de	 mest	 funktionelle	
løsningsmodeller”	 (p.	 226).	 De	 to	 gange	 Petersen	 slutter	 selv	 af	 med,	 at	
konstatere:	 ”En	 sammenfatning	 af	 diskussionen	 er	 ikke	 let,	 men	 såvel	 dens	
udgangspunkt	 som	dens	 kerne	 ligger	 i	 et	 generelt	 ræsonnement	 om	 staten	 i	
moderniteten	 med	 to	 afledte,	 men	 sammenhængende,	 sideproblemer:	 den	
kristnes	 lydighedspligt	 i	 forhold	 til	 staten	–	 to-regimentelæren	–	og	 forholdet	
overhovedet	mellem	 stat	 og	 kirke.	 Bagved	 lå	 den	 generelle	 europæiske	debat	
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om	forholdet	mellem	retsstat	og	magtstat	og	frygten	for,	at	retsstaten	udvidet	
med	 velfærdsmæssige	 opgaver	 som	 velfærdsstat	 tenderede	 mod	 at	
dæmonisere	sig	selv”	(p.	238).	En	diskussion	der	på	ingen	måde	er	slut	endnu.	
	
Alt	 i	 alt	 er	 der	med	denne	bog	 tale	 om	en	 anden	 slags	 velfærdshistorie,	 end	
den	man	 er	 vant	 til	 at	 læse.	 Det	 religiøse	 –	 eller	 teologiske	 -	 perspektiv	 bag	
velfærds-	og	demokratiudviklingen	har	helt	klart	været	underbelyst	i	tidligere	
politiske	og	historiske	fremstillinger.	Denne	antologi	råder	på	ganske	god	vis	
bod	på	dette.	Den	gør	det	nemlig	 godt,	 og	den	gør	det	 også	 interessant	 –	 og	
ikke	kun	for	hel-	eller	halvreligiøse	historikernørder.	Den	har	så	at	sige	løftet	
låget	 og	 startet	 afdækningen	 af	 en	 række	 bagvedliggende	 aspekter	 ved	 det	
moderne	 samfunds	 funktionsmåder.	 Lad	 os	 håbe	 at	 andre	 vidende	
fagpersoner	vil	føre	stafetten	videre,	da	det	sidste	ord	i	denne	sag	næppe	kan	
være	blevet	skrevet.	
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57.	Et	demokratisk	eftersyn	

Anmeldelse	 af	 Mogens	 Herman	 Hansen:	 Demokrati	 som	 styreform	 og	 som	
ideologi,	Museum	Tusculanums	Forlag,	2010	
	
Offentliggjort	i	Social	Politik	nr.	4.	2010	
	
Med	 denne	 bog	 foreligger	 nu	 en	 kanongod	 demokratikanon	 på	 dansk.	 Den	
ministerielle	af	slagsen	kan	dermed	godt	gå	hjem	og	lægge	sig.	I	den	nye	kanon	
bliver	 demokratibegrebets	 mange	 facetter	 både	 udviklet	 og	 analyseret	 på	
absolut	 højeste	 niveau	 –	 og	 man	 forfalder	 ikke	 kun	 til	 regeringspolitisk	
ønsketænkning.	Bogen	handler	om	demokrati	generelt,	og	om	de	institutioner	
og	 idealer,	 der	 holder	 sammen	 på	 de	 stater,	 der	 hylder	 de	 demokratiske	
principper.	Men	der	er	også	advarsler.	Hvis	man	ikke	kæmper	for	idealerne,	og	
kan	finde	sammenhængskraft,	er	demokratiet	under	pres.		
	
Bogens	 analyser	 er	 hverken	 abstrakte	 eller	 uforståelige,	 men	 nærværende,	
historisk	 perspektiverende,	 teoretisk	 velunderbyggede	 og	 med	 god	
inddragelse	af	eksempler.	Med	en	sjælden	grad	af	belæsthed,	men	fortalt	 i	et	
ukompliceret	sprog,	bliver	læseren	ført	ind	i	alle	demokratiets	kringelkroge	–	
både	 som	 historiske	 kendsgerninger,	 filosofisk	 ideal,	 som	 praktisk	 politisk	
tænkning	 og	 som	 samfundsmæssig	 statslig	 styreform.	 Der	 trækkes	 på	
kvalificeret	måde	 tråde	 tilbage	 til	 de	 gamle	 grækere,	 gennem	middelalderen	
og	oplysningstiden	til	moderne	politiske	tænkere.	Med	sikker	hånd	holdes	der	
både	 fast	 i	 fortid	 og	 i	 nutid	 –	mellemregninger	 inklusiv.	 Demokratibegrebet	
bliver	 faktisk	 endevendt	 både	 forfra	 og	 bagfra.	 Fordele,	 ulemper	 og	 især	
paradokser	 bliver	 genstand	 for	 en	 grundig	 behandling.	Der	 gives	 ingen	 lette	
svar	 i	bogen,	men	analyserne	er	klare	og	ubesværede.	Enhver	med	 interesse	
for	 demokrati,	 bør	 kaste	 sig	 over	 denne	 bog.	 Der	 er	 ingen	 fagtekniske	
forhindringer,	 og	 det	 er	 folkeoplysning	 af	 den	 gode	 slags.	 Den	 bør	 være	
grundbog	alle	de	steder,	hvor	man	beskæftiger	sig	med	politik	og	demokrati	–	
og	den	kan	 læses	på	mange	niveauer.	Og	dem	der	 ikke	kan	 få	nok,	 kan	bare	
kaste	sig	over	bogens	meget	omfattende	litteratur-	og	notehenvisninger.	Så	er	
de	beskæftigede	sommeren	over!	
	
Bogen	 består	 af	 mere	 end	 tyve	 selvstændige	 kapitler,	 der	 fører	 læseren	
igennem	grundlæggende	demokratibegreber	–	primært	ved	at	præsentere	en	
række	 interessante	 varianter	 så	 som	 liberalt-,	 konstitutionelt-,	
republikanistisk-,	 deliberativt-,	 direkte-	 og	 repræsentativt	 demokrati.	
Begreber	der	 ikke	står	 i	modsætning	 til	hinanden,	men	som	på	 forskellig	vis	
overlapper	 og	 supplerer	 hinanden	 –	 med	 forskellige	 betoninger	 af	 friheds-,	
ligheds-	 og	 retsidealerne	 i	 det	 demokratiske	 liv.	 Man	 kan	 også	 betragte	 de	
forskellige	 demokratibegreber	 som	 en	 forskellig	 vægtning	 af	 individets	 og	
samfundets	mangeartede	samspillende	og	modstillede	interesser.	
	
Engagement	 og	 glød	 er	 ingen	 hindring	 for	 at	 skrive	 gode	 og	 debatskabende	
fagbøger.	Ingen	kan	ved	læsning	af	bogen	være	i	tvivl	om,	at	Mogens	Herman	
Hansen	 har	 mere	 fidus	 til	 republikanistisk	 demokrati	 frem	 for	 den	 mere	
klassiske	 liberale	 demokratimodel.	 Det	 skyldes	 bl.a.	 at	 det	 republikanistiske	
demokratiunivers	 har	 større	 fokus	 på	 ligheds-,	 national-	 og	
borgerpligtstanken	 end	 det	 liberale	 demokratis	 individuelle	 frihedstanke.	
Ligeledes	slår	Mogens	Herman	Hansen	et	slag	for,	at	med	den	nye	it-teknologi,	
er	det	ikke	udelukket,	at	det	direkte	demokrati	-	under	en	eller	anden	form	og	
i	 begrænset	 omfang	 -	 kunne	 få	 en	 slags	 renæssance,	 og	 dermed	 kan	 det	
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moderne	massesamfund	komme	i	større	samklang	med	det	klassiske	athenske	
demokratiideal.		
	
Mogens	Herman	Hansen	er	mester	i	at	udfordre	ens	egne	fordomme,	og	pirke	
til	det	man	selv	gik	og	troede	var	uantastelige	kendsgerninger.	En	sag	eller	et	
synspunkt	 har	 ofte	 to	 sider	 –	 mindst.	 Dette	 gælder	 i	 udtalt	 grad	 inden	 for	
demokratisfæren.	Hvordan	afgør	man	en	folkevilje,	og	hvordan	sikrer	man	et	
mindretal	 sine	 rettigheder,	 og	 hvem	 er	 mindretallet	 i	 det	 hele	 taget.	 Hvad	
forstås	 der	 ved	 repræsentation,	 og	 hvem	 repræsenterer	 hvem.	 Og	 man	 kan	
også	 sætte	et	kritisk	 spørgsmålstegn	ved	om	magten	overhovedet	er	 tredelt,	
som	vi	dagligt	bilder	os	selv	ind.	Når	man	læser	bogen	bliver	man	overbevist	
om,	at	intet	er	givet	på	forhånd.	Der	er	nuancer	ad	libitum.				
	
Et	 af	 bogens	 bedste	 kapitler	 er	 det,	 der	 handler	 om	 demokrati	 som	
flertalsstyre.	Her	gøres	op	med	myten	om,	at	demokratiske	afstemninger	altid	
resulterer	i	den	bedste	afklaring	af,	hvordan	et	demokratisk	fler-	og	mindretal	
fordeler	sig.	Det	er	 ingenlunde	tilfældet.	Der	findes	nemlig	et	utal	af	såkaldte	
afstemningsparadokser,	 hvor	 flertallet	 kan	 fremkomme	 tilfældigt	 eller	 efter	
bevidst	 manipulation	 med	 afstemningsform	 og	 afstemningsrækkefølge.	
Kapitlet	 giver	 god	 anledning	 til	 eftertænksomhed	 og	 refleksion,	 og	 det	 ville	
have	været	en	ekstra	gevinst,	hvis	bogen	også	havde	valgt	at	se	på	hvordan	fx	
vetoret,	 politiske	 studehandler	 og	 politiske	 alliancer	 virker	 ind	 på	
afstemningsresultaterne.				
	
Den	 begrebsmæssige	 dualisme	 fremgår	måske	 tydeligst	 i	 bogens	 to	 centrale	
kapitler	om	”Demokrati	og	frihed”	og	”Demokrati	og	lighed”.	Frihed	og	lighed	
står	 i	 demokratisk	 forstand	 faktisk	 i	 modsætning	 til	 hinanden.	 Desto	 mere	
frihed	den	enkelte	har,	desto	mindre	 lighed	 i	 samfundet	kan	der	 forventeligt	
opnås.	 På	 samme	 måde	 kan	 man	 konstatere,	 at	 desto	 større	 lighed	 der	
tilstræbes,	desto	større	begrænsninger	vil	der	blive	pålagt	det	enkelte	individ.	
Men	 selv	 inden	 for	begreberne	er	der	en	dobbelthed.	Man	 taler	 såmænd	om	
positiv	og	negativt	frihed	samt	faktisk	og	tilstræbt	lighed.	Positiv	frihed	er	til	
noget	–	noget	man	kan	være	med	til,	mens	negativ	frihed	er	fra	noget	–	noget	
man	kan	 slippe	 for,	 fx	 statslig	 intervention.	 Faktisk	 lighed	 er	 noget	man	 evt.	
empirisk	 er	 i	 besiddelse	 af,	 fx	 at	 være	 et	 barn,	 at	 have	 et	 køn,	 at	 være	 en	
etnicitet	osv.,	mens	tilstræbt	lighed	kunne	være	at	man	normativt	ønsker	lige	
uddannelsesmuligheder	 eller	 formuefordeling:	 ”Sammenfattende	 må	 vi	
erkende,	 at	 opfattelsen	 af	 lighed	 er	 to	 retninger	 i	 demokratisk	 ideologi.	 Den	
ene	bygger	på	den	grundopfattelse,	at	alle	mennesker	i	al	væsentlighed	er	lige	
og	 derfor	 i	 størst	 muligt	 omfang	 bør	 ligestilles.	 Idealet	 er,	 at	 alle	 får	 den	
samme	 gode	 opvækst,	 opdragelse	 og	 uddannelse.	 Og	 i	 det	 omfang	 nogle	
mennesker	er	ringere	stillet	fra	naturens	hånd,	bør	give	de	svagest	stillede	en	
positiv	 særbehandling.	 Kun	 ved	 en	 sådan	 form	 for	 kompensation	 kan	 man	
skabe	sand	demokratisk	lighed	i	samfundet.	Det	kan	ikke	undgås,	at	der	med	
denne	opfattelse	af	lighed	opstår	en	konfrontation	mellem	lighedsbegrebet	og	
frihedsbegrebet,	 skønt	 begge	 anses	 for	 demokratiets	 hjørnestene:	 Friheden	
fokuserer	 på	 den	 enkelte	 og	 begunstiger	 individet;	 ligheden	 tager	
udgangspunkt	 i	 forholdet	mellem	 individer	og	satser	på	samfundet.	Hvis	alle	
skal	have	lige	andel	i	alt,	bliver	der	ingen	frihed	for	den	enkelte	til	at	udmærke	
sig	frem	for	andre.	Omvendt,	hvis	friheden	maksimeres,	bliver	lighedsbegrebet	
meningsløst”	(p.	314).	
	
Bogens	 sidste	 del	 behandler	 menneskerettigheder,	 globalisering	 og	 den	
Europæiske	Union	 i	et	demokratiperspektiv.	 Især	menneskerettighederne	og	
globaliseringen	har	sat	demokratiet	under	pres,	og	EU	kæmper	åbenlyst	med	
et	demokratisk	underskud.	Mogens	Herman	Hansen	mener,	at	der	absolut	er	
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noget	 at	 kæmpe	 for	 inden	 for	 disse	 områder.	 Tiden	 er	 ikke	 til	 at	 læne	 sig	
tilbage	 i	 egen	 selvtilfredshed.	 Kun	 ca.	 60	 ud	 af	 FN’s	 næsten	 200	 stater	 kan	
betegnes	 som	demokratiske,	 og	 det	 er	 ikke	 en	 selvfølge,	 at	 denne	 andel	 kan	
fastholdes	 i	 fremtiden:	 ”Og	 det	 er	 synd,	 når	 alle	 synes,	 at	 demokratiet	 er	 en	
prægtig	 ting.	Vi	hører	hver	dag	om	truede	dyrearter.	Der	er	desværre	en	vis	
risiko	for,	at	demokratiet	er	på	vej	til	at	blive	en	truet	livsform”	(p.	369).	
	
Begejstring	for	bogen	friholder	den	dog	ikke	fra	kritik.	Det	kunne	have	været	
befriende	 at	 få	 behandlet	 nogle	 af	 tidens	 helt	 centrale	
demokratiproblemstillinger.	 Her	 tænkes	 især	 på	 terrorlovgivningens	
påvirkning	 af	 den	 demokratiske	 udvikling,	 og	 religiøs	 fundamentalismes	
påbud	om	demokratisk	fornægtelse.	Ærgerligt	at	disse	temaer	 ikke	rigtig	har	
fået	en	plads	i	bogen,	men	de	kommer	måske	i	en	fortsættelse?	
	
Et	 andet	 kritikpunkt	 er	 gentagelserne.	 De	 er	 for	 omfattende,	 og	 nedsætter	
læsehastigheden	 –	 og	 i	 sidste	 ende	 den	 kritiske	 opmærksomhed.	 Årsagen	
skulle	 angiveligt	 være,	 at	 hvert	 kapitel	 skal	 kunne	 læses	 uafhængigt	 af	
hinanden,	 men	 i	 dette	 tilfælde	 er	 det	 for	 meget,	 og	 især	 de	 to	 kapitler,	 der	
stammer	 fra	 nogle	 foredrag	 i	 anden	 sammenhæng,	 er	 ud	 over	 det	 rent	
stilistiske	overflødige.	Indholdsmæssigt	er	man	dækket	ind	af	resten	af	bogen.	
	
”Demokrati	 som	 styreform”	 er	 for	 tiden	 det	 bedste	 bud	 på	 en	 grundig	
gennemgang	 af	 de	 væsentligste	 elementer	 ved	 det	 moderne	 demokrati.	 På	
forståeligt	dansk	tages	læseren	ved	hånden	og	guides	på	kvalificeret	og	kritisk	
vis	 gennem	 demokratiets	 mange	 fremtrædelsesformer,	 dets	 muligheder	 og	
dets	udfordringer.	Bogen	er	velegnet	til	både	fordybelse	og	refleksion.	
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58.	De	polske	bølger	

Anmeldelse	af	Søren	Kolstrup:	Polske	stemmer.	Polske	indvandringsbølger	1892-
2008,	Frydenlund	2010	
	
Offentliggjort	i	www.historie-online.dk	
	
Med	stor	faktuel	viden	samt	en	udbredt	solidarisk	indlevelsesevne	har	Søren	
Kolstrup	 skrevet	 en	 glimrende	 bog	 om	 de	 polske	 indvandringsbølger	 i	
perioden	 1892-2008	 -	 startende	 med	 de	 polske	 roearbejdere	 og	 teglværks-
arbejdere	fra	begyndelsen	af	1900-tallet,	over	jøderne	fra	Russisk	Polen	1905	
til	1920,	de	polske	krigsflygtninge	efter	1945,	den	kolde	krigs	afhoppere,	den	
jødiske	 tvangsemigration	 i	 slutningen	 af	 1960’erne,	 flugten	 fra	 den	 polske	
krigsretstilstand	i	1980’erne	og	sluttende	af	med	fri	EU-indvandring	af	polske	
mandlige	håndværkere	og	kvindelige	sundhedsarbejdere	i	det	nye	årtusinde.		
	
Når	man	har	 læst	Kolstrup	bog,	kan	man	ikke	være	 i	 tvivl	om,	at	den	danske	
arbejderhistorie	 i	 høj	 grad	 er	 sammenvævet	 med	 den	 polske	 indvandring.	
Indvandringen	 har	 vist	 både	 de	 gode	 og	 de	mindre	 flatterende	 sider	 af	 den	
danske	arbejderbevægelse.	Men	alt	i	al	er	udsagnet	i	bogen,	at	indvandringen	
fra	Polen	i	det	lange	løb	var	en	gevinst	for	både	Danmark	såvel	som	for	Polen.	I	
nogle	perioder	var	det	dog	mere	tydeligt	end	i	andre	perioder.	
	
De	 forskellige	 indvandringsbølger	 fra	 Polen	 bliver	 i	 bogen	 forsøgt	
sammenstillet	 og	 sammenlignet.	 Kolstrup	 finder	 både	 ligheder	 og	 forskelle	 i	
indvandringsmønsteret.	For	alle	otte	perioder	der	bliver	analyseret,	 forsøger	
Kolstrup	 at	 se	 på	 hvilke	 demografiske,	 økonomiske	 og	 politiske	 pull-	 eller	
push-effekter,	der	lå	bag	udvandringen.	Han	beskriver	også,	hvordan	og	hvor	
hurtigt	 polakkerne	 (og	 de	 polske	 jøder)	 i	 de	 forskellige	 perioder	 bliver	
kulturelt	 indoptaget	 i	det	danske	samfund.	Sidst	men	 ikke	mindst	analyserer	
Kolstrup	 virkningerne	 af	 den	 polske	 udvandring	 på	 de	 generelle	
samfundsmæssige	 forhold	 i	 både	 Polen	 og	Danmark.	 I	 den	 forbindelse	 gives	
der	en	række	udmærkede	nutidshistoriske	billeder	af	Polens	udvikling.	Det	er	
helt	 givet,	 at	 en	 og	 anden	dansker	 ikke	 er	 særlig	 velbevandret	 i	 nyere	polsk	
historie.	Det	får	de	rig	lejlighed	til	at	råde	bod	på	her.	
	
Bogen	starter	med	de	velkendte	roepigehistorier	 fra	omkring	1890’erne.	Her	
er	 nok	 ikke	 så	 meget	 egentligt	 nyt	 historisk	 stof	 at	 hente,	 men	 man	 må	
medgive,	at	de	personlige	beretninger	gør	fortællingen	nærværende.	En	særlig	
dimension	 i	 analyserne	 er	 forholdet	 til	 den	 etablerede	 fagbevægelse.	 Fra	 at	
være	 ret	 ugle	 set	 på	 grund	 af	 indvandrernes	 klassetilhørsforhold,	 bliver	
forholdet	 væsentligt	 forbedret	 i	 begyndelsen	 af	 1900-tallet,	 da	 polakkerne	
efterhånden	 får	 tilkæmpet	 sig	 overenskomster,	 og	 begynder	 at	 kæmpe	
sammen	 med	 de	 dansk	 organiserede	 landarbejdere.	 Alligevel	 kan	 der	
konstateres	en	vis	træghed	og	niveaudeling	i	anerkendelsen.	Fagbevægelsens	
top	 hilser	 polakkerne	 velkomne,	mens	 de	 lokale	 ledere	 i	 fagforeningerne	 er	
langt	mere	forbeholdne	i	deres	accept	af	de	nye	medlemmer.	
	
Kolstrup	 beskriver	 i	 bogen	 en	 mindre	 kendt,	 men	 dog	 mellemstor,	 polsk	
indvandring	 af	 teglværks-	 og	 tørvearbejdere.	 De	 slog	 sig	 fra	 begyndelsen	 af	
1900-tallet	 ned	 rund	 omkring	 i	 Jylland	 og	 på	 Sjælland,	 og	 dannede	 ligefrem	
små	lokale	polske	kolonier.	I	dag	er	der	ikke	der	ikke	nogle	tydelige	aftryk	af	
polakkerne	 gøren	 og	 laden	 i	 lokalbefolkningernes	 historier	 –	 bortset	 fra	
gravstenene	på	de	 lokale	kirkegårde.	Efterkommere	af	disse	polske	tørve-	og	
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teglværksarbejdere	blev	så	at	sige	assimileret	 i	det	danske	samfund,	og	drev	
på	den	måde	naturligt	ned	i	det	almindelige	anonyme	menneskehav.	
	
Historien	 om	 jøderne	 fra	 russisk	 Polen,	 er	 historien	 om	 hvordan	 en	 etnisk	
minoritetsbefolkning	 blev	 drevet	 på	 flugt	 både	 af	 simpel	 nød	 og	 fattigdom	
suppleret	af	politisk	og	religiøs	forfølgelse.	Det	er	også	historien	om	hvordan	
en	generation	af	 indvandrere	på	bare	 få	 generationer	blev	 totalt	 integreret	 i	
det	danske	samfund	–	dog	med	den	klare	modifikation,	at	de	 fastholdt	deres	
jødiske	kultur	og	 tro.	Som	en	af	deres	egne	udtrykte	det:	 ”Et	 flydende	smukt	
Dansk	er	en	Betingelse	for	at	kunne	gøre	sig	gældende	i	det	danske	Samfund,	
men	 samtidig	 skal	 De	 som	 Jøde	 kunne	 tale,	 læse,	 skrive	 Jidddish	 for	 kun	
gennem	dette	kan	De	være	i	Kontakt	med	vort	Folks	Liv	og	Kamp”	(p.	162).	De	
polske	jøder	afveg	på	afgørende	vis	fra	de	tidligere	polske	indvandrere,	da	de	
ofte	 i	 forvejen	 var	 fagligt	 organiseret.	De	 kunne	derfor	meget	 lettere	 end	de	
polske	landarbejdere	indgå	i	de	hjemlige	arbejdskampe.			
	
Mange	 danskere	 kender	 historien	 om	 de	 civile	 tyske	 flygtninge,	 der	 kom	 til	
Danmark	i	de	sidste	dage	af	Anden	Verdenskrig.	Færre	er	vidende	om,	at	der	
sammen	med	denne	store	 tyske	 flygtningestrøm,	også	var	et	betydeligt	antal	
polske	 krigsflygtninge,	 der	 blev	 interneret	 i	 en	 række	 lejre	 rundt	 om	 i	
Danmark.	Forskellen	mellem	lejrene	var,	at	de	tyske	lejre	var	bevogtede,	mens	
de	 polske	 var	 ubevogtede.	 Men	målsætningen	 for	 begge	 lejrtyper	 var,	 at	 de	
internerede	 flygtninge	 skulle	 vende	 tilbage	 til	 deres	 respektive	 hjemlande.	
Beskrivelsen	af	de	polske	krigsflygtninges	vej	gennem	et	 totalt	ødelagt	Polen	
og	 deres	 ankomst	 til	 Danmark	 er	 hårrejsende	 læsning,	 og	 er	 et	 af	 bogens	
allerbedste	 kapitler.	 Også	 fordi	 historien	 er	 overset	 i	 mange	 historiebøger.	
Men	som	altid	når	man	har	flygtningelejre,	er	der	altid	nogle	der	bliver	tilbage.	
I	 Danmark	 drejede	 det	 sig	 omkring	 500	 personer,	 der	 primært	 blev	 ansat	 i	
landbrug,	 der	 var	 knyttet	 til	 sukkerproduktionen.	 Dette	 erhverv	 oplevede	
nemlig	en	stor	efterspørgsel	efter	arbejdskraft	lige	efter	krigens	afslutning.	En	
efterspørgsel	 der	 aftog	 betydeligt	 med	 mekaniseringen	 af	 landbruget	 i	
slutningen	 af	 1940’erne	 og	 begyndelsen	 af	 1950’erne.	 De	 personlige	
beretninger	som	polske	flygtninge	giver	til	Kolstrup	om	forholdene	i	lejrene	og	
uden	for,	er	måske	bogens	mest	værdifulde.	
	
Bogens	kvalitet	tynder	noget	ud	efterhånden,	som	vi	nærmer	os	nutiden.	Der	
er	en	hæderlig	beskrivelse	af	polske	afhoppere	under	den	kolde	krig,	men	det	
er	nok	lidt	af	en	overdrivelse,	at	kalde	det	en	indvandringsbølge.	
	
Mere	 kød	 på	 historien	 kommer	 der	 igen	 omkring	 den	 jødiske	
tvangsemigration	 i	 slutningen	 af	 1960’erne	 og	 begyndelsen	 af	 1970’erne.	
Selve	 indvandringsbølgen	 er	 nok	 ikke	 det	mest	 interessante,	men	 Kolstrups	
analyse	af	de	indenrigspolitiske	forhold	i	Polen,	der	fører	til	 jødeforfølgelsen,	
er	 et	 klassisk	 eksempel	 på,	 at	 misrøgtede	 diktaturer	 –	 uanset	 politisk	
observans	–	altid	 finder	ydre	 fjender,	 som	gøres	 til	 syndebukke	 for	alvorlige	
interne	 problemer.	 Polen	 var	 ingen	 undtagelse.	 Solide	 og	 loyale	
samfundsstøttende	 jøder	 blev	 gjort	 til	 statsløse	 flygtninge,	 og	 nogle	 af	 dem	
endte	 i	 Danmark.	 Heldigvis	 faldt	 det	 sammen	 med,	 at	 Danmark	 i	 denne	
periode	 havde	 sin	 måske	 mest	 liberale	 flygtningepolitik	 nogensinde:	
”Danmark	havde	ikke	tidligere	i	landet	historie	(måske	bortset	fra	de	ungarske	
flygtninge	 i	 1956)	 praktiseret	 en	 tilsvarende	 liberal	 flygtningepolitik.	 Alle	 –	
gamle	 som	 unge,	 arbejdsduelige	 som	 syge	 og	 handicappede	 –	 fik	 asyl.	 De	
polske	 jøders	 ret	 til	 asyl	 i	 Danmark	 gjorde	 landet	 til	 et	 mål	 for	 de	
tvangsemigrerede”	(p.	241).		
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Den	sidste	store	indvandringsbølge	fra	Polen	under	det	kommunistiske	styre	
skete	efter,	at	der	var	blevet	indført	krigsretstilstand	i	Polen	i	december	1981.	
Bogen	 giver	 en	 udmærket	 forståelsesbaggrund	 for	 Solidaritets	 opståen,	
funktionsmåde	 og	 delvise	 forvitring.	 Men	 regimets	 sidste	 politiske	
krampetrækninger	 var	 så	 at	 sige	 begyndt.	 Samfundet	 var	 brudt	 sammen,	 og	
ledelsen	 af	 landet	 havde	 mistet	 legitimitet.	 Dette	 medførte,	 at	 landet	 blev:	
”grebet	 af	 en	 ”samfundspatologi”,	 hvor	 alkoholisme,	 kriminalitet	 og	misrøgt	
greb	om	sig	[…]	Landet	faldt	ned	i	et	sort	hul”	(p.	300).	I	dette	mismod	blev	der	
dog	 udviklet	 en	 politisk	 opposition:	 ”som	 trods	 alle	 tilbageslag	 overlevede	
krigsretstilstanden	 godt	 hjulpet	 af	 støttekomiteer	 og	 pres	 udefra,	 og	 som	
banede	 vejen	 for	 Østeuropas	 første	 ikke-kommunistiske	 ministerpræsident”	
(p.	 300).	 I	 kampens	 hede	 var	 det	 nødvendigt	 for	 en	 række	 oppositionelle	
kræfter	at	søge	ly	eller	direkte	beskyttelse	udenlandsk	–	hvoraf	nogle	kom	til	
Danmark.	I	bogen	følger	vi	et	par	flygtningeskæbner	i	Danmark.	Der	er	tale	om	
medlevende	 personportrætter,	 men	 baggrundshistorierne	 er	 ikke	 uden	
interesse.	
	
Den	 sidste	 store	 indvandrerbølge	 som	 bliver	 analyseret,	 er	 den	 massive	
økonomisk	 betingede	 folkevandring,	 der	 skete	 i	 kølvandet	 af	 Polens	 EU-
medlemskab	 i	 2004.	 Bogen	 beskriver	 livet	 for	 en	 række	 håndværkere	 og	
sundhedsarbejdere.	 Polakkerne	 var	 veluddannede	 og	 flittige,	 og	 kunne	 i	
Danmark	 opnå	 en	 løn	 der	 var	 syv	 til	 ti	 gange	 større	 end	 i	 deres	 hjemland.	
Dette	 fik	mange	–	 især	yngre	–	polakker	til	at	være	ekstrem	mobile.	De	gode	
økonomiske	 forhold	 i	 Danmark,	 og	 i	 resten	 af	 Vesten,	 gjorde	 at	 mange	
polakker,	 når	 de	 kom	 til	 det	 nye	 land,	 blev	 genstand	 for	 plat	 og	 svindel.	 De	
kendte	 ikke	 selv	 deres	 rettigheder,	 og	 selv	 om	de	 blev	 snydt	 og	 bedraget	 så	
vandet	 drev,	 oplevede	 mange	 af	 dem	 langt	 bedre	 arbejdsmæssige	 og	
økonomiske	kår,	end	de	var	vant	til	hvorfra	de	kom.	Dette	skabte	naturligvis	et	
betydeligt	modsætningsforhold	mellem	de	 lokale	og	de	 tilrejsende.	De	 lokale	
arbejdere	kunne	med	rette	frygte,	at	de	fremmede	udgjorde	en	direkte	fare	for	
lønpres	og	dårligere	arbejdsforhold.	Bogen	beskriver	på	fornem	vis,	at	når	der	
blev	 opnået	 overenskomstmæssige	 forhold	 på	 arbejdspladserne	 blev	
modsætningerne	også	minimeret.	
	
En	 så	 omfattende	 bog	 kan	 ikke	 være	 uden	 svagheder.	 Det	 er	 heller	 ikke	
tilfældet	her	–	fx	er	bogen	fyldt	med	litteratur-	og	kildehenvisninger,	men	ikke	
på	 en	 særlig	 klar	 og	 oversigtlig	måde.	 Som	 læser	 kan	man	nogle	 gange	 godt	
sidde	 tilbage	 med	 en	 dunkel	 usikkerhed	 om	 interviewet	 er	 fortaget	 af	
forfatteren	selv,	eller	om	det	er	refereret	fra	en	anden	kilde.	Der	veksles	også	
lige	rigeligt	mellem	kildebaseret	viden	og	personlige	refleksioner.	En	klarere	
distinktion	ville	have	været	ønskelig.	Ligeledes	er	det	af	og	til	noget	uklart,	om	
referencen	er	en	henvisning	til	videre	og	supplerende	læsning,	eller	om	det	er	
en	 egentlig	 tolkning	 af	 det	 foreliggende	 kildemateriale.	 I	 den	 sidste	 del	 af	
bogen	 virker	 det	 som	 om,	 at	 gentagelserne	 er	 ved	 at	 tage	 overhånd	 –	 også	
mere	end	en	”moderat	overlapning”,	som	påstået	i	forordet.			
	
Disse	skønhedsfejl	til	trods	kan	på	ingen	måde	bringe	bogens	samlede	indtryk	
i	 fare.	Her	 foreligger	der	nemlig	 en	 solid	og	gennemdokumenteret	beretning	
om	de	polske	indvandringsbølger	i	perioden	1892	–	2008.	Bogen	kombinerer	
på	 bedste	 måde	 de	 politiske,	 økonomiske	 og	 sociologiske	 videnskaber	 i	 en	
konkret	historisk	ramme.		
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59.	Historiske	københavnerglimt	

Anmeldelse	 af	 Jørgen	 Larsen:	 ”Gamle	 København.	 Historier	 og	 foto	 fra	 en	
svunden	tid”,	Gyldendal	2010	
	
Offentliggjort	i	www.historie	on-line.dk	
	
Det	er	en	rigtig	god	og	underholdende	idé	at	samle	en	række	gamle	fotografier	
fra	 Købehavn	 og	 omegn	 i	 en	 flot	 opsat	 bog.	 Billeder	 er	 ofte	 ret	 gode	 til	 at	
fortælle	sine	egne	historier.	For	man	kan	så	at	sige	gå	på	opdagelse	i	dem	og	
finde	 detaljer	 som	 ingen	 ord	 ville	 kunne	 give.	 Fotografier	 giver	 derfor	 et	
fantastisk	 indblik	 i	 forskellige	 bypanoramaer.	 Det	 være	 sig	 af	menneskerne,	
bygningerne,	gård-	og	gademiljøer	o.	lign.	Det	eneste	der	mangler	er	lyden	og	
lugten.	Sidstnævnte	er	for	øvrigt	nok	en	fordel,	da	en	del	af	billederne	fra	det	
gamle	København	har	ildelugtende	kanaler	og	stinkende	kloakker	i	objektivets	
søgefelt.		
	
Fotografier	er	 lige	så	meget	historisk	kildemateriale	som	skriftlige	arkivalier,	
og	på	samme	måde	som	man	skal	forholde	sig	kritisk	til	det	skrevne,	skal	man	
selvfølgelig	 også	 forholde	 sig	 reflekterende	 til	 et	 fotografi.	 Det	 kan	 være	
opstillet,	arrangeret,	ja	ligefrem	manipuleret.	Dertil	skal	lægges,	at	der	i	gamle	
dage	var	ganske	få	mennesker,	der	havde	et	fotografiapparat.	Oven	i	det	hele	
kan	 nævnes,	 at	 det	 heller	 ikke	 var	 nogen	 let	 sag	 at	 fremkalde	 og	 bevare	
billederne.	Dette	 skal	dog	 ikke	 tage	glæden	 fra	beskueren.	De	 i	 bogen	valgte	
billeder,	 har	 gennemgående	 en	 høj	 fotografisk	 kvalitet,	 og	 giver	 nogle	
udmærkede	stemningsbilleder	fra	en	svunden	tid	af	Danmarks	Hovedstad.		
	
Bogen	 kommer	 vidt	 omkring.	 Der	 er	 billeder	 både	 fra	 bygninger,	 torve	 og	
pladser	der	for	længst	er	forsvundet.	Men	der	er	overraskende	mange	steder	i	
Købehavn,	 der	 har	 en	 lang	 historie	 bag	 sig.	 Og	 mange	 huse	 og	 gader	 er	
heldigvis	blevet	bevaret	og	renoveret.	Nogle	mere	heldigt	end	andre.		
	
Selve	 billedfortællingerne,	 der	 jo	 i	 princippet	 foregår	 oppe	 i	 hovederne	 på	
læseren,	bliver	absolut	ikke	ringere	af,	at	Jørgen	Larsen	giver	alle	billederne	en	
lille	 historie	 med	 på	 vejen.	 Kyndigt	 og	 observerende	 knyttes	 der	 gode	 og	
relevante	kommentarer	til	billederne.	Historieforskning	er	der	på	ingen	måde	
tale	om,	men	alligevel	vidner	kommentarerne	om,	at	forfatteren	har	en	ganske	
solid	 historisk	 viden	 om	 ting	 og	 begivenheder	 i	 det	 gamle	 København.	 Man	
bliver	 gelejdet	 rundt	 mellem	 slotte	 og	 palæer	 -	 blandt	 rige	 købmænd	 og	
fromme	formuende	enkefruer,	man	kommer	en	tur	ned	igennem	skumle	gader	
og	 skidengrå	 husfacader.	Man	 se	 folk	med	 stok	 og	 kakkelovnshatte,	 kvinder	
med	blomsterhat	og	kjole.	Man	ser	også	udflydende	letlevende	fruentimmere,	
og	barfodede	børn	rende	rundt	i	baggårde.	Kort	sagt	-	København	på	godt	og	
på	ondt.		
	
Det	at	gå	på	opdagelse	i	et	billede	er	som	at	komme	til	en	by	man	ikke	før	har	
været	 i.	Man	finder	hele	tiden	noget	nyt,	og	man	opdager	detaljer	 i	et	billede	
som	 man	 måske	 ikke	 helt	 havde	 forventet.	 Der	 opstår	 derudover	 nye	
opfattelser	af	gammel	viden.	Nogle	gange	overraskes	man	over	hvor	hurtigt	et	
byområde	kan	 forandres,	og	andre	gange	 forbavses	man	over,	hvor	 lidt	der	 i	
realiteten	er	blevet	forandret.			
	
Bogen	 skal	 derfor	 anbefales	 alle,	 der	 godt	 kan	 lide	 gode	 indsigtsfulde	 og	
fortællende	 fotografier,	 og	 til	 personer	 som	 af	 egen	 lyst	 er	 interesseret	 i	 at	
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vide	 mere	 om	 Københavns	 nyere	 historie.	 En	 oplagt	 og	 kærkommen	
julegaveidé.	
	

60.	En	dårlig	taber	

Anmeldelse	 af	 Ole	 Hasselbalch:	 Dragsdahl-sagen.	 KGB	 og	 Historieforskningen,	
Trykkefrihedsselskabets	Bibliotek	2010.	
	
Offentliggjort	i	Kontradoxa,	www.modkraft.dk	
	
	
Her	er	en	bog	med	ramasjang	i.	Klar	i	mælet,	sylespids	og	ondskabsfuld.	Der	er	
tale	 om	et	 klokkeklart	 partsindlæg	 fra	 en	 af	 dansk	højrefløjs	mest	markante	
skikkelser,	 hvis	 primære	 sigte	 er	 at	 gøre	 op	 med	 firsernes	 landsskadelige	
fodnotepolitik,	og	de	påståede	følgagtige	nyttige	idioter	der	gik	Sovjets	ærinde.		
	
Bogens	 omdrejningspunkt	 er,	 at	 professor	 Bent	 Jensen	 gennem	 en	 række	
artikler	 i	 Jyllandsposten	 i	 2007	beskyldte	 tidligere	 journalist	 på	 Information	
Jørgen	Dragsdahl	for	at	være	KGB-agent.		
	
Udsagnet	 fra	 Bent	 Jensen	 skulle	 angiveligt	 bygge	 på	 hans	 nyere	 forskning	 i	
PET’s	 arkiver.	 Beskyldningerne	 var	 imidlertid	 efter	 Dragsdahls	 opfattelse	 så	
fejlagtige	og	ærekrænkende,	 at	han	 stævnede	Bent	 Jensen	 for	en	 forsknings-
mæssig	 udokumenteret	 påstand.	 Dommen	 der	 faldt	 i	 Svendborg	 Ret	 i	
sommeren	 2010,	 gav	Dragsdahl	medhold	 i,	 at	 Bent	 Jensen	 var	 kommet	med	
ærekrænkende	og	ikke	dokumenterbare	påstande.	Bent	Jensen	har	imidlertid	
anket	dommen,	og	får	den	engang	i	det	nye	år	op	i	Landsretten.		
	
Byretsdommen	der	klart	dømte	Bent	Jensen	for	ærekrænkende	påstande	har	i	
den	grad	fået	Ole	Hasselbalch	til	at	fare	i	blækhuset.	Efter	hans	mening	er	det	
for	galt.	Der	er	nærmest	tale	om	et	ondskabsfuldt	 justitsmord,	hvor	hele	den	
etablerede	politiske,	forskningsmæssige,	juridiske	og	kulturelle	elite	har	rottet	
sig	sammen	mod	Bent	Jensen	for	at	stoppe	den	fri	forskning	i	Den	kolde	krigs	
forbrydelser.	 Menneskerettigheder	 og	 ytringsfrihed	 er	 trådt	 under	 fode,	 af	
uforstandige	 dommere,	 der	 i	 deres	 egen	 uvidenhed	 er	 nået	 frem	 til	 en	
fuldstændig	katastrofal	og	mangelfuld	korrekt	juridisk	domsafgørelse.		Retten	
i	 Svendborg	 har	 efter	 Hasselbalchs	 opfattelse	 ansat	 himmelråbende	 dårlige	
dommere.	De	er	så	dårlige,	at	der	hænger	en	klæg	skam	over	retten:	”Hvordan	
kan	 en	 dansk	 byret	 operere	 med	 en	 ubehændighed	 som	 den,	 der	
karakteriserede	den	praktiske	håndtering	af	processen	i	Svendborg?	Hvordan	
kan	 byretten	 fare	 så	meget	 vildt	 i	 stort	 set	 hele	 juraen?”	 (s.	 223).	 Ja,	 det	 er	
stærke	 ord	 i	 vinterkulden,	men	 vidner	måske	mere	 om	 et	 taberinstinkt	 hos	
forfatteren	end	et	juridisk	overblik.	
	
Bemærkelsesværdigt	er	det	også	at	konstatere,	at	Bent	Jensens	forsvarer,	efter	
Hasselbalch	mening,	mere	gik	anklagerens	ærinde,	end	at	 forstå	sagens	rette	
sammenhæng.	 Skråsikkerheden	 i	 udsagnene	 fejler	 intet	 til	 trods	 for	 at	
Hasselbalch	 slet	 ikke	 selv	 overværede	 retsforhandlingerne.	 Alle	 udsagn	
bygger	alene	på	 sagens	dokumenter	og	andenhånds	 referater,	 samt	udvalgte	
journalistiske	petithistorier.		Alligevel	svinges	krabasken	over	både	dommere,	
vidner,	 forsvarer,	 anklager,	 embedsmænd,	 politifolk,	 forskere,	 politikere	 og	
journalister.	Der	er	ikke	tale	om	den	finere	botanik.	Hele	bedet	bliver	revet	op	
med	rode.	Der	er	faktisk	ikke	plads	til	at	dukke	sig.	Alt	hvad	der	bevæger	sig,	
og	som	stiller	kritisk	fokus	på	Bent	Jensens	forskningsresultater,	bliver	ramt	af	
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Ole	 Hasselbalch	 særlige	 form	 for	 enøjede	 konspiratorisk	 tankegang:	 De	 må	
alle	have	noget	at	skjule.	De	dækker	over	noget.	De	er	ligefrem	fordækte.		
	
En	 støtteforening	 til	 fordel	 for	 Jørgen	 Dragsdahl	 bliver	 på	 alle	 måde	
mistænkeliggjort,	mens	den	tilsvarende	støtteforening	for	Bent	Jensen	på	det	
nærmeste	bliver	fortiet.	Alligevel	benytter	Ole	Hasselbalch	sig	i	flere	omgange	
at	bruge	sidstnævnte	støtteforenings	formand	som	sandhedsvidne	fra	retsfor-
handlingerne.	Det	er	da	en	skævhed,	der	er	til	at	føle	på.	
	
Juraen	og	historien	bliver	nådesløst	og	behændigt	skåret	til,	så	den	passer	ind	
i	 forfatterens	 meget	 bestemte	 politiske	 verdensopfattelse.	 Den	 er	 for	 at	
udtrykke	 det	 mildt,	 ekstrem	 højresnoet.	 Der	 er	 ingen	 slinger	 i	 valsen.	
Historiske	kilder	bliver	selekteret	benhårdt,	og	 juridiske,	og	yderst	konspira-
toriske	 fortolkninger	 bliver	 hugget	 som	 i	 granit.	 Forfatteren,	 der	 både	 har	
PET’s	og	domstolenes	ord	for,	at	han	ikke	er	ekstremist,	må	alligevel	betegnes	
som	fuldblods	fundamentalist,	al	den	stund,	at	han	på	ingen	måde	er	belastet	
af	tvivlens	nådegave.	For	ham	fremstår	sagen	krystal	klar.	Dragsdahl	var	KGB-
agent.	Dermed	basta.	Hasselbalchs	logik	er,	at	en	person	skal	gøre	sig	fortjent	
til	ikke	at	finde	sig	i	ærekrænkende	fornærmelser.	Hvis	man	ikke	har	fortjent	
det,	så	bør	man	ikke	kunne	anlægge	sag	mod	den,	der	krænker	en.	Derfor	må	
det	have	været	dobbelt	ærgerligt	 for	Hasselbalch	at	konstatere,	at	Dragsdahl	
ud	over	at	kunne	anlægge	en	sag	ved	domstolene,	faktisk	også	var	i	stand	til	at	
vinde	den.			
	
Det	 er	 kun	 omgivelserne	 –	 dvs.	 pressen,	 offentligheden,	 politikerne,	 dom-
stolene,	PET	og	såmænd	også	forsvareren	selv	–	der	ikke	har	fattet	en	brik	af	
det	hele.	De	har	ikke	set	lyset,	underforstået	faren	for	det	totalitære.	Dengang	
kommunismen.	I	dag	skal	vi	som	læsere	sikkert	underforstå,	at	det	der	skete	
dengang,	 er	 ved	 at	 gentage	 sig	 i	 dag	 med	 islamismen.	 Omgivelsernes	
manglende	indsigt	og	erkendelse	af	sagens	rette	sammenhæng	hviler	dels	på	
en	mangelfuld	 begavelse	 blandt	 de	 offentlige	 aktører,	men	 såmænd	 også	 på	
det,	 som	 af	 den	 danske	 højrefløj	 så	 behændigt	 bliver	 kaldt	 den	 politiske	
korrekthed.	
	
Bogen	 igennem	 er	 der	 ualmindelig	 stærke	 og	 groft	 nedladende	 udfald	 mod	
både	politikerne	og	pressen.	Dybest	set	er	det	måske	det,	som	bogen	handler	
om.	 Politikerne	 bag	 fodnotepolitikken	 begik	 i	 Hasselbalch	 optik	 et	 historisk	
svigt	 af	 dimensioner.	 Ja,	 handlinger	 der	 nærmest	 kan	 betragtes	 som	
landsskadelig	 virksomhed.	 Påstanden	 er,	 at	 denne	 politik	 i	 høj	 grad	 blev	
opbygget	 og	 vedligeholdt	 af	 et	 journalistkorps,	 der	 brugte	 journalistikken	 til	
bevidst	 at	 nedbryde	 den	 danske	 forsvarsvilje.	 Journalisthøjskolen	 i	 Århus	
uddannede	så	at	sige	 journalister	 til,	at	de	 i	 samfundsforandringens	 tjeneste,	
kunne	nedbryde	 samfundet	 indefra.	Det	 påstås,	 at	mere	 end	 to	 tredjedele	 af	
journalisterne	 befandt	 sig	 til	 venstre	 for	 Socialdemokratiet.	 Den	 historiske	
kilde	til	dette	udsagn,	er	dog	forfatteren	selv.	Med	dette	syn	på	journalistikken	
kan	man	vel	ikke	fortænke	Hasselbalch	i	at	betragte	hele	Dragsdahl-sagen	som	
toppen	af	isbjerget?		
	
Hele	journaliststanden	er	under	anklage,	hvilket	er	konspiration	i	fuldt	flor.				
	
I	bogens	kapitel	om	sagens	faktuelle	grundlag	bliver	læseren	præsenteret	for	
de	skriftlige	parts-	og	vidneforklaringer	fra	sagen.	Disse	er	yderst	interessante	
men	 er	 i	 sagens	 natur	 på	 ingen	 måde	 fyldestgørende	 –	 al	 den	 stund,	 at	
retshandlinger	 i	 danske	 retssale	 er	 mundtlige.	 Noget	 som	 alle	 der	 læser	
domsudskrifter	 godt	 ved.	 Alligevel	 vælger	 Hasselbalch	 –	 helt	 bevidst	 –	 at	
bruge	de	manglende	nuanceringer	i	det	skriftlige	materiale	til	at	komme	med	



 223 

yderst	 nedrige	 kommentarer	 om	 både	 vidner	 og	 dommere.	 Det	 hele	 bliver	
fremstillet	som	et	komplot	vendt	mod	Bent	 Jensen.	Vidner	snakker	uden	om,	
og	 dommerne	 stille	 ikke	 de	 relevante	 spørgsmål.	 Alt	 og	 alle	 –	 Bent	 Jensen	
undtaget,	naturligvis	-	er	rene	undermålere.	De	lyver,	bedrager,	fortier,	og	de	
manipulerer	 i	 et	 væk.	Værst	 af	 alle	 er	 tilsyneladende	vores	nuværende	PET-
chef,	der	efter	Hasselbalch	mening	spiller	en	ualmindelig	fordækt	dobbeltrolle,	
der	 kun	 har	 til	 formål	 at	 bagatellisere	 en	 tidligere	 PET-medarbejders	
belastende	agentindberetning	på	Jørgen	Dragsdahl.	En	indberetning	som	ikke	
udtrykker	PET’s	officielle	opfattelse,	men	som	Bent	Jensen	har	lagt	overmådig	
stor	 vægt	 på	 i	 sin	 påstand	om	Dragsdahls	 påståede	 agentstatus.	Hasselbalch	
tror	 ikke	 PET-chefen	 over	 en	 dørtærskel.	 Intet	 kan	 nemlig	 i	 Hasselbalchs	
verden	 foregå	 i	 denne	 store	 institution,	 uden	 at	 det	 må	 være	 godkendt	 og	
sanktioneret	af	ledelsen.		Igen	rene	formodninger	frem	for	konkret	viden,	som	
Hasselbalch	spinder	en	konspiratorisk	ende	over.		
	
For	 Hasselbalch	 er	 der	 ingen	 tvivl	 –	 for	 den	 evne	 besidder	manden	 tilsyne-
ladende	 ikke	 –	 Dragsdahl	 er	 i	 hans	 logik	 KGB-agent.	 Hverken	 mere	 eller	
mindre.	Dragsdahl	er	dybt	kompromitteret,	og	derfor	burde	sagen	være	klar	–	
og	anklagen	mod	Bent	Jensen	afvist.		
		
Bent	Jensen	har	som	bekendt	anket	byretsdomsafgørelsen	til	Landsretten.	Det	
er	han	naturligvis	 i	 sin	 gode	 ret	 til,	 hvilket	 også	 gør,	 at	 ingen	på	nuværende	
tidspunkt	kender	udfaldet	på	den	endelige	domsafgørelse.	Denne	usikkerhed	
har	 Hasselbalch	 imidlertid	 også	 taget	 højde	 for.	 Taber	 Bent	 Jensen	 endnu	
engang	 sagen	 i	 Landsretten,	 er	 det	 i	 Hasselbalchs	 verdensbillede	 bare	 et	
udtryk	 for,	 at	 Landsretten	 radbrækker	 Bent	 Jensens	 udtalelser,	 og	 dukker	
nakken	for	at	følge	den	misforståede	politiske	korrektheds	krav.	Ja,	angreb	er	
som	bekendt	det	bedste	forsvar.	Mudderkastning	i	stedet	for	argumenter.	
	
Bogen	kan	som	sagt	ikke	læses	som	en	debatbog,	da	der	ingen	steder	er	rum	
for	en	samtale.	Der	er	én	mening,	og	den	bliver	fremført	så	bombastisk,	at	den	
ikke	 virker	 overbevisende.	 Der	 er	 heller	 ikke	 tale	 om	 en	 juridisk	 fagbog,	 da	
den	 slet	 ikke	 åbner	 op	 for	 en	 kritisk	 stillingtagen	 til	 de	 fremførte	 påstande.	
Masser	af	kilder,	men	mange	af	dem	er	af	en	tvivlsom	karakter.	
	
Bogen	kan	kun	 læses	 som	et	 ekstremt	højredrejet	 politisk	 indlæg	 i	 debatten	
om	eftervirkningerne	af	Den	kolde	krig	–	og	Hasselbalch	har	bevidst	valgt	at	
føre	 krig	 mod	 en	 -	 efter	 byrettens	 opfattelse	 -	 anstændig	 dansker.	 I	 det	 lys	
opfylder	bogen	til	fulde	sin	målsætning.	
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61.	Et	imponerende	velfærdshistorisk	værk	

Anmeldelse	 af	 Jørn	Henrik	 Petersen,	 Klaus	 Petersen	 og	Niels	 Finn	 Christiansen	
(red.):	 Dansk	 Velfærdshistorie.	 Frem	 mod	 socialhjælperstaten.	 Perioden	 1536-
1898,	Syddansk	Universitetsforlag	2010.	
	
Offentliggjort	på	www.Historie-Online.dk	
	
Man	 må	 konstatere,	 at	 med	 udgivelsen	 i	 2010	 af	 det	 første	 af	 seks	 bind	 af	
Dansk	 Velfærdshistorie,	 står	 det	 tidligere	 storværk	 Dansk	 Socialhistorie	 fra	
1979-82	 for	 fald.	 Selvom	 den	 nye	 velfærdshistorie	 tidsmæssigt	 er	 langt	
kortere	 end	 sin	 forgænger,	 er	 omfanget	 af	 den	 nye	 bogudgivelse	 forventelig	
langt	mere	omfattende.	Det	 skyldes,	 at	den	nye	velfærdshistorie	har	et	 langt	
højere	 fagprofessionelt	 sigte	 end	 sin	 forgænger.	 Men	 det	 som	 den	 vinder	 i	
dybden,	 sætter	 den	 til	 en	 vis	 grad	 over	 styr	 i	 folkelig	 udbredelse.	 Bogen	 er	
angiveligt	 skrevet	 af	 forskere	 til	 forskere	 -	 ja,	 og	 kandidatstuderede	 ud	 i	
velfærdshistorie	 eller	 lignende.	 Gymnasieniveauet	 er	 givetvis	 tabt.	 Dette	 er	
dog	absolut	 ikke	et	udtryk	 for,	at	bogen	 ikke	er	skrevet	 i	et	 forståeligt	 sprog	
med	forståelige	forklaringer.	Det	er	den	så	udtalt.	Det	er	nemlig	en	bog,	der	er	
skrevet	 i	 et	 fremadskridende	 og	 flydende	 sprog.	 Selvom	 den	 kommer	 rundt	
om	 rigtig	 mange	 forskningsmæssige,	 teoretiske	 og	 historiske	 problem-
stillinger,	fortaber	den	sig	ikke	i	akademisk	tågesnak.	Den	går	lige	på	og	hårdt,	
og	man	får	som	læser	mange	interessante	sidehistorier,	men	man	må	nok	også	
indrømme,	 at	 detaljeringsgraden	 alligevel	 aldrig	 vil	 gøre	 den	 til	 en	 egentlig	
bestseller.	Man	må	derfor	håbe,	at	når	bind	seks	er	udkommet,	at	udgivelsen	
bliver	 fulgt	 op	 af	 et	 registerbind.	 For	 ellers	 vil	 der	 være	 en	 stor	 fare	 for,	 at	
bogens	mange	fine	detaljer	vil	forsvinde	ud	i	glemslens	mørke.	Ja,	man	kunne	
måske	ønske	sig,	at	der	ville	komme	en	pædagogisk	redigeret	opslagsbog	på	
gymnasieniveau.	Bogens	redaktører	er	givetvis	selv	opmærksomme	på	denne	
problemstilling,	da	Bind	1	har	et	ganske	fremragende	afslutningskapitel	i	form	
af	 en	 sammenfatning	 og	 perspektivering.	 Kan	 for	 øvrigt	 varmt	 anbefales	 til	
personer,	 der	 kun	 har	 tid	 til	 at	 orientere	 sig.	 Men	 denne	 sammenfatning	 er	
forventelig	ikke	tilstrækkelig,	hvis	bogværkets	forskellige	forskningsresultater	
skal	have	en	større	udbredelse	–	og	det	fortjener	det.	
	
Bogen	 består	 af	 en	 begrundende	 og	metodisk	 indledning,	 syv	 hovedkapitler	
samt	–	 som	 tidligere	omtalt	 -	 en	 sammenfatning	og	perspektivering.	Flere	af	
kapitlerne	 har	 et	 omfang,	 der	 næsten	 kan	 sammenlignes	 med	 en	 hel	
bogudgivelse.	 Det	 er	 også	 muligt	 at	 læse	 disse	 kapitler	 som	 uafhængige	 og	
selvstændige	bidrag	til	dansk	socialhistorie,	hvilket	første	bind	af	værket	nok	
mere	 rettelig	 er	 end	 en	 egentlig	 ”velfærdshistorie”	 i	 dette	 ords	 moderne	
betydning.	
	
I	bogens	indledning,	der	er	skrevet	af	Jørn	Henrik	Petersen	og	Klaus	Petersen,	
bliver	 læseren	 guidet	 gennem	 en	 kort	 socialpolitisk	 forskningshistorie	 samt	
bogværkets	 formål	og	metodik.	Dertil	skal	 lægges,	at	der	også	 i	 indledningen	
præsenteres	 en	 række	 centrale	 nøglebegreber	 ud	 i	 den	 socialpolitiske	 teori.	
Ord	 og	 begreber	 der	 er	 nyttige	 at	 have	 skrevet	 sig	 bag	 ørerne	 i	 den	 videre	
læsning.			
	
Niels	Finn	Christiansen,	Hans	Chr.	 Johansen	og	 Jørn	Henrik	Petersen	præsterer	
på	 de	 næste	 halvfjers	 sider	 periodens	 idépolitiske	 grundlag	 –	 lige	 fra	
middelaldertænkning,	 over	 reformation,	 oplysningstid,	 merkantilisme	 til	
liberalisme	og	 forskellige	 former	 for	socialistisk	 tankegods.	 	Teorierne	bliver	
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ofte	belyst	i	sammenhæng	med	de	forskellige	landes	socialpolitiske	tiltag.	Der	
er	 nogle	 ganske	 oplysende	 gennemgange	 af	 tyske,	 franske	 og	 engelske	
sociallove,	der	kan	være	med	til	at	sætte	de	danske	initiativer	på	dette	område	
i	 perspektiv.	 Kapitlet	 indeholder	 en	 god	 gennemgang	 af	 liberalismens	 fattig-
domsforståelse	 med	 en	 kort	 præsentation	 af	 nogle	 af	 klassikerne	 inden	 for	
området,	 dvs.	Malthus,	Ricardo,	 Smith	 og	Bentham.	 Socialkonservatismen	og	
de	mange	former	for	socialistiske	ideer	bliver	ikke	glemt	i	denne	fremstilling	–	
om	 end	 liberalismen	 må	 betragtes	 som	 den	 styrende	 og	 dominerende	
idéretning	 i	 denne	 periode.	 For	 øvrigt	 findes	 hele	 bogværkets	 overordnede	
clue	måske	også	i	dette	kapitel:	”Den	danske	velfærdsstats	udbygning	gik	hånd	
i	hånd	med	nationalstaten.	Den	bygger	på,	at	folk	lever	hele	deres	liv	i	det	land,	
hvor	de	 fødes	og	har	en	 indbyrdes,	nationalt	afgrænset	solidaritet,	så	de,	der	
klarer	sig	godt,	finansierer	velfærdsydelser	til	dem	der	klarer	sig	mindre	godt	i	
forvisning	 om	 selv	 i	 givet	 fald	 at	 blive	 behandlet	 på	 samme	måde.	Derfor	 er	
den	under	pres	i	en	verden	præget	af	international	mobilitet”	(p.	40).	
	
Niels	 Finn	Christiansen,	Hans	Chr.	 Johansen	 og	 Jørn	Henrik	Petersen	 redegør	 i	
det	 næste	 kapitel	 for	 de	 samfundsmæssige	 forhold	 forud	 for	 afslutningen	 af	
1800-tallet.	Den	empiriske	dækning	frem	til	midten	af	1800-tallet	er	dog	tyndt	
dækket.	 Herefter	 underbygges	 analyserne	 af	 solidt	 statistisk	 materiale.		
Gennemgående	må	man	konstatere,	at	periodens	vedvarende	danske	reformer	
både	 inden	 for	 det	 demokratiske	 og	 sociale	 område	 i	 historiens	 ufattelige	
klare	lys,	givetvis	kom	til	at	betyde,	at	Danmark	undgik	voldelige	revolter,	som	
man	så	det	rundt	omkring	i	Europa	på	denne	tid.	Forfatterne	af	kapitlet	gør	sig	
en	række	interessante	overvejelser	om	det	moderne	gennembrud	i	Danmark.	
Først	 og	 fremmest	 kan	 man	 se,	 at	 inspirationen	 i	 høj	 grad	 blev	 hentet	 fra	
videnskaben	 uden	 for	 landets	 grænser.	 Den	 særlige	 danske	 socialpolitiske	
udvikling	 var	 –	 påstås	 det	 -	 præget	 af	 en	 kristendomsforståelse,	 mens	 den	
tilsvarende	 europæiske	 udvikling	 i	 højere	 grad	 var	 kristendomsfjendsk	 og	
socialistisk	(p.	148).	
	
Hans	 Chr.	 Johansen	 og	 Søren	 Kolstrup	 tager	 i	 det	 næste	 kapitel	 fat	 på	 den	
tidlige	 danske	 fattigdomslovgivning	 frem	 til	 1803.	 Omdrejningspunktet	 i	
kapitlet	 er	 transformationen	 fra	 en	 katolsk	 inspireret	 fattigdomsforståelse	
over	 reformationens	 bortfald	 af	 gerningsretfærdighed	 til	 oplysningstidens	
nyorientering	 mod,	 at	 fattigdom	 under	 givne	 betingelser	 kunne	 være	 et	
alment	 samfundsanliggende.	Liberalismen	var	på	dette	 tidspunkt	 ikke	 rigtigt	
indvarslet.	 Trods	 den	 socialpolitiske	 nyorientering	 må	 man	 konstatere,	 at	
fattige	 –	 uanset	 årsag	 -	 levede	 under	 aldeles	 kummerlige	 og	 ydmygende	
forhold,	 om	 end	 der	 i	 en	 række	 fattiglovsreformer	 blev	 indført	 gradvise	
forbedringer,	men	forbedringer	der	slet	 ikke	 levede	op	til	det	som	man	i	dag	
ville	 kalde	 en	 værdig	 standard.	 Vidnesbyrd	 om	 datidens	 faktiske	 sociale	
forhold	var	naturligvis	skrevet	af	folk,	der	overhovedet	var	i	stand	til	at	skrive	
–	og	når	man	kom	uden	for	de	større	byer,	var	det	typisk	præster,	der	havde	
disse	 evner.	 	 Derfor	 ser	man	 også,	 at	 de	 fleste	 socialpolitiske	 forkæmpere	 i	
denne	 periode	 ikke	 sjældent	 var	 lokale	 præster,	 som	 havde	 haft	 fattigdom-
mens	armod	tæt	inde	på	livet.	
	
Søren	 Kolstrup	 leverer	 en	 overbevisende	 præsentation	 af	 den	 danske	
fattigdomslovgivning	i	perioden	1803	til	1891.	Det	er	i	denne	periode,	at	nogle	
af	de	mest	centrale	socialpolitiske	problemstillinger	 for	hele	velfærdstatsfor-
ståelsen	bliver	skåret	ud	i	pap.	Begreber	som	værdigt	og	uværdigt	trængende	
begynder	 i	 denne	 periode	 at	 få	 en	 afgørende	 betydning	 for	 al	 social-	 og	
fattigdomslovgivning.	Det	var	vigtigt,	at	man	kunne	skelne	mellem	dem,	som	
uforskyldt	var	kommet	i	social	nød,	og	dem,	der	var	havnet	i	ulykke	som	følge	
af	det	som	man	kunne	kalde	personlige	karakterbrist.	”Det	nye	var	den	alvor,	
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hvormed	man	kastede	 lys	på	de	værdigt	 trængende,	hvis	nød	var	bestemt	af	
ydre	forhold,	som	den	enkelte	ikke	var	herre	over”	(p.	244).	I	sidste	ende	var	
det	 dog	 et	 spørgsmål	 om	 moralitet,	 som	 det	 hed	 i	 tidens	 debat.	 Borgernes	
frivillighed	 til	 at	 finansiere	 fattigvæsenet	 var	 dog	 ikke	 overvældende.	 Under	
krig	 og	 dyrtid	 var	 villigheden	 dog	 noget	 større	 for	 at	 give	 hjælp	 uden	
deklasserende	virkninger,	men	ellers	var	holdningen	den,	at	offentlig	hjælp	af	
enhver	 slags	 var	 roden	 til	 både	 dovenskab	 og	 slendrian.	 En	 af	 datidens	
socialreformatorer	Fredrik	Stuckenberg	tog	dog	i	1869	kraftigt	til	orde	mod	at	
behandle	alle	 fattiglemmer	over	en	kam.	Han	 inddelte	dem	i	 tre	klasser.	Den	
første	klasse	var	personer	der	var	blevet	ramt	af	ulykke,	som	de	ikke	selv	var	
herre	over,	og	som	de	ikke	selv	havde	haft	mulighed	for	at	forudse.	Det	kunne	
fx	dreje	sig	om	sygdomsepidemier,	ulykke	og	invalidering	pga.	krig.	Den	anden	
klasse	var	personer	der	uforskyldt	var	blevet	kastet	ud	i	sygdom	eller	varslet	
afskedigelse,	 men	 hvor	 den	 sociale	 nedtur	 kunne	 have	 været	 undgået,	 hvis	
personen	 i	 god	 tid	 havde	 forberedt	 sig	 på	 at	 hændelsen	 kunne	 forekomme.	
Den	 tredje	 klasse	 var	 derimod:	 ”præget	 af	 alvorlige	 karakterbrist	 og	
manglende	arbejdslyst,	som	førte	til	driveri,	hurtige	fornøjelser	og	udskejelser,	
øget	 afhængighed	 af	 betleri	 eller	 understøttelse”	 (p.	 251).	 	 I	 tidens	 ånd	
foreslog	 Stuckenberg,	 at	 den	 frivillige	 fattigforsorg	 tog	 sig	 af	 den	 første	 og	
anden	klasse,	hvor	de	trængende	stadig	stod	til	at	redde,	mens	det	offentlige	
fattigvæsen	 til	 gengæld	 skulle	 koncentrere	 sig	 om	den	 tredje	 klasse.	 	Og	her	
var	sanktionering	og	hård	disciplin	på	sin	plads.	Fattigloven	i	1891n	betragtes	
mere	som	en	forenkling	end	en	egentlig	reform.	Det	skelsættende	nye	i	loven	
var,	 at	 man	 foretog	 en	 udsondring	 af	 alderdomsforsørgelsen	 og	 sygdom	 fra	
den	 egentlige	 fattigdomshjælp:	 ”	 Loven	 af	 1891	 fastholdt	 6	 afgørende	
retsvirkninger	 forbundet	 med	 fattighjælp:	 1.	 Den,	 der	 nød	 eller	 havde	 nydt	
fattighjælp	mistede	valgret	og	valgbarhed	til	Rigsdagen	og	de	kommunale	råd	
[…]	 2.	 Fattigvæsenet	 kunne	 af	 modtageren	 kræve	 erstatning	 for	 hjælpen	 i	
levende	 live	 og	 i	 dødsboet	 […]	 3.	 Fattighjælpsmodtageren	 var	 nu	 som	 før	
underlagt	 fattigvæsenets	 beslutninger,	 tilsyn	 og	 kontrol.	 Det	 var	 opholds-
kommunen,	der	bestemte	forsørgelsesmåden	og	vågede	over	den	trængendes	
opførsel	[…]	4.	Den	mand,	der	de	sidste	5	år	havde	nydt	fattighjælp	kunne	kun	
indgå	 ægteskab,	 hvis	 han	 havde	 erhvervet	 samtykke	 hertil	 fra	 forsørgelses-
kommunen	5.	Fattighjælp	kunne	blokere	 for	anden	hjælp	 […]	6.	Den	person,	
der	modtog	fattighjælp	kunne	risikere	at	blive	hjemsendt	til	sin	forsørgelses-
kommune	på	den	efter	omstændighederne	billigste	måde	–	om	muligt	til	fods”	
(p.	 285).	 Som	 det	 fremgår	 af	 ovenstående	 var	 modtagelse	 af	 fattighjælp	 en	
ganske	ydmygende	sag	for	den	der	blev	ramt.		Ikke	overraskende	blev	kampen	
mod	 disse	 ydmygende	 retsvirkninger	 et	 centralt	 omdrejningspunkt	 i	 den	
senere	 socialpolitiske	 kamp.	 Første	 step	 i	 denne	 kamp	 blev	 da	 også	 at	 få	
udskilt	 alderdom,	 sygdom	 og	 ulykker	 fra	 fattigdomslovgivningens	 retsvirk-
ninger.	Det	er	absolut	 i	det	 lys,	at	man	skal	se	de	danske	socialreformer,	der	
kom	til	verden	i	løbet	af	1890’erne.		
	
Jørn	Henrik	Petersen	beskriver	i	et	omfattende	kapitel	om	baggrund	og	indhold	
i	 debatten	 om	 alderdomsforsørgelse	 op	 til	 vedtagelse	 af	 1891-loven.	 Indled-
ningsvis	 fører	 Jørn	 Henrik	 Petersen	 læseren	 igennem	 et	 yderst	 vanskeligt	
tilgængeligt	stof	på	en	aldeles	overskuelig	måde.	Det	er	pædagogisk	lærebogs-
grundighed,	 når	 det	 er	 bedst.	 	 I	 en	 oversigtfigur	 præsenteres	 den	 såkaldte	
demografiske	 implicitte	 generationskontraktteori.	 I	 en	 tabel	 gives	 en	
udmærket	 opstilling	 af	 det	 offentliges	 her-	 og	 nu-	 pensionsfinansiering	 over	
for	 mere	 privatretlige	 opsparingsbaserede	 finansieringsprincipper.	 De	
forskellige	 ordningers	 fordelings-	 og	 forvridningseffekter	 bliver	 på	 over-
skuelig	 måde	 skematiseret.	 Ligeledes	 indledes	 kapitlet	 med	 en	 oversigtlig	
gennemgang	af	alle	de	væsentlige	indlæg	i	alderdomsforsørgelsesdebatten	fra	
1848	 til	 1891.	 Denne	 oversigt	 er	 faktisk	 ganske	 nyttig,	 hvis	 man	 ikke	 skal	
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miste	 overblikket	 undervejs,	 da	 initiativerne	 både	 bliver	 taget	 uden	 for	
Rigsdagen,	i	selve	Rigsdagen	og	i	regeringen.		Denne	oversigt	viser	tydeligt,	at	
der	både	er	et	 samspil	og	et	modspil	mellem	den	offentlige	opinion,	Rigsdag	
(læs	opposition)	og	regeringen,	der	jo	i	denne	tid	netop	ikke	er	kendetegnet	af	
flertalsparlamentarismen.	Derudover	var	perioden	også	kendetegnet	af,	at	der	
ikke	 eksisterede	 politiske	 partier	 i	 den	 forstand,	 som	 vi	 kender	 det	 i	 dag.		
Partier	 var	 løse	 sammenslutninger,	 hvilket	 gjorde	 fraktionsdannelse	 mere	
reglen	end	undtagelsen.	Derfor	er	det	ikke	–	uden	en	grundig	vejledning	–	en	
helt	 let	 sag	at	 finde	 rundt	 i	 datidens	mange	 socialpolitiske	debatter.	Kapitlet	
rejser	 et	 andet	 interessant	 socialpolitisk	 tema.	 Hovedparten	 af	 al	
sociallovgivning	 dækker	 flere	 generationer.	 Dette	 gør	 at	 systemerne	 næsten	
pr.	 automatik	 har	 det	 med	 at	 låse	 sig	 fast,	 da	 overgangsproblemerne	 fra	 et	
socialpolitisk	 regime	 til	 et	 andet	 er	 næsten	 uoversigtelige.	 Indfører	 man	 en	
social	opsparingsordning	vil	det	tage	rigtig	lang	tid	inden	at	den	vil	kunne	slå	
fuldt	igennem.	Ligeledes	hvis	man	fjerner	en	offentlig	forsørgelsesordning,	vil	
det	 tage	rigtig	 lang	tid	 for	borgerne	at	kunne	opbygge	et	brugbart	alternativ.	
Disse	 indbyggede	mekanismer	 har	 det	med	 at	 blokere	 for	 reformer,	 hvilket	
lægger	op	til,	at	man	ikke	gør	noget,	selvom	alle	kan	se,	at	det	burde	gøres.	En	
problemstilling	 man	 i	 allerhøjeste	 grad	 også	 kender	 i	 dag.	 	 Datidens	
grundlæggende	 spørgsmål	 i	 tidens	 socialpolitik	 var	 hvordan	 man	 undgik	
fattiglovenes	 deklasserende	 virkning,	 over	 for	 folk,	 der	 var	 værdigt	
trængende,	 og	 hvordan	 offentlig	 hjælp	 ikke	 resulterede	 i	 slaphed	 og	
uacceptabel	 adfærd.	 I	 1850’erne	 dukker	 selvhjælpsteorierne	 op.	 Folk	 skal	
frivilligt	kunne	hjælpe	sig	selv	–	for	nogle	gerne	gennem	offentlig	støtte,	mens	
andre	 afviste	 denne	 støtte.	 I	 1860’erne	 tog	 forsikringstanken	 et	 godt	 tag	 i	
mange	socialpolitiske	debatter.	Men	der	var	stadig	debattører,	der	holdt	fast	i	
at	fattigdom	var	udtryk	for	et	personligt	svigt,	og	at	man	derfor	på	alle	måder	
skulle	 skræmme	 enhver,	 der	 ikke	 havde	 vilje	 til	 at	 forsørge	 sig	 selv.	 Det	
offentlige	 skulle	 kun	 give	 støtte	 der	 var	 ringere	 end	 det	 dårligste	 tilbud	 i	
arbejdsmarkedet.	 Jørn	 Henrik	 Petersen	 refererer	 udmærket	 den	 alderdoms-
forsørgelsesdebat,	 der	 bølgede	 frem	 og	 tilbage	 indtil	 det	 parlamentariske	
system	 var	modent	 til	 en	 vedtagelse	 i	 1891.	 En	 lov	 der	 på	 flere	måder	 blev	
skelsættende	 for	dansk	sociallovgivning.	1891-loven	var	på	 sæt	og	vis	 første	
element	af	det	såkaldte	universelle	velfærdprincip,	der	de	næste	hundrede	år	
mere	 end	 noget	 andet	 blev	 den	 idemæssige	 ledetråd	 i	 den	 danske	
velfærdslovgivning.	 En	 baggrund	 for	 princippet	 var	 –	 ud	 over	 det	 rent	
idemæssige	–	nu	også	i	høj	grad	betinget	af	praktiske	historiske	forhold:	”Ved	
drøftelsen	af	livrenteforslaget	i	1870	argumenterede	flere	for,	at	statsborger-
lige	hensyn	 til	 fremme	af	økonomisk	sans	og	 forsynlighed	måtte	betyde	hele	
befolkningen	burde	være	omfattet.	Senere	forsøg	på	at	afgrænse	på	erhvervs-
mæssige	 kriterier	 led	 skibbrud,	 fordi	 de	 var	 uforenelige	med	 det	 forhold,	 at	
landbrugets	 arbejdsstyrke	 omfattede	 jordløse	 landarbejdere,	 husmænd	 og	
gårdmænd	 med	 meget	 små	 brug.	 De	 to	 sidste	 gruppers	 dobbelte	 rolle	 som	
selvstændige	 og	 medarbejdende	 gjorde	 en	 skelnen	 mellem	 lønarbejdere	 og	
selvstændige	umulig.	En	afgrænsning	til	lønmodtagergruppen	ville	have	været	
uforenelig	 med	 sammensætningen	 af	 landbrugets	 arbejdsstyrke.	 En	
udelukkelse	af	de	bedre	stillede	kunne	derfor	ikke	gennemføres	ved	afgræns-
ning	 af	 personkredsen,	 men	 måtte	 ske	 ved	 hjælp	 af	 tildelings-	 og	
umålingskriterierne”	 (p.	 359).	 I	 god	 lærebogsstil	 sammenfatter	 Jørn	 Henrik	
Petersen	 principperne	 bag	 lovgivningen	 sådan:	 ”	 I	 sin	 tekniske	 udformning	
skulle	 alderdomsunderstøttelsen	 understøtte	 et	 grundmønster	 eller	 et	
overordnet	sæt	af	værdier,	der	betød	

• at	alle	skulle	være	dækket	af	ordningen	(universel	inklusion).	
• at	ydelserne	 først	og	 fremmest	skulle	komme	de	 indkomstmæssigt	

svage	 grupper	 til	 gode,	 mens	 de	 bedre	 stillede	 skulle	 udelukkes	
(tildelings-	og	udmålingsmæssig	eksklusion).	
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• at	 der	 skulle	 være	 elementer	 af	 en	 ”noget	 for	 noget”	 betragtning,	
men	på	en	sådan	måde	at	det	ikke	stred	mod	betalingsevnehensynet	
(negativ	selvhjælp	eller	indirekte	reciprocitet).	

• at	 der	 ikke	 er	 en	 direkte	 kobling	 mellem	 den	 enkeltes	 bidrag	 til	
finansieringen	og	størrelsen	af	vedkommendes	ydelser	(afkobling).	

• at	ordningen	frembragte	umiddelbare	og	håndgribelige	goder	(”her	
og	nu”-finansiering).	

• at	finansieringen	hvilede	på	de	generelle	skatter	uden	øremærkning	
(finansiering	efter	almene	skatteprincipper).	

• at	 forvaltningen	 forankredes	 decentralt	 og	 uden	 etablering	 af	 nye	
administrative	organer	(forvaltningsmæssig	kontinuitet).”	(p.	372)	

	
Disse	 overordnede	 universelle	 principper,	 der	 blev	 grundelementerne	 i	 den	
fremtidige	 social-	 og	 velfærdspolitik	 kan	 vist	 ikke	 udtrykkes	 mere	 klart	 og	
præcist.	
	
Det	 mest	 interessante	 ved	 kapitlet	 er	 givetvis,	 at	 stort	 set	 alle	 de	 social-
politiske	 påstande	 og	 argumenter,	 som	 man	 i	 dag	 fremfører	 i	 debatten	 om	
velfærdsstatens	 fremtid,	 også	 var	 fremme,	 da	 diskussionerne	 om	 den	 første	
lov	 om	 alderdomsforsørgelse	 var	 på	 banen.	Men	 hvorom	 alting	 er,	 så	 betød	
loven,	 at	 antallet	 af	 hovedpersoner,	 som	 direkte	 blev	 tillagt	 en	 alderdoms-
understøttelse,	blev	mere	end	 fordoblet	 fra	1892	til	1905.	Så	også	 i	dette	 lys	
må	loven	betragtes	som	en	succes.	
	
Jørn	Henrik	Petersen	 fortsætter	 i	det	næste	kapitel	med	en	historisk	gennem-
gang	af	den	danske	sygeforsikring	frem	til	1898.	Med	sædvanlig	grundighed	–	
og	 overlegen	 faglig	 indsigt	 –	 redegøres	 der	 både	 for	 styrker	 og	 svagheder	 i	
forskellige	 former	 for	 sygesikringsmekanismer.	 Der	 findes	 både	 private	
forsikringer,	 offentlige	 sikring	 (implicit	 forsikring),	 familiedækning	 og	
obligatoriske	(typisk	arbejdsgiverfinansierede)	forsikringer.	Som	bekendt	har	
alle	 sikringstyperne	 både	 stærke	 og	 svage	 sider,	 og	 som	man	 næsten	 kunne	
forvente,	blev	den	danske	sygesikringslovgivning	en	blandingsform,	hvor	man	
ikke	lagde	det	hele	 i	en	kurv.	Udgangspunktet	for	problematikken	var	 libera-
lismens	 og	 næringsfrihedens	 indtog,	 der	 medførte	 en	 lovmæssig	 tvangs-
opløsning	 af	 lavsvæsenet	 fra	begyndelsen	 af	 1860’erne.	Dette	medførte	også	
en	 fjernelse	af	de	obligatoriske	og	gensidige	 sociale	og	økonomiske	sikrings-
ordninger,	 der	 ofte	 lå	 i	 lavsvæsenets	 statutter.	 Derfor	 var	 problemkataloget	
stort:	”Der	skulle	m.a.o.	tages	stilling	til,	hvordan	et	indkomstbortfald	på	grund	
af	sygdom	skulle	håndteres	gennem	en	mulig	sygedagpengeordning,	hvordan	
man	 skulle	 forholde	 sig	 til	 udgifter	 til	 lægehjælp,	 medicinindkøb	 osv.,	 og	
hvordan	udgifter	til	kur	og	pleje	i	behandlingsinstitutioner	(hospitaler)	skulle	
finansieres.	 Det	 gjaldt	 ikke	 blot	 dem,	 der	 havde	 været	 omfattet	 af	 lavs-
ordninger	 –	 et	 mindretal,	 men	 også	 de	 mange	 indkomstmæssigt	 dårligere	
stillet,	hvis	eneste	mulighed	ved	sygdom	havde	været	fattigvæsenet”	(p.	395).	
Jørn	Henrik	Petersen	understreger	dog,	at	det	ikke	så	meget	var	de	teoretiske	
overvejelser,	der	dominerede	debatten,	 som	det	var	datidens	moralske	pligt,	
der	havde	den	politiske	vægt.	Dog	var	de	parlamentariske	forhold	i	Danmark	
mudrede	om	end	dele	af	Venstre	og	dele	af	Højre	var	ved	at	finde	sammen	i	en	
fælles	 forståelse	 af	 det	 såkaldte	 ”arbejderproblem”,	 der	 bl.a.	 omfattede	 en	
offentligt	 støttet	 sygeforsikringsordning	 uden	 fattigdomslovgivningen	 nega-
tive	 retsvirkninger.	 Løsningen	 blev	 socialhjælperstaten,	 hvor	 man	 hverken	
valgte	den	rene	selvhjælp	eller	den	rene	statshjælp.	Løsningen	blev,	at	man	fik	
statshjælp	 til	 individuel	 selvhjælp.	Det	 sygekasseprincip	der	 til	 sidst	 sejrede,	
kan	 sammenfattes	 i	 fire	 nøglebegreber:	 individuel	 frivillighed,	 offentlig	
anerkendelse,	offentlige	tilsyn	og	offentlige	tilskud.	Alligevel	skulle	der	gå	flere	
år	med	mange	 politiske	 forhandlinger	 og	 nedsættelse	 af	 flere	 kommissioner	
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inden	at	loven	med	indgåelse	af	mange	politiske	kompromisser	endeligt	kunne	
blive	 enstemmigt	 vedtaget	 i	 april	 1892.	 Jørn	 Henrik	 Petersen	 havde	 vel	
nærmest	tårer	i	øjnene,	da	han	skrev:	”Hermed	havde	socialhjælpsstaten	fået	
to	 ben.	 Et	 skattefinansieret	 forsørgelsessystem	 for	 langtidsydelserne	 og	 et	
frivilligt	 forsikringssystem	 med	 medlemsbidrag	 og	 offentlige	 tilskud.	 Denne	
struktur,	 der	 skulle	 få	 en	 lang	 levetid,	 blev	 i	 samtiden	 anprist,	 fordi	 man	
hæftede	sig	ved,	at	Danmark	–	dette	lille	land	–	havde	valgt	at	bryde	med	sin	
egen	 bane	 frem	 for	 at	 efterligne	 udlandet”	 (p.	 483).	 Jørn	 Henrik	 fortsætter	
senere	landesammenligningerne:	”Mens	Danmark	var	det	andet	land	i	verden,	
der	 gennemførte	 en	 alderdomsforsørgelse	 (1891),	 var	 Tyskland	 (1883),	
Italien	 (1886),	 Østrig	 (1888)	 og	 Sverige	 (1891)	 forud	 for	 den	 danske	
gennemførelse	af	en	sygeforsikring	(1892)”	(p.	484).	Der	er	i	kapitlet	også	en	
lille	 interessant	sidehistorie	om	sygehusenes	udvikling	 fra	at	være	en	simpel	
og	 tarvelig	 opbevaringsanstalt	 for	 fattiglemmer,	 til	 at	 blive	 videnskabeligt	
funderede	 institutioner	 for	 sygepleje	og	helbredelse.	Den	historie	er	nu	også	
værd	at	læse.	
	
Lars	Schädler	Andersen	slutter	dette	første	velfærdshistoriske	bind	af	med	en	
relativ	 grundig	 gennemgang	 af	 det	 lidt	 oversete	 tredje	 ben	 i	 1890’ernes	
socialreformer	-	nemlig	ulykkeforsikringslovens	tilblivelse	i	1898.	Baggrunden	
for	loven	er,	at	den	stærkt	stigende	industrialisering	har	medført	en	nærmest	
eksplosiv	 vækst	 i	 arbejdsbetingede	ulykker.	 Forskellige	 fabrikslovgivninger	 i	
samtiden	 skal	 sikre,	 at	 arbejdsulykker	 enten	minimeres	 eller	 slet	 ikke	 sker.	
Disse	 love	 tog	 dog	 ikke	 højde	 for	 hvad	 der	 skete	 –	 eller	 ikke	 skete	 -	 når	
ulykken	 alligevel	 indtraf.	 Midlertidig	 eller	 permanent	 indkomsttab	 ved	
arbejdsulykker	 var	 derfor	 et	 stigende	 personligt	 og	 samfundsmæssigt	
problem.	 Dette	 kunne	 man	 naturligvis	 forsikre	 sig	 mod.	 Problemet	 var	 i	
imidlertid	at	hovedparten	af	dem	der	havde	den	største	risiko	–	sandsynlighed	
-	 for	 at	 pådrage	 sig	 en	 arbejdsulykke	 ikke	 selv	 havde	 det	 økonomiske	
grundlag,	der	gjorde	det	muligt	at	 forsikre	 sig	mod	hændelsen.	 I	kapitlet	om	
ulykkesforsikringen	 gennemgås	 tematisk	 forskellen	 på	 det	 liberale	
forsikringsprincip,	 som	man	 kendte	 fra	 England,	 og	 det	 sociale	 princip,	 som	
var	det	dominerende	træk	i	den	tyske	lovgivning.	I	Danmark	blev	der	efter	ret	
tidskrævende	 faglige	 diskussioner	 og	 udredninger	 samt	 politiske	
forhandlinger	valgt	en	forsikringsmodel	der	lå	tættest	på	det	engelske	liberale	
princip,	 dog	 med	 visse	 elementer	 af	 det	 tyske	 og	 mere	 sociale	 princip.	
Danmark	 valgte	 –	 man	 kunne	 måske	 sige	 vanen	 tro	 -	 ud	 fra	 konkrete	
økonomiske,	 historiske	 og	 politiske	 forhold	 sin	 helt	 egen	 vej.	 Kapitlet	 viser	
med	 stor	 tydelighed,	 at	 sociale	 love	 involverer	 mange	 politiske	 og	
erhvervsmæssige	 særinteresser,	 der	 løber	 på	 kryds	 og	 på	 tværs	 af	
traditionelle	skillelinjer,	hvilket	gør	lovgivningsarbejdet	til	nogle	yderst	kom-
plicerede	 og	 langstrakte	 affærer.	 Meget	 i	 den	 dagsaktuelle	 socialpolitiske	
debat	vidner	om,	at	der	ikke	er	ændret	meget	på	dette	forhold	siden	dengang.		
	
Bogen	–	og	især	hele	værket	–	er	et	mammutværk,	der	ikke	kan	blive	genstand	
for	en	fyldestgørende	anmeldelse.	Derfor	er	der	også	kun	lavet	nogle	nedslag	
her	og	der,	men	det	 generelle	 indtryk	er,	 at	bogen	har	et	højt	 fagligt	niveau,	
fortalt	 i	et	 forståeligt	sprog.	Velegnet	 til	undervisning	på	højeste	niveau.	Den	
giver	et	nuanceret	billede	af	det	institutionelle	og	politiske	system	i	Danmark	i	
tiden	 op	 til	 år	 1900.	 Den	 fremdrager	 også	 på	 mange	 måder	 datidens	
socialpolitiske	 eksperters	 viden,	 teorier	 og	 holdninger.	 Der	 er	 faktisk	meget	
socialpolitisk	 og	 teoretisk	 gods	 at	 hente	 i	 denne	 bog.	 Mange	 kvalificerede	
iagttagelser	og	tanker	er	gjort	i	fordum	tid.	Nogle	teorier	holder	faktisk	endnu,	
mens	 andre	 er	 blevet	 kørt	 på	historiens	mødding.	Med	disse	ord	 skal	 bogen	
varmt	anbefales.	Nu	venter	man	bare	på	fortsættelsen………..	
	



 230 

Efterskrift:	Det	er	altid	en	fornøjelse,	når	fagbøger	er	illustreret	med	billeder.	
Denne	bog	er	ingen	undtagelse.	Men	nu	hvor	man	har	haft	råd	til	at	få	billeder	
med	 i	 udgivelsen,	 bør	man	 nok	 kæle	 lidt	mere	 for	 denne	 side	 af	 sagen.	 Det	
virker	 mildest	 talt	 lidt	 fantasiløst,	 at	 bogen	 hovedsagelig	 er	 spækket	 med	
gamle	 og	 alvorsfulde	 mandeportrætter.	 Ja,	 enkelte	 gange	 bliver	 det	 samme	
billede	 brugt	 to	 gange.	 Hvor	 ville	 det	 have	 været	 befriende	 hvis	
billederedaktøren	havde	 fundet	nogle	 flere	 situationsbestemte	billeder	 frem.	
Dem	 der	 er	 i	 bogen,	 er	 faktisk	 fremragende.	 Det	 må	 da	 være	 muligt	 –	 i	 de	
kommende	bind	–	at	fremfinde	gode	og	illustrative	billeder,	der	mere	belyser	
temaet	end	forskellige	ret	stereotype	og	triste	mandeportrætter	af	mænd	der	i	
ny	og	næ	har	tænkt	en	ny	tanke.	
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62.	Demokratiets	tilstand	over	tid	

Anmeldelse	 af	 Jeppe	 Nevers:	 Fra	 skældsord	 til	 slagord.	 Demokratibegrebet	 i	
dansk	historie,	Syddansk	Universitetsforlag	2011	
	
Offentliggjort		i	www.Historie-online.dk	
	
Demokrati	 er	 i	 dagens	 Danmark	 på	 alles	 læber.	 Alle	 bruger	 det,	 og	 alle	
påberåber	 sig	det	 rette	demokratiske	 sindelag:	 ”Demokrati	 er	 formentlig	det	
mest	 fundamentale	 begreb	 i	 nutidens	 politiske	 debat.	Det	 er	 i	 hvert	 fald	 det	
eneste	man	som	politiker	ikke	må	være	imod”	(p.	9).	Ved	flittig,	men	nok	også	
overfladisk	 avislæsning,	 får	 man	 nærmest	 den	 fornemmelse,	 at	 vi	 som	
danskere	alle	dage	har	været	bærer	af	den	sande	demokratiforståelse.	 Ingen	
over,	 og	 ingen	 ved	 siden	 af	 egen	 selvopfattelse.	 Mere	 demokratisk	 kan	 det	
næsten	ikke	blive.	Til	gengæld	må	man	også	erkende,	at	manglende	klarhed	er	
fællesmængden.	Man	skal	dog	 ikke	ret	 længe	have	beskæftiget	sig	med	selve	
demokratibegrebet	 før	 end,	 man	 i	 realiteten	 har	 åbnet	 op	 for	 en	 slags	
Pandoras	 æske.	 Ja,	 der	 er	 nærmest	 tale	 om	 en	 begrebsmæssig	 rodebutik	 af	
modgående	 forståelser.	 Den	 indholdsmæssige	 mangfoldighed	 er	 nemlig	
enorm.	 Demokratibegrebet	 har	 tilsyneladende	 uendelig	 mange	 betydninger.	
Jeppe	Nevers	 henviser	 faktisk	 sidst	 i	 sin	 bog	 til	 nogle	 politologiske	 forskere,	
der	havde	sat	sig	for	at	tælle	forskellige	demokratidefinitioner,	og	de	stoppede	
først	ved	550	(p.	201).	Det	kan	vist	 ikke	udtrykkes	meget	 tydeligere,	og	som	
Einstein	engang	skulle	have	sagt,	så	er	det	ikke	alt,	der	kan	tælles,	der	tæller,	
og	ikke	alt,	der	tæller,	der	kan	tælles.		
	
Klogelig	falder	Jeppe	Nevers	heller	ikke	i	den	fælde.	Han	har	derimod	i	sin	bog,	
der	 er	 en	 omskrevet	 phd-afhandling,	 valgt	 at	 behandle	 hvordan	
demokratibegrebet	 rent	 faktisk	 er	 blevet	 forstået	 og	 anvendt	 af	 forskellige	
betydningsfulde	 politiske	 og	 samfundsmæssige	 aktører	 igennem	 den	 nyere	
danske	historie:	”Metodisk	består	denne	bogs	”greb”	således	i,	at	en	historisk	
person	 kun	 har	 et	 demokratibegreb,	 hvis	 vedkommende	 har	 brugt	 ordet	
demokrati	 eller	 en	 bøjning	 heraf.	 På	 dette	 grundlag	 kan	 man	 tale	 om	
demokratibegrebets	 historie	 helt	 overordnet,	 idet	 ordet	 går	 tilbage	 til	
antikken	 og	 over	 tid	 har	 båret	 mange	 forskellige	 betydninger,	 og	 man	 kan	
mere	 specifikt	 tale	 om	 for	 eksempel	 Grundtvigs	 demokratibegreb,	 idet	 han	
brugte	ordet	og	gav	det	en	bestemt	betydning.	Her	er	det	imidlertid	en	vigtig	
pointe,	at	selv	om	Grundtvigs	bestemmelse	af	demokratibegrebet	er	unikt	og	
uløseligt	 knyttet	 til	 hans	 univers,	 så	 vil	 man	 kunne	 iagttage	 nogle	 mønstre,	
som	er	tidstypiske,	og	som	kun	langsomt	forandrer	sig	i	takt	med,	at	historiske	
forandringer	så	at	sige	erfares	i	begrebet”	(p.	15).	Et	begrebs	faktuelle	indhold	
kan	aldrig	være	løsrevet	fra	den	historiske	og	konkrete	virkelighed	det	indgår	
i.			
	
Sigtepunktet	 i	 Jeppe	Nevers	 bog	 har	 helt	 tydeligt	 været	 demokratibegrebets	
udvikling	 fra	 før	 grundloven	 i	 1849	 og	 frem	 til	 den	 tyske	 besættelse	 af	
Danmark	 under	 Anden	 Verdenskrig.	 Man	 får	 i	 høj	 grad	 nuanceret	 sin	
opfattelse	 af	 hvordan	 demokrati	 og	 parlamentarisme	 i	 virkeligheden	 blev	
opfattet	 og	 foregik	 i	 samtiden.	 Bogen	 titel	 fortæller	 i	 virkeligheden	 det	 hele.	
Nej,	 demokrati	 var	 ikke	 ligefrem	 noget	 der	 var	 blevet	 dyrket	 i	
grundlovsgivernes	haver.	Det	kræver	naturligvis	en	forklaring	–	og	den	giver	
Jeppe	 Nevers	med	 stor	 faglighed	 og	 overbevisning.	 Det	 informerede	 danske	
borgerskab,	der	havde	indsigt	i	oplysningstidens	frigørende	tankesæt,	var	helt	
enige	 i,	 at	 enevælden	 havde	 udspillet	 både	 sin	 politiske	 og	 historiske	 rolle.	
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Kongens	 magt	 skulle	 deles	 med	 folket.	 Men	 folket	 i	 deres	 forståelse,	 var	
milevidt	 fra	 det	 tankesæt,	 at	 det	 drejede	 sig	 om,	 at	 hele	 folket	 skulle	 have	
indflydelse	 og	medbestemmelse	 på	 Rigets	 anliggende.	 Folkeviljen	 -	 eller	 om	
man	ville	 folkesjælen	 –	kunne	 alene	udtrykkes	 af	 de	 oplyste,	 de	dannede,	 de	
formuende	 og	 de	 lærde.	 Dette	 kunne	 af	 Grundlovens	 fædre	 under	 ingen	
omstændigheder	 varetages	 af	 den	 uoplyste	 almue,	 og	 stalddørslugt	 fra	
bondemasserne	 var	 absolut	 ikke	 ønsket	 på	 Christiansborg.	 For	 flertallet	 af	
Grundlovsfædrene	blev	 selve	demokratibegrebet	 forbundet	med	den	 franske	
revolution,	der	var	karakteriseret	af	politisk	ustabilitet,	mord,	brand	og	 total	
kaos.	Derfor	 blev	den	danske	 grundlov	 i	 1849	 skruet	 sådan	 sammen,	 at	 den	
faktisk	blev	et	værn	mod	for	meget	demokrati.	I	Grundloven	er	der	ikke	et	ord	
om	 demokrati,	 partier	 eller	 folkestyre.	 Til	 gengæld	 er	 der	 udtalt	 uklarhed,	
dobbelttænkning	 og	 et	 utal	 flerfortolkningsmuligheder,	 hvor	
sammenkoblingen	af	det	gamle	kongestyre	og	den	ny	tids	regering	og	Rigsdag	
bliver	 indhyllet	 i	 et	 tåget	 symbolsprog.	 Folkestyret	 –	 ikke	 at	 forveksle	 med	
demokrati	 -	blev	her	 forbeholdt	voksne	mænd	med	selvstændig	husstand	og	
med	 en	 vis	 indkomstformåen.	 Udelukket	 var	 de	 såkaldte	 syv	 f-er	
fruentimmere,	 folkehold,	 fattige,	 fallenter,	 forbrydere,	 fremmede	 og	 fjolser	
(hentet	fra	Tim	Knudsen).	
	
Jeppe	 Nevers	 bruger	 meget	 pædagogisk	 N.F.S.	 Grundtvig,	 som	 endte	 med	
hverken	at	 stemme	 for	 eller	 imod	Grundloven,	 som	en	arketype	på	datidens	
dominerende	 demokratiopfattelse:	 ”Grundtvig	 opfattelse	 af	 udviklingen	 er	
tidstypisk,	 idet	 han	 kontinuerligt	 sondrede	 skarpt	 mellem	 folkets	 ret	 til	 at	
herske	og	så	den	 i	hans	øjne	vulgære	 tanke,	at	 folkets	 interesser	var	 lig	med	
flertallets	 interesser	 […]	 demokrati	 for	 Grundtvig	 var	 det	 samme	 som	 en	
altødelæggende	 lighedstrang;	 det	 vidner	 også	 om,	 at	 demokratibegrebet	
endnu	på	dette	tidspunkt	blev	knyttet	til	den	franske	revolution”	(p.	87).	Dette	
leder	 naturligt	 nok	 Jeppe	 Nevers	 frem	 til	 følgende	 konklusion:	 ”Det	 var	
folkebegrebet	 og	 ikke	 demokratibegrebet,	 som	 var	 tyngdepunktet	 i	 dansk	
politisk	diskurs	i	midten	af	det	19.	århundrede	[…]	Historisk	betragtet	var	det	
nationalstater,	 som	 blev	 til	 demokratier,	 ikke	 omvendt.	 I	 en	 dansk	
sammenhæng	 er	 det	 i	 hvert	 fald	 slående,	 at	 dyrkelsen	 af	 nationen	 og	Folket	
klart	gik	forud	for	en	bredere	dyrkelse	af	demokrati	og	Folkestyre”	(p.	119).		
	
Med	 bondestandens	 gradvise	 større	 selvbevidsthed	 og	 arbejderklassen	
synlige	 fremkomst	 –	 især	 fra	 og	med	 1890’erne	 –	 bliver	 kravet	 om	 at	 sætte	
folketingsparlamentarismen	på	dagsordnen	større	og	større.	Det	gamle	Højre	
–	 og	 Kongen	 -	 havde	 dog	 ikke	 til	 sinds	 uden	 kamp	 at	 afgive	 magten	 til	
bønderne	 og	 arbejderne.	 For	 dem	 var	 og	 blev	 flertalstyranni	 en	
vederstyggelighed.	 Begrundelsen	 mod	 flertalsstyre,	 var	 at	 det	 ville	 kunne	
virke	 destabiliserende	 for	 samfundsudviklingen,	 da	 det	 ville	 opdele	
befolkningens	 medlemmer	 efter	 anskuelser	 og	 særinteresser,	 og	 de	 ville	
derfor	 organisere	 sig	 i	 partier,	 og	 bekæmpe	 hinanden.	 Ja,	 der	 blev	 brugt	
mange	 flotte	 ord	 for	 at	 holde	 folket	 væk	 fra	 fadet	 –	 og	 den	 reelle	 politiske	
indflydelse.	Oppositionen	bed	dog	ikke	på	dette	politiske	spin	og	blændværk,	
og	 fik	 da	 også	 til	 sidst	 –	 gennem	den	 såkaldte	 visnepolitik	 -	 fravristet	Højre	
magten	 og	 indført	 de	 facto	 parlamentarisme	 ved	 systemskiftet	 i	 1901.	
Demokrati	i	moderne	forstand	var	der	dog	langt	fra	tale	om	–	fx	fik	kvinderne	
først	 stemmeret	 med	 grundlovsrevisionen	 i	 1915,	 og	 det	 parlamentariske	
princip	–	og	etkammersystemet	–	blev	først	indskrevet	i	Grundloven	af	1953.				
			
I	Nevers	bog	bliver	det	 tydeligt	klargjort,	hvordan	arbejdet	 frem	mod	grund-
lovsrevisionen	 i	 1915	 og	 de	 deraf	 følgende	 politiske	 begivenheder	 dannede	
grundlaget	 for,	 hvordan	 selve	 demokratibegrebet	 og	 dets	 praktiske	
anvendelse	 blev	mellemkrigstidens	 altdominerende	 omdrejningspunkt	 i	 den	
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hjemlige	ideologisk	politiske	kamp.	Kampen	om	sjælene	blev	herefter	en	kamp	
om	holdningerne	til	demokrati	og	parlamentarisme.			
	
Socialdemokratiets	 stærke	 fremvækst	 betød,	 at	 de	 sammen	 med	 Venstre	
indgik	i	en	alliance	for	indførelsen	af	parlamentarisme	og	almindelig	valgret	til	
begge	af	Rigsdagens	 to	kamre.	Socialdemokratiets	vej	 til	politisk	magt	 skulle	
efter	 egen	 opfattelse	 udelukkende	 ske	 via	 stemmesedlen,	 og	 ikke	 som	 hos	
kommunisterne	 gennem	 en	 proletarisk	 magtovertagelse	 af	 statsapparatet.	
Demokratiske	reformer	skulle	efter	Socialdemokratisk	 teori	gradvis	 fravriste	
kapitalen	deres	positioner.	Så	tidligt	som	i	1876	gik	Socialdemokratiet	ind	for	
lige	og	direkte	og	hemmelige	valg	 til	 et	 etkammersystem,	 for	både	mænd	og	
for	kvinder,	og	de	ønskede	en	valgretsalder	på	kun	22	år.	Noget	der	var	let	at	
få	 vedtaget,	 men	 som	 det	 tog	 rigtig	 mange	 år	 at	 få	 gennemført.	
Socialdemokratiet	så	helt	klart,	at	den	demokratiske	metode,	var	det	værkstøj	
der	kunne	omforme	de	sociale	–	og	senere	økonomiske	–	forhold	i	samfundet	
til	 gavn	 for	den	store	brede	arbejderbefolkning.	Dette	 synspunkt	bliver	klart	
udtrykt	af	bl.a.	Stauning	i	1923:	”Parlamentarismen	er	imidlertid	den	Form	for	
Folkestyre,	 der	 virkelig	 giver	 Folket	 indflydelse	 og	 Adgang	 til	 at	 bestemme	
Styrelsens	politiske	Farve”	(p.	176).		
	
Mellemkrigstiden	var	på	alle	måder	en	politisk	brydningstid,	hvor	demokratiet	
rundt	 om	 i	 Europa	 blev	 udsat	 for	 slemme	 tilbageslag	 med	 fremvæksten	 af	
kommunisme	 og	 fascisme.	 Danmark	 holdt	 sig	 i	 det	 store	 og	 hele	 ude	 af	 det	
værste	 ideologiske	 slagsmål,	 men	 den	 brede	 og	 konsensussøgende	
demokratiopfattelse	 blev	 i	 allerhøjeste	 grad	 udfordret	 af	 arbejderklassens	
venstrefløj	i	form	af	kommunistiske	ideer,	og	borgerskabets	højrefløj	havde	en	
udtalt	hang	til	at	orientere	sig	mod	fascistiske	orienterede	synspunkter.		
	
Kritikken	 fra	 venstrefløjen	 –	 udtrykt	 gennem	Kommunisterne:	 ”talte	 om	 det	
borgerlige	 samfunds	 ”humbugdemokrati”,	 og	 i	 marts	 1933	 bekendtgjorde	
Aksel	 Larsen	 fra	 Folketingets	 talerstol,	 at	 det	 var	 partiets	 ”absolutte	 hensigt	
med	 vold	 at	 tage	 magten	 i	 dette	 samfund”,	 og	 Arne	 Munch-Petersen	
proklamerede	 samme	 år,	 at	 partiet	 hverken	 var	 bundet	 af	 Meyers	
fremmedordbog	 eller	 af	 den	 danske	 grundlov”	 (p.	 183).	 I	 kommunisternes	
egne	øjne	var	demokratiet	døende,	fordi	at	dets	økonomiske	system	var	brudt	
sammen,	 og	 derfor	 var	 den	 proletariske	 revolutions	 udbrud	 og	 sejr	
uundgåelig.	 Kommunisterne	 så	 sig	 derfor	 som	 de	 eneste	 sande	 demokrater,	
der:	”Forsvarer	Befolkningen	demokratiske	Ret	og	Frihed	mod	alle	nazistiske	
Angreb	 og	 mod	 alle	 Indsnævringer	 og	 Overgreb,	 der	 forsøges	 fra	
Kapitalismens	Statsapparat”	(p.	185).			
	
Demokratikritikken	 fra	 højrefløjen	 finder	 man	 efter	 Nevers	 opfattelse	 mest	
udtalt	 hos	 ledelsen	 af	 Dansk	 Samling,	 der	 vendte	 sig	 mod	 demokrati	 og	
flertalsstyre,	med	den	begrundelse,	at	der	 ikke	var	 tale	om	et	 folkestyre.	Her	
faldt	 synspunkterne	 sammen	 med	 det	 lille	 danske	 naziparti:	 ”Netop	 dette	
udgangspunkt	 –	 at	 Demokrati	 ikke	 nødvendigvis	 var	 lig	 med	 politikere	 og	
parlamenter,	 men	 derimod	 med	 folkets	 og	 folkets	 vilje	 –	 åbnede	 for	 en	
udbredt	 parlamentarismekritik,	 en	 kritik	 på	 tværs	 af	mildest	 talt	 forskellige	
synspunkter	 handlede	 om,	 at	 folkeviljen	 ikke	 havde	 fundet	 sin	 rette	
repræsentation	 med	 de	 parlamentariske	 institutioner”	 (p.	 188).	 Holdningen	
var,	at	de	folkevalgte	ikke	gjorde	det,	som	folket	ville,	men	hvad	de	troede,	de	
ville.	
	
I	dette	mudrede	politiske	billede,	blev	der	helt	tilbage	i	1915	dannet	en	stærk	
demokratisk	 alliance	mellem	Det	 Radikale	 Venstre	 og	 Socialdemokratiet	 om	
statens	rolle	i	samfundet:	”En	alliance	kræver	som	bekendt	en	modstander,	og	
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her	 er	 det	 vigtigt	 at	 Venstre	 og	 Det	 konservative	 Folkeparti	 netop	 i	 denne	
formative	fase	fandt	sammen	om	et	mere	kritisk	syn	på	statslig	regulering	af	
samfundet”	 (p.	 191).	 Men	 hvorom	 alting	 er,	 så	 blev	 demokratiet	 i	 Danmark	
grundlæggende	befæstet	i	mellemkrigsperioden,	og	skiftede	status	fra	at	være	
et	 skældsord	 til	 at	 blive	 et	 slagord,	 hvorom	 man	 kunne	 skille	 fårene	 fra	
bukkene.	
	
Bogen	slutter	desværre	med	indgangen	til	Anden	Verdenskrig.	Dette	er	rigtig	
ærgerligt,	 set	 i	 lyset	 af,	 at	 der	 lige	 efter	 krigen	 udspandt	 sig	 en	 yderst	
interessant	 –	 og	 til	 tider	 uforsonlig	 -	 dansk	 demokratistrid	 om	 tidligere	
nazisters	og	samtidens	kommunisters	ret	og	adgang	til	at	kunne	deltage	i	det	
offentlige	 rum.	 En	 debat	 der	 kun	 lige	 kort	 hentydes	 til	 i	 bogens	 epilog.	
Ligeledes	kunne	det	også	have	været	yderst	oplysende,	at	 følge	debatten	om	
revisionen	 af	 grundloven	 i	 1953,	 hvor	 både	 national	 suverænitetsafgivelse,	
mulighed	 for	 folkeafstemning,	 etkammersystem	 og	 folketings-
parlamentarismen	 blev	 knæsat.	 Nå,	 det	 må	 givetvis	 vente	 til	 en	 anden	 god	
gang.	
	
Bogen	 bør	 indgå	 som	 pligtlæsning	 for	 alle	 de	 personer,	 der	 ønsker	 at	 vide	
mere	om	dansk	demokratis	udvikling	i	nyere	historie.	Det	har	af	og	til	været	et	
langt	og	sejt	træk,	og	det	har	ikke	altid	kun	været	en	dans	på	roser.		
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63.	Kampen	for	den	faglige	stolthed	

Anmeldelse	af	Knud	Knudsen:	Dansk	 fagbevægelses	historie	 frem	til	1950	–	 fra	
arbejdets	 perspektiv,	 SFAH	 (Selskabet	 til	 Forskning	 i	 Arbejderbevægelsens	
Historie)	2011	
	
Offentliggjort	i	www.Historie-online.dk	
	
Med	 denne	 mursten	 af	 en	 bog	 foreligger	 der	 nu	 en	 ganske	 fremragende	
fremstilling	 af	 dansk	 fagbevægelses	 historie	 fra	 omkring	 1870	 og	 frem	 til	
1950.	 Udgangspunktet	 er	 ikke	 selve	 arbejdsforholdene	 på	 datidens	
værksteder	og	fabrikker,	men	arbejdernes	–	og	deres	fagbossers	-	egne	oplev-
elser	af	deres	arbejde	og	dets	betydning.	Bogens	centrale	omdrejningspunkt	er	
forholdet	mellem	de	 organiserede	 arbejdere	 og	 deres	 faglige	 organisationer,	
med	 mange	 afstikkere	 til	 det	 lands-	 og	 partipolitiske	 samt	 det	
lovgivningsmæssige	arbejde,	der	fandt	sted	gennem	denne	periode.		
	
Arbejdslivet	 og	 organisationsarbejdet	 er	 det	 væsentligste	 i	 denne	 store	
fremstilling,	 der	 af	 forfatteren	 fornyeligt	 blev	 forsvaret	 som	doktordisputats	
på	Aalborg	Universitet.	Bogens	omfang	gør	dog,	at	man	skal	give	sig	god	tid	for	
at	komme	igennem	hele	bogen,	men	denne	 indsats	bliver	også	belønnet	med	
stor	 indsigt	 i	 arbejderbevægelsens	 historie	 -	 i	 både	 hverdag,	 fest	 og	 ikke	
mindst	 i	 kamp.	 I	 første	 række	 i	 kamp	 for	 en	 højere	 løn,	 senere	 for	 bedre	
arbejdsforhold,	men	over	det	hele	svæver	kampen	for	egen	faglig	stolthed	og	
samfundsmæssig	anerkendelse.		
	
Bogens	 kildemateriale	 er	 bare	 enormt.	 Typisk	 har	 forfatteren	 anvendt	
arbejdernes	egne	erindrings-	og	 levnedsbeskrivelser	 fra	hjem,	værksteder	og	
fabrikker,	men	i	lige	så	høj	grad	har	forfatteren	forsøgt,	at	aflure	og	fastholde	
hændelser,	 synspunkter	og	 stemninger	 fra	det	utal	 af	 jubilæumsskrifter	 som	
fagbevægelsen	i	gennem	tiden	–	som	led	i	agitation,	propaganda	og	oplysning	-	
selv	 har	 ladet	 udarbejde.	 Typisk	 var	 de	 tidlige	 fagforeningsberetninger	 ikke	
skrevet	 af	 fagprofessionelle	 historikere,	 men	 derimod	 af	 forretningsføreren	
(formanden)	 selv,	 eller	 vedkommendes	 nærmeste	 medarbejdere.	 Hermed	
kommer	man	som	læser	ind	i	datidens	fagpolitiske	maskinrum.	Dette	har	med	
stor	 sandsynlighed	 medført	 historiske	 unøjagtigheder.	 Ja,	 til	 tider	 kan	 man	
godt	 have	 disse	 jubilæumsudgivelser	 mistænkt	 for	 at	 være	 direkte	
propagandastyret	 frem	 for	 faktabaseret.	 Det	 er	 jo	 ikke	 usandsynligt	 at	
forestille	sig,	at	en	formand	der	skriver	sin	egen	historie	både	underlægger	sig	
selvcensur	og	selvdisciplinering.	Disse	 jubilæumsskrifter	var	givetvis	mest	til	
dels	 skrevet	 for	 at	 fremhæve	 det	 enkelte	 fag	 –	 læs	 formandens	 –	 store	
betydning	 for	 samfundsudviklingen.	 Alligevel	 er	 disse	 samtidige	 beretninger	
som	regel	præget	af	en	betydelig	empirisk	og	troværdig	tyngde,	og	giver	helt	
givet	 det	 bedste	 billede	 af	 arbejderne	 på	 værksteder	 og	 fabrikker,	
fagbevægelsen	og	dets	folk	samt	de	faglige	kampe	de	udkæmpede.	Både	dem	
de	tabte,	og	dem	de	vandt.	Begge	dele	gav	øget	fagpolitisk	bevidsthed.	Dem	de	
tabte	blev	ofte	 fulgt	op	af	et	massivt	 tab	af	medlemmer,	mens	dem	de	vandt,	
gav	en	betydelig	øget	tilslutning	til	bevægelsen.	Bogen	er,	uanset	hvordan	man	
end	vender	og	drejer	det,	en	arbejderhistorie	 fra	neden	ad:	”Udgangspunktet	
for	min	vurdering	af	materialet	er,	 at	det	 trods	de	kritiske	bemærkninger	er	
min	opfattelse,	 at	 erindringerne	kan	mere	 end	 ”illustrere”	 og	 ”nuancere”;	 de	
kan	 også	 bidrage	 med	 ny	 viden	 og	 nye	 indsigter,	 netop	 når	 det	 gælder	
arbejdsliv	og	arbejdsforhold	”	(p.	34),	og	:	”Organisationsmaterialet	er	i	sagens	
natur	 langt	 mere	 omfattende,	 det	 omfatter	 både	 det	 utrykte,	 arkivalske	
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materiale,	og	det	trykte	materiale,	der	udgik	fra	organisationerne,	eksempelvis	
de	 trykte	 kongresprotokoller	 og	 faglige	 blade”	 (p.	 36).	 I	 sandhed	 et	 kæmpe	
materiale.	
	
Bogen	 er	 disponeret	 i	 en	 helt	 klassisk	 kronologisk	 rækkefølge.	 Først	
præsenteres	 de	 første	 fag-	 og	 arbejderforeninger,	 der	 dukkede	 op	 omkring	
1870’erne,	herefter	beskrives	opsvinget	og	det	egentlige	fagforeningsmæssige	
gennembrud	i	1880’erne	og	1890’erne.	Fulgt	op	af	den	stærke	konsolidering	i	
perioden	 1900-1914.	 Fagbevægelsens	 indre	 og	 såvel	 som	 ydre	 konflikter	
behandles	indgående	i	perioden	1914	til	1940,	hvorefter	bogens	tema	så	småt	
fader	ud	omkring	1950	–	hvilket	stort	set	er	samtidig	med,	at	de	sidste	der	var	
med	i	kampen	fra	starten,	takker	af	for	livet.	
	
Bogen	 er	 imponerende	 i	 dets	 næsten	 utallige	 beskrivelser	 af	 de	mange	 fags	
samspil,	 modspil	 og	 udvikling.	 Det	 gælder	 for	 fag	 der	 kom	 til	 at	 spille	 en	
væsentlig	rolle	for	den	danske	fagbevægelses	struktur	og	opbygning,	men	også	
for	 fag	 der	 for	 manges	 vedkommende	 stort	 set	 er	 glemt	 i	 dag.	 Fag	 og	
fagforeninger	 der	 blev	 opslugt	 eller	 som	 helt	 eller	 delvist	 forsvandt	 i	
industrialismens	og	 forbrugersamfundets	malmstrøm.	Men	hvorom	alting	er,	
så	 er	 det	 et	 af	 bogens	 centrale	 hovedclue,	 at	 det	 var	 ”faget”	 som	 sådan,	 der	
både	 skabte	 bevidsthed,	 stolthed	 og	 sammenhold,	men	 det	 var	 også	 ”faget”,	
der	 skabte	 konflikter,	 da	 kampen	 for	 lønarbejde	 i	 allerhøjeste	 grad	 var	
kampen	om	at	kunne	værne	sit	fag	mod	indtrængning	fra	andre,	der	ønskede	
at	 overtage	 det.	 Dette	 blev	 yderst	 tydeligt	 når	 arbejdsfunktioner	 smeltede	
sammen	med	 andre	 faggrupperinger,	 eller	 at	 ufaglærte	 kunne	 overtage	 hele	
eller	dele	af	de	tidligere	faglærtes	arbejdsfunktioner.	
	
Bogen	 er	 visse	 steder	 lige	 langstrakt	 nok.	 Selv	 den	 mindste	 faglige	
organisering	 i	 landets	mest	afsides	 liggende	krog,	bliver	 taget	under	grundig	
behandling.	 Bogens	 mange	 plusser	 og	 akademiske	 formål	 til	 trods,	 trækkes	
der	hårdt	på	læserens	tid	og	tålmodighed.	Det	må	kunne	gøres	både	kortere	og	
mere	 præcist	 –	 i	 hvert	 tilfælde	 i	 en	 fremstilling,	 der	 er	 beregnet	 som	
bogudgivelse.	Her	ville	det	nok	også	have	været	på	 sin	plads,	 at	der	ud	over	
bogens	udmærkede	og	grundige	navneindeks,	også	havde	været	et	fagregister	
til	de	nørder,	der	ville	vende	tilbage	for	at	tage	faget	i	nærmere	øjesyn.			
	
Starten	 på	 dansk	 fagbevægelse	 var	 i	 allerhøjeste	 grad	 inspireret	 af	 tanker	
udefra,	men	det	var	langtfra	alene	de	socialistiske	ideer,	der	blev	bevægelsens	
ideologiske	grundlag.	Omdrejningspunktet	i	organiseringen	af	arbejderne	var	
og	 blev	 selve	 faget.	 Der	 blev	 opbygget	 en	 faglig	 identitet,	 og	 det	 var	 ikke	
mindst	 denne	 faglige	 selvbevidsthed,	 der	 blev	 den	 grundsten	 hvorpå	 dansk	
fagbevægelse	 blev	 bygget.	 Hvert	 fag	 havde	 deres	 egne	 særlige	 traditioner	 i	
måden	 at	 organisere	 arbejdet	 på,	 og	dette	 gik	 igen,	 når	 der	 skulle	 samles	 til	
kamp	for	at	hævde	sine	rettigheder	–	der	i	al	væsentlighed	gik	ud	på,	at	få	så	
rimelige	 lønforhold,	 så	 det	 blev	muligt	 at	 forsørge	 sig	 og	 sine.	 Først	 senere	
kommer	 tanken	 om	 rimelige	 arbejdsforhold	 ind	 i	 billedet,	 som	 et	 muligt	
kampområde	for	fagforeningerne.	I	starten	er	organisationerne	også	så	små	og	
løst	funderet,	at	de	som	ofte	brød	sammen	efter	en	fejlslagen	faglig	konflikt.	En	
gang	i	mellem	var	det	også	intern	uenighed,	der	fik	foreningerne	til	at	gå	op	i	
limningerne.	Først	 fremme	 i	1890’erne	kan	man	 tale	om	en	konsolidering	af	
dansk	 fagbevægelse.	 På	 dette	 tidspunkt	 bliver	 det	 også	 åbenbart,	 at	
fagbevægelsen	både	består	af	et	partipolitisk	og	fagligt	ben.	Socialdemokratiet	
bliver	så	at	sige	den	politiske	overbygning	på	dansk	fagbevægelse.	Det	er	også	
på	dette	tidspunkt,	at	det	bliver	synligt	for	enhver,	at	fagbevægelsen	ikke	bare	
er	 én	 samlet	 bevægelse,	 men	 at	 de	 står	med	 en	 række	 indre	modsætnings-
forhold,	der	udspilles	mellem	mænd	og	kvinder,	faglærte	og	ufaglærte,	fabriks-	
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og	kontorarbejde	samt	mellem	byarbejdere	og	landarbejdere.	Gennemgangen	
af	 organiseringen	 af	 handels-	 og	 kontorarbejderne,	 de	 kommunale	
forsyningsarbejdere,	 jernbanearbejderne	og	 lignende	 fag	 findes	vist	nok	 ikke	
mange	 steder	 i	 dansk	 faglitteratur.	 Her	 er	 der	 en	 lejlighed	 til	 at	 stifte	
bekendtskab	med	deres	historie.	Ikke	dårligt.	
	
Det	 er	 også	 i	 slutningen	 af	 1890’erne	 den	 store	 og	 landsdækkende	 lockout	
udspiller	sig,	og	danne	det	der	 i	eftertiden,	er	blevet	kaldt	Arbejdsmarkedets	
grundlov.	 Meget	 betegnende	 for	 dansk	 fagpolitik	 er	 ganske	 givet,	 at	 begge	
parter	 på	 arbejdsmarkedet	 –	 arbejdere	 og	 arbejdsgivere	 –	 udråbte	det	 store	
forlig	som	en	sejr	lige	netop	for	deres	medlemmer.							
	
Med	 arbejdsmarkedet	 grundlov	 i	 hus,	 blev	 det	 i	 høj	 grad	 fagbevægelsens	
målsætning,	at	fremme	den	såkaldte	”værkstedsparlamentarisme”	for	gennem	
demokratiske	 midler,	 at	 aftvinge	 markedsøkonomien	 indrømmelser	 til	 den	
voksende	 arbejderklasse.	 Dermed	 påkaldte	 fagbevægelsens	 top	 også	 en	
venstresocialistisk	 vrede.	 I	 første	 omgang	 i	 form	 af	 anarkisme,	 syndikalisme	
og	 direkte	 faglige	 aktioner,	men	 senere	 –	 efter	 første	 verdenskrig	 -	 gennem	
systematisk	og	stærkt	 fagligt	organiseret	kommunistisk	kritik.	Sammenhæng	
til	 Socialdemokratiets	 parlamentariske	 arbejde	 blev	 gennem	 hele	 perioden	
gradvist	udbygget.	Så	den	danske	arbejderbevægelse	gik	på	to	ben	–	en	faglig	
og	en	politisk.	
	
Bogen	 vinder	 i	 betydelig	 grad	 ved	 at	 anvende	 rigtig	 mange	 illustrative	
fotografier.	 Selvom	mange	 af	 dem	 faktisk	 er	 arrangerede,	 giver	de	 et	 ganske	
indlevende	billede	af	arbejdsforholdene	 i	 fordum	tid.	 Især	skinner	 forskellen	
på	 mænd	 og	 på	 kvinder	 igennem,	 men	 også	 forskellene	 mellem	 Mester	 og	
arbejdere	bliver	synlige,	og	ikke	mindst	antyder	billederne	ofte	de	kummerlige	
forhold,	som	børn	arbejdede	under.	Bogen	tager	tid	at	læse,	men	man	bør	ikke	
forsømme	lejligheden	til	at	gå	på	oplevelse	i	selve	billederne.	De	fortæller	ofte	
meget	 mere	 end	 ord	 om	 arbejdsforholdene,	 fabriks-	 og	
værkstedsindretninger,	 fabrikshaller,	 stilladser,	 og	 kælderkolde,	 sorte	 og	
farlige	arbejdspladser.	
	
Det	 er	 faktisk	 kropumuligt,	 at	 give	 en	 så	 omfangsrig	 –	 og	 god	 –	
doktorafhandling	 fuld	retfærdighed	 i	en	 lille	boganmeldelse,	der	også	ønskes	
læst.	Så	anbefalingen	skal	blot	være:	Sæt	dig	godt	til	rette.	Hav	masser	af	tid,	
og	 kast	 dig	 over	 denne	 indholdsrige	 morfar	 af	 en	 arbejderhistorie.	 Den	 er	
faktisk	medlevende.	
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64.	Hvor	går	grænsen	for	solidariteten	i	velfærdstaten?	

Anmeldelse	 af	 Bak,	 Bock	 og	 Schjørring	 (red.):	 Grænser	 for	 solidaritet.	
Indvandringspolitik	i	dansk	og	europæisk	perspektiv,	Anis	2010.	
	
Offentliggjort	i	Social	Politik	
	
En	 væsentlig	 del	 af	 et	 samfunds	 sammenhængskraft	 bunder	 i	 hvordan	
mennesker	lever	sammen,	og	hvordan	de	føler	sig	i	fællesskab	med	hinanden.	
Denne	bog	prøver	at	sætte	ord	på,	hvor	langt	og	hvor	dybtfølt	solidariteten	til	
hinanden	 er.	 Denne	 fysiske	 og	 mentale	 afgrænsning	 er	 helt	 afgørende	 for	
hvordan	 velfærdstrekanten,	 dvs.	 samspillet	 mellem	 stat,	 civilsamfund	 og	
markedet	 fungerer.	Solidariteten	er	 så	at	 sige	det	kit,	der	holder	sammen	på	
forskelligheden	 i	 samfundets	 mange	 furer.	 Mørnes	 de	 på	 grund	 af	
solidaritetens	 og	 fællesskabets	 gradvise	 udtynding,	 eroderes	
sammenhængskraften	i	velfærdsstaten	naturligvis	tilsvarende.	
	
Forlaget	 Anis	 har	 sammen	 med	 Forum	 for	 Europæisk	 Kirkekundskab	 sat	 en	
række	 vidensbaserede	 debattører	 sammen	 for	 at	 præcisere	 og	 udrede	
grænserne	for	solidaritet	i	dagens	Danmark	-	og	verden	omkring	os.	Dette	har	
resulteret	i	en	absolut	værdifuld	antologi,	da	man	så	at	sige	er	blevet	lidt	mere	
oplyst	 og	 væsentlig	 mere	 reflekterende	 på	 indvandringspolitikken,	 efter	 at	
have	læst	denne	bog.	Den	gør	et	dybt	indtryk.	
	
Bogen	indledes	nærmest	traditionelt	med	en	oversigtsartikel,	skrevet	af	Mette	
Bock,	hvor	den	travle	læser	i	kort	og	koncentreret	form	kan	orientere	sig	om	
bogens	 indhold	 og	 nogle	 af	 de	 væsentligste	 hovedpunkter	 og	 konklusioner.	
Artiklen	 er	 stram	 og	 velskrevet,	 og	 alle	 de	 væsentlige	 aspekter	 i	 antologien	
bliver	taget	op	og	vendt,	men	man	snyder	faktisk	sig	selv,	hvis	man	ikke	læser	
videre.		
	
Bogens	temaer	er	mangeartede.	Niels	Kærgaard	indleder	med	at	konstatere,	at	
hvis	man	ønsker	større	national	 lighed,	kræver	det	også	en	større	 lukkethed	
omkring	 indvandringen.	 Thomas	 Gammeltoft-Hansen	 peger	 på	 problemer	
med	 det	 klassiske	 flygtningebegreb,	 da	 mange	 flygtninge	 og	 indvandrere	
allerede	stoppes	i	internationalt	område,	før	de	når	en	national	grænse.	Der	er	
efter	 hans	 opfattelse	 behov	 for	 et	 større	 globalt	 ansvar,	 hvis	 problemet	 skal	
løses.	Peter	Christensen	gennemgår	i	en	nærmest	telegramlignende	skrivestil	
flygtningelovens	udvikling	siden	1983.	Mette	Bock	behandler	mediernes	rolle	
i	indvandringsdebatten.	Ursula	Büttner	har	en	solid	gennemgang	af	tysk	kirke-
,	 asyl-	 og	 flygtningepolitik	 fra	Nazitiden	 til	 i	 dag.	 Peter	 Lodberg	 skriver	med	
udgangspunkt	i	balladen	omkring	Brorson-kirken	om	den	danske	kirke-,	asyl-	
og	 flygtningepolitik.	 Hans	 Hauge	 følger	 trop	 med	 at	 skrive	 om	 den	 norske	
kirke	 syn	 på	 indvandring	 og	 multikulturalisme.	 Björn	 Rymann	 slutter	
kirkefolkets	 forskellige	 bidrag	 af	 med	 at	 omtale	 den	 svenske	 kirke-	 og	
flygtningepolitik.	Uffe	Østergaard	påviser	at	passet,	som	vi	kender	det	i	dag,	er	
af	ny	dato,	og	at	man	på	H.C.	Andersens	tid	kunne	rejse	rundt	 i	Europa	uden	
officielle	 legitimationspapirer.	 Jørn	Henrik	Petersen	vurderer	primært	ud	 fra	
dansk	socialhistorie,	at	solidariteten	i	virkelighedens	verden	har	nogle	meget	
snævre	 politiske	 og	 etiske	 grænser	 –	 for	 slet	 ikke	 at	 tale	 om	 økonomien.	
Mehmet	 Ümit	 Necef	 slutter	 antologien	 med	 en	 analyse	 af	 hvornår	 man	
overhovedet	kan	tale	om	oplevet	eller	reel	racisme.	
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Denne	 anmeldelse	 vil	 dog	 af	 pladshensyn	 udelukkende	 beskæftige	 sig	 med	
bogens	 to	 velfærdstatslige	 kapitler,	 da	dette	 emneområde	 traditionelt	 er	 det	
centrale	fokuspunkt	for	tidsskriftet	Social	Politik.	
	
Udeladelsen	af	de	øvrige	kapitler	er	absolut	ikke	et	udtryk	for	at	disse	bidrag	
ikke	 er	 vedkommende	 og	 væsentlige.	 For	 det	 er	 de	 i	 allerhøjeste	 grad.	 Især	
gjorde	 beskrivelsen	 af	 den	 tyske	 indvandrerpolitik	 tilbage	 i	 1930’erne	 et	
stærkt	 følelsesmæssig	 indtryk.	 Der	 kan	 ikke	 herske	 tvivl	 om,	 at	 dagens	
generelle	syn	på	flygtninge	i	høj	grad	er	præget	af	de	uhyrligheder	som	Nazi-
Tyskland	udsatte	jøderne	for.	Dette	kapitel	er	hele	bogen	værd.	
	
Niels	 Kærgaard,	 der	 tidligere	 har	 været	 økonomisk	 overvismand,	
demonstrerer	 i	 det	 kapitel,	 som	 han	 skriver:	 ”Etik	 og	 dilemmaer	 i	
indvandrerpolitikken”,	at	han	har	en	betydelig	indsigt	i	kristen	filosofi	og	etik.	
Det	 forhindrer	 ham	 dog	 ikke	 i	 at	 holde	 sig	 til	 stramt	 økonomiske	 ræsonne-
menter,	 når	 han	 udreder	 grænserne	 for	 bærekraften	 i	 nationens	 solidaritet.	
Med	sikker	hånd	ud	i	det	teologiske	bliver	man	indledningsvis	præsenteret	for	
centrale	 steder	 i	 den	 kristne	 næstekærlighedsforståelse	 -	 sammenholdt	med	
en	mere	verdslig	og	politisk	forståelse	af	hvem	ens	næste	er.	Kærgaard	finder	
nærmest	en	sammensmeltning	af	kristen	og	verdslig	etik	i	Løgstrups	såkaldte	
”etiske	 fordring”,	 der	 understreger:	 ”	 menneskets	 spontane	 tilbøjeligheder	 til	
såkaldte	 suveræne	 livsytringer	 som	 åbenhed,	 oprigtighed,	 indignation,	
barmhjertelighed,	 godhed	 og	 solidaritet.	 Disse	 betragtninger	 tilsiger	 helt	
åbenbart,	 at	 hvis	 man	 står	 over	 for	 en	 forfulgt	 flygtning,	 der	 er	 nået	 til	
Danmarks	grænser,	så	er	den	spontane	reaktion	barmhjertelighed,	medfølelse	og	
beskyttelsestrang.	 Man	 står	 i	 en	 sådan	 situation	 i	 unormal	 høj	 grad	 med	 et	
andets	 menneskes	 liv	 i	 sine	 hænder”	 (p.	 37).	 Også	 sekulær	 moderne	
samfundsfilosofi	 ville	 kunne	 fordre	denne	handling.	Den	 liberale	 filosof	 John	
Rawls	taler	om	”uvidenhedens	slør”,	hvor	man	ikke	selv	kan	vide,	om	man	på	
et	eller	andet	tidspunkt	ude	i	fremtiden	selv	kunne	havne	i	en	sådan	situation,	
at	man	havde	brug	for	andres	hjælp.	Dette	universelle	hjælpeprincip	står	dog	i	
skarp	modsætning	 til	 et	mere	nationalistisk	 synspunkt,	 hvor	 filosofien	 er,	 at	
det	 kun	 er	 ens	 nærmeste,	 dvs.	 nationens	 borgere,	 der	 kan	 være	 omfattet	 af	
kravet	 om	 næstekærlighedsbuddet.	 Hvis	 næstekærlighedsbuddet	 ikke	
begrænses	 har	 det	 både	 økonomiske	 og	 kulturelle	 konsekvenser.	 Trukket	
skarpt	 op	 er	 påstanden,	 at	 de	 fremmede	 nyder	 mere	 end	 de	 yder,	 og	 de	
fortrænger	det	nationale	kristne	kulturgrundlag.		
	
Niels	Kærgaard	påstår,	at	det	 ikke	er	muligt	 i	 en	globaliseret	verden	både	at	
oprette	 national	 lighed	 og	 åbenhed	 samtidig.	 Al	 logik	 og	 statistik	 påviser,	 at	
små	samfund	har	en	større	lighed	end	store	samfund.	Ved	at	åbne	grænserne	
op	 skabes	 der	 større	 national	 ulighed.	 Velfærdsstatens	 lighedsbestræbelse	
bliver	 så	 at	 sige	 underløbet,	 dersom	 der	 ikke	 er	 nationale	 grænser,	 der	
afgrænser	 hvem	 der	 skal	 bære	 de	 økonomiske	 byrder	 ved	 at	 opretholde	 et	
velfungerende	 velfærdssamfund:	 ”Dette	 bygger	 på	 en	 høj	 grad	 af	 solidaritet	
mellem	 landets	borgere	og	mellem	generationerne.	De	høje	 skatter	accepteres,	
fordi	man	 føler	 en	 høj	 grad	 af	 solidaritet	med	 landets	 svage	 grupper,	 og	 fordi	
man	 regner	 med	 en	 solidaritet	 generationerne	 imellem”	 (p.	 43).	 Øget	 lighed	
mellem	 befolkningsgrupperne	 i	 en	 velfærdstat	 vil	 ubetinget	 lide	 under	 åbne	
grænser.		
	
Det	er	ren	utopi	at	 forstille	sig	en	global	 lighed.	Hvis	den	alligevel	ønskes,	er	
det	 også	 yderst	 tvivlsom	 om	 det	 overhovedet	 kan	 ske	 ved	 at	 nedbryde	
nationale	 grænser.	 Niels	 Kærgaard	 påviser,	 at	 international	 samhandel	
mellem	nationerne	faktisk	skaber	større	økonomisk	lighed	på	globalt	plan	end	
ophævelse	af	fx	nationale	grænser	og	vandringer	af	store	befolkningsgrupper.		
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Niels	 Kærgaard	 slutter	 sin	 artikel	 af	med	 at	 konstatere:	 ”Der	 er	mange	 gode	
argumenter	–	både	etisk-filosofisk	og	kristne	–	 for,	at	den	konkrete	 indvandrer	
bør	behandles	godt.	Ser	man	mere	overordnet	 samfundsmæssigt	på	problemet,	
er	 der	 imidlertid	 mange	 argumenter	 for,	 at	 velfærdsstaten,	 migrationen	 og	
multikulturalismen	udgør	en	kompliceret	problemkreds	med	mange	dilemmaer	
og	ingen	simple	svar”	(p.	65).	Intet	kan	være	mere	rigtigt.		
	
Jørn	Henrik	 Petersen,	 der	 var	 en	 af	 de	mest	 toneangivende	 økonomer	 i	 den	
hedengangne	Velfærdskommission,	skriver	indsigtsfuldt,	måske	grænsende	til	
det	brutale,	 om:	 ”Solidaritetens	grænser”.	 Et	 såkaldt	hurraord	der	har	mange	
fremtrædelsesformer,	og	i	hvert	tilfælde	et	differentieret	indhold	med	mindst	
to	dimensioner:	 ”Den	 ene	handler	 om	gruppens	mål.	Den	anden	drejer	 sig	 om	
gruppens	omfang	–	 solidaritetens	 radius”	 (p.	324).	Solidariteten	 fordrer,	både	
at	der	er	holdninger,	man	er	fælles	om,	og	at	der	er	folk,	der	står	sammen	om	
at	 forsvare	disse	holdninger.	Det	betyder	også,	at	der	er	holdninger,	der	 ikke	
bliver	 accepteret	 af	 gruppen,	 og	 som	 derfor	 udelukkes.	 Man	 skal	 være	 klar	
over,	at	solidaritet	har	den	indbyggede	forudsætning,	at	der	rent	faktisk	findes	
både	et	”dem”	og	et	”os”,	eller	et	”vi”	og	et	”de”.	Derfor	er	det	noget	sprogligt	
vrøvl,	at	man	i	solidaritetens	navn	kan	fjerne	skellet	mellem	”de	andre”	og	”os	
selv”.	 	 Solidaritetsbegrebet	 har	 som	 indbygget	 logik	 en	 eksklusionsbestem-
melse.	Man	 kan	 ikke	 kun	 være	 solidarisk	med	 sig	 selv,	 lige	 så	 lidt	 som	med	
hele	 verden:	 ”I	 den	 store	 sammenhæng	 kan	 tanken	 om	 gruppesolidaritet	 ikke	
tænkes	 løsrevet	 fra	magtforholdene.	Vel	kan	 idéer	og	etik	 spille	 en	 rolle,	men	 i	
praksis	er	det	kun	 i	mindre	grupper,	det	kan	ske	ad	 frivillighedens	vej.	 I	 større	
grupper	 vil	 idéer	 og	 moral	 kun	 slå	 igennem,	 hvis	 det	 vinder	 gehør	 i	
magtstrukturen”	 (p.	 325).	 Solidaritetens	 rækkevidde	 afhænger	 i	 høj	 grad	 af	
gruppens	 oplevelse	 af	 det	 enkelte	 medlems	 ”fortjenstfuldhed”,	 dvs.	 det	
velbehagelige	i	at	ville	hjælpe	andre.		
	
Jørn	 Henrik	 Petersen	 peger	 på	 fem	 meget	 interessante	 dimensioner	 af	 den	
såkaldte	 fortjenstfuldhed,	 der	 dybest	 set	 ligger	 bag	 folks	 lyst	 til	 at	 hjælpe	
andre.	 Den	 første	 dimension	 er	 kontrollen	 over	 en	 hændelse.	 Desto	mindre	
kontrol	 over,	 at	 en	 social	 hændelse	 er	 uforskyldt,	 desto	mere	 fortjener	man	
støtten	 -	 fx	 kan	 ingen	 undgå	 at	 blive	 gammel,	 hvis	man	 lever	 længe	 nok,	 og	
derfor	 opfattes	 ældre	 også	 af	 mange	 folk	 som	 mere	 fortjenstfulde	 og	
berettigede	 til	 hjælp	 end	 fx	 arbejdsløse:	 ”At	 passere	 pensionsalderen	 ligger	
uden	for	dem	enkeltes	kontrol,	mens	arbejdsløshed	kan	være	noget	man	selv	øver	
indflydelse	på.	Sådan	tænker	mange”	(p.	326).	Den	anden	dimension	er	behov.	
Desto	mere	behov	man	 reelt	 har	desto	mere	 fortjent	 er	man	 til	 støtten.	Den	
tredje	dimension	har	noget	med	identitet	at	gøre.	Desto	mere	man	ligner	”os”	
desto	mere	fortjenstfuld	opleves	støtten.	Vi	hjælper	os	selv,	de	andre	må	klare	
sig,	som	de	nu	bedst	kan.	Den	fjerde	dimension	af	 fortjenstfuldhed	har	noget	
med	 holdningen	 til	 støtten	 at	 gøre:	 ”Ældre	 er	 i	 deres	 holdninger	 lidt	
fordringsfulde,	 lidet	krævende	og	generelt	taknemmelige,	mens	arbejdsløse	nok	
mere	pukker	på	deres	”ret””	(p.	326).		Den	femte	og	sidste	dimension	har	med	
gengældelse	og	gensidighed	at	gør:	”De	ældre	har	igennem	deres	arbejdsliv	(og	
skattebetaling)	bidraget	til	samfundet,	mens	de	(især	yngre)	arbejdsløse	endnu	
har	til	gode	at	vise	deres	samfundsmæssige	værdi.	De	ældre	scorer	m.a.o.	højt	på	
alle	 kriterier	 for	 at	 have	 fortjent	 samfundets	 bistand”	 (p.	 326-27).	 Man	 kan	
måske	 synes,	 at	 det	 er	 kynisme,	 at	 kategorisere	 fortjenstfuldheden	 i	 disse	
dimensioner,	 men	 man	 kan	 ikke	 være	 blind	 for,	 at	 det	 disse	 synspunkter	
spiller	en	endog	stor	rolle	i	den	politiske	virkelighed.				
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Dette	 leder	 Jørn	 Henrik	 Petersen	 frem	 til	 at	 præsentere	 den	 helt	 centrale	
kerne	 i	 den	 såkaldte	 jernhårde	 velfærdstatslov	 –	 i	 både	 fortid,	 nutid	 og	
fremtid:		
	
”Den	 tidlige	 danske	 socialpolitik	 byggede	 på,	 at	 folk	 fødtes,	 levede	 og	 døde	 i	
sognet.	Det	var	derfor	 logisk	nok,	at	det	 var	 sognet,	der	var	 forsørgelsesenhed.	
Fødestedskriteriet	var	fornuftigt	i	et	samfund,	hvor	det	endnu	var	almindeligt,	at	
den	 enkelte	 forblev	 i	 det	 sogn,	 hvor	han	 eller	hun	 var	 født.	Med	øget	mobilitet	
over	sognegrænsen	blev	det	et	problem.		
	
Den	danske	velfærdsstat	bygger	på,	at	folk	lever	hele	deres	liv	i	det	land,	hvor	de	
fødes	og	har	en	 indbyrdes,	nationalt	afgrænset	 solidaritet,	 så	de,	der	klarer	sig	
godt,	finansierer	velfærdsydelser	til	dem,	der	klarer	sig	mindre	godt,	i	forvisning	
om	selv	i	givet	fald	at	blive	behandlet	på	samme	måde.	
	
Derfor	 er	 den	 under	 pres	 i	 en	 verden	 præget	 af	 international	 mobilitet.	
Udvandring	 betyder,	 at	 nogle	 forlader	 landet	 og	 efterlader	 en	 regning	 (fx	
langvarigt	 uddannede),	 mens	 andre	 tager	 ophold	 i	 udlandet	 uden	 at	 betale	
dansk	 skat	 (pensionister).	 Indvandring	 betyder	 at	 nogle	 optræder	 som	
modtagere	uden	at	have	været	bidragsydere	og	med	ringe	udsigt	til	i	fremtiden	
at	bliver	det.	
	
Kort	 og	 brutalt	 er	 større	 mobilitet	 over	 grænserne	 dårligt	 forenelig	 med	 en	
velfærdsstat	som	den	danske”	(p.	328).	
	
Dette	kan	virke	som	den	rene	og	skære	bagstræb,	men	afspejler	nok	mere	det	
reelle	dilemma,	der	 i	 ligger	 i	 begrebet	 solidaritet.	 Solidaritet	med	hvem,	og	 i	
hvilket	omfang.	Man	kan	vælge	at	lukke	grænserne	(dele	af	højrefløjen?)	eller	
lukke	øjnene	(dele	af	venstrefløjen?)	for	problemet.	Men	man	kan	også	vælge	
at	 erkende,	 at	 det	 er	 den	 omkostning,	 der	 ligger	 i	 at	 være	 solidarisk	 med	
verden	omkring	os,	og	deraf	er	villig	til	at	betale	prisen.	
	
Bogen	skal	med	disse	ord	anbefales	til	eftertænksomhed	og	refleksion.	
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65.	Ung	mand	søgte	ståsted	

Anmeldelse	 af	 Henrik	 Dahl:	 Spildte	 kræfter	 –	 Hvorfor	 venstrefløjen	 i	
virkeligheden	er	fortabt,	Gyldendal	2011	
	
Offentliggjort	i	www.modkraft.dk		-	Kontradoxa	
	
Denne	 bog	 -	 vi	 skulle	 måske	 kalde	 den	 en	 pamflet	 -	 er	 forfatterens	 egen	
personlige	 politiske	 rejse	 fra	 hans	 barndom	 og	 ungdoms	 flirten	 med	 et	
vestreorienteret	og	antiautoritær	provinsmiljø,	over	en	yngre	mands	uselviske	
stillen	sig	selv	til	rådighed	for	først	at	forandre	SF	for	siden	at	forsøge	sig	med	
Socialdemokratiet.	 Da	 disse	 ambitioner	 tilsyneladende	 ikke	 bliver	 indfriet,	
ender	rejsen	med,	at	en	meget	desillusioneret,	og	nu	midaldrende	mand	tager	
et	yderst	bittert	opgør	med	den	venstrefløj,	som	han	troede,	at	han	tilhørte.		
	
Han	 er	 skuffet	 -	 grænsende	 til	 det	 vrede	 -	 over,	 at	 hans	 idealistiske	
bestræbelser	på,	af	et	godt	og	velmenende	hjerte	at	reformere	vestrefløjen	har	
været	 totalt	spildt,	da	det	viste	sig,	at	venstrefløjen	 i	hans	optik	slet	 ikke	var	
modtagelig	for	hans	blændende	analyser	og	skarpsindige	kritik.		

Forstemt	og	indeklemt	

Den	midaldrende	mand	er	derfor	nået	frem	til	den	nye	erkendelse,	at	der	ikke	
er	 andet	 end	 politisk	 beton	 og	 konformitet	 i	 venstrefløjen,	 der	 ledes	 af	
intellektuelle	 under-målere,	 der	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	 frembringe	 en	 eneste	
selvstændig	tanke.		
	
Forfatteren	 har	 meget	 svært	 ved	 at	 undertrykke	 en	 meget	 forstemt	 og	
indeklemt	vrede	mod	sin	tidligere	personlige	og	politiske	omgangskreds.	Han	
er	tydeligvis	både	skuffet	og	forbandet	over,	at	venstrefløjen	overhovedet	ikke	
har	vist	interesse	for	hans	klarsynede	reformiver.		
	
Problemet	har	givetvis	været,	at	Henrik	Dahl	aldrig	af	sind	har	været	politisk	
venstreorienteret.	 Han	 har	 godt	 nok	 været	 forklædt	 som	 venstreorienteret,	
men	det	har	kun	været	som	intellektuel	kulturperson,	da	han	var	tiltrukket	af	
personerne	i	de	venstreorienterede	miljøer.	Til	gengæld	har	han	vist	alle	dage	
hældt	 til	en	yderst	neo-liberal	samfundsøkonomisk	opfattelse	–	a	 la	den	som	
bl.a.	 Anders	 Fogh	 Rasmussen	 fik	 praktiseret	 i	 hans	 regeringsperiode	 –	 ja	
endnu	 mere	 liberal,	 da	 han	 i	 pamfletten	 fuldstændig	 afviser	 en	 universel	
samfundsmodel	som	løsning	på	et	venstreorienteret	samfundsprojekt.		

Lighed	koster	frihed?	

Han	mener	også	i	ramme	alvor,	at	man	på	venstrefløjen	skulle	bryde	med	den	
klassiske	 socialdemokratisme,	 der	 er	 besat	 af	 tanken	 om	 lighed,	 da	 det	 ville	
skulle	ske	på	bekostning	af	friheden.		
	
Når	 man	 fremsætter	 den	 slags	 forslag	 i	 forskellige	 socialdemokratiske	
tænketanke,	vidner	det	om	manglende	situationsfornemmelse	hos	forfatteren,	
at	 han	bliver	overrasket	 over,	 at	 ledende	 socialdemokrater	bliver	 skide	 sure	
over	 den	 slags	 politisk	 set	 ubrugelige	 forslag.	 Hvad	 havde	 manden	 i	
virkeligheden	 forestillet	 sig,	 når	 han	 foreslår,	 at	 Socialdemokraterne	 i	
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opportunismens	hellige	navn,	 skulle	 forlade	de	 grundlægende	kerneværdier,	
som	hele	bevægelsen	i	realiteten	er	bygget	på?	
	
Man	vinder	 jo	 ikke	en	sag,	ved	at	 lægge	sig	ned	over	 for	modstanderen,	som	
foreslået	af	Hr.	Dahl.		

Ikke	venstreorienteret	

Der	sidder	uomtvisteligt	et	godt	hoved	på	ham,	men	det	er	lige	så	tydeligt,	at	
det	 ikke	 er	 venstreorienteret.	 Intet	 sted	 i	 pamfletten	 fremkommer	 der	 en	
analyse	eller	en	kritik	af	det	venstreorienterede	projekt,	der	ikke	lige	så	godt	
kunne	 have	 været	 fremført	 af	 en	 Venstreminister.	 Men	 i	 modsætning	 til	
Henrik	 Dahl	 ville	 venstre-ministeren	 med	 stor	 sandsynlighed	 ikke	
sammenblande	sine	udsagn	med	meget	personlige,	 ja,	nærmest	 injurierende,	
angreb	på	navngivne	personer.		
	
Hvad	ligner	det	for	øvrigt	i	en	politisk	debat?	

At	markere	sig	selv	

En	anden	uskik	som	Henrik	Dahl	afslører	i	sin	lille	pamflet	er,	at	han	tit	og	ofte	
ikke	deltog	aktivt	 i	de	mødedebatter,	som	han	var	 inviteret	 til.	Han	holdt	sin	
mund.	 Tydeligvis	 fordi	 han	 ikke	 var	 enig	 i	 den	 problemstilling	 eller	
løsningsforslag,	 der	 aktuelt	 var	 på	 bordet.	 Til	 gengæld	 gjorde	 han	 det	 til	 en	
vane,	 at	 skrive	 en	 kronik	 i	 et	 af	 dagbladene,	 for	 at	 markere	 sine	 egne	
synspunkter.	Først	og	fremmest	for	at	fremhæve	sig	selv	og	sin	intellektuelle	
overlegenhed,	men	lige	så	ofte	for	at	nedgøre	dem,	som	han	ikke	var	enig	med.	
En	debatform	som	han	sjældent	fik	ros	for	af	sine	fæller	–	og	det	forstår	man	jo	
egentlig	godt.	

Spildte	kræfter	

Henrik	 Dahl	 beklager	 sig	 over	 de	 spildte	 kræfter,	 som	 han	 i	 gennem	 sin	
ungdom	har	lagt	i	sit	venstreorienterede	projekt.		
	
Anmelderen	ærgrer	sig	derimod	over	den	spildte	tid,	der	blev	brugt	på	at	finde	
brugbare	argumenter	i	pamfletten.		
	
Der	 er	 mere	 end	 nogensinde	 behov	 for	 en	 kritisk	 stillingtagen	 til	 det	
venstreorienterede	 projekt,	 men	 denne	 pamflet	 har	 desværre	 ikke	 bidraget	
hertil.	 For	 den,	 der	 søgte	 udsyn,	 nye	 vinkler	 og	 en	 perspektivering	 af	
venstrefløjens	muligheder,	 blev	mødt	med	 en	 foragt	 og	 tristhed	 fra	 en	 total	
selvovervurderende	og	selvcentreret	borgerlig	intellektuel.			
	
Dahl	har	med	sin	pamflet	endelig	fundet	fred	i	sin	personlige	politiske	rejse.	
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66.	Kampen	for	det	gode	samfund	

Anmeldelse	 af	 Michael	 Böss:	 Republikken	 Danmark	 –	 Oplæg	 til	 en	 ny	
værdipolitisk	debat,	Informations	Forlag	2011	
	
Offentliggjort	i	www.Historie-online.dk	
	
De	der	nærmest	har	lyst	til	at	spænde	hanen	på	deres	revolver,	når	de	hører	
ordet	 kultur-	 eller	 værdipolitik,	 skal	 lige	 tøve	 en	 kende,	 og	 give	 sig	 tid	 til	 at	
læse	Michael	Böss’	nyeste	bog	om	demokrati	og	værdipolitik.	Når	de	har	gjort	
det,	 vil	 de	 helt	 sikkert	 stikke	 skyderen	 i	 bæltet	 og	 vende	 skråen	 i	 munden	
endnu	en	gang.	Bogen	demonstrerer	nemlig	til	fulde,	at	det	faktisk	er	muligt	at	
behandle	 begrebet	 værdipolitik	 på	 en	måde,	 der	 både	 giver	 indsigt	 og	 især	
eftertanke.		
	
Man	kan	vist	ikke	forlange	meget	mere	af	en	såkaldt	debatbog!				
	
Böss	 befinder	 sig	 holdningsmæssigt	 på	 et	 borgerligt	 kulturradikalt	 værdi-
grundlag.	Selv	kalder	han	sig	for	socialliberal	republikanist.	Det	er	derfor	ikke	
overraskende,	 at	 der	 deles	 drøje	 hug	ud	 til	 både	højre	 og	 venstre	 -	men	det	
gøres	både	 sobert,	 intelligent	og	begrundet.	De	højrenationale	 i	 form	af	 især	
Dansk	 Folkeparti	 bliver	 karakteriseret	 som	 både	 intolerante,	 skingre,	
bagudskuende	og	fremmedfjendske.	De	venstreorienterede,	der	ikke	nærmere	
præsenteres,	beskyldes	 for	 total	blindhed	over	 for	de	 integrationsproblemer,	
som	 kommer	 til	 udtryk	 i	 de	 fremmedes	 manglende	 tilknytning	 til	 arbejds-
markedet,	 parallelsamfund,	 indvandrerbander,	 antisemitisme,	 religiøs	
radikalisering	 af	 unge	 muslimer	 og	 tosprogede	 børns	 manglende	 sproglige	
uddannelsesmæssige	færdigheder.		
	
Böss	er	ikke	en	person,	der	bygger	sin	kritik	på	løs	avislæsning.	Der	ligger	en	
solid	 faglig	 dybde	 bag	 alle	 hans	 udsagn.	Man	må	 til	 trods	 for	 uenighed	med	
forfatteren	hist	 og	 her	 imponeres	 over	mandens	 viden	 og	 belæsthed.	Der	 er	
vist	 ikke	den	bog	eller	rapport	 -	dansk	eller	udenlandsk	 -	der	behandler	den	
problemstilling	 som	Böss	beskriver,	der	 ikke	er	 inddraget	 i	hans	omfattende	
noteapparat.			
	
Der	er	behov	for	en	stemme	på	midten,	og	Böss	efterlyser	derfor	en	slags	ny	
besindelse	 i	 den	 offentlige	 samtale,	 der	 i	 modsætning	 til	 den	 nuværende	
politiske	 situation,	 kan	 komme	 frem	 til	 en	 form	 for	 fælles	 demokratisk	
forståelse	af,	hvilke	historier	og	værdier	der	 i	virkeligheden	binder	Danmark	
sammen	 som	 folk	 og	 nation.	 I	 dag	 får	 man	 nærmest	 indtrykket	 af,	 at	 de	
politiske	 modsætninger	 i	 værdidebatten	 konfronterer	 hinanden	 med	 fælles	
uforsonlighed	 og	 uvidenhed.	 Som	 der	 står	 på	 bogomslaget:	 ”De	 to	 politiske	
fløjes	stærke	fokus	på	udlændinge	har	 ikke	alene	ført	til	politisk	polarisering	
og	et	splittet	Danmark,	men	også	bidraget	til	at	forarme	et	politisk	klima,	som	i	
forvejen	lider	under	mangel	på	visioner”.	
	
Böss	rammer	imidlertid	en	stor	hvid	pæl	igennem	den	fejlagtige	opfattelse,	at	
identitets-,	 værdi-	og	 indvandrerdebattens	 til	 tider	perfide	og	ondskabsfulde	
tone	alene	foregår	herhjemme.	Rigtig	er	det,	at	man	naturligvis	kun	i	Danmark	
diskuterer	”danske	værdier”,	men	det	er	ingenlunde	tilfældet,	at	diskussionen	
om	”nationale	værdier”	ikke	bevæger	sig	oppe	på	de	høje	nagler	i	den	række	af	
lande,	 som	 vi	 ofte	 sammenligner	 os	 med.	 Böss	 har	 i	 sin	 bog	 et	 ganske	
fremragende	kapitel	om	nationale	værdier	i	et	internationalt	perspektiv,	hvor	
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han	 på	 let	 og	 oversigtlig	 måde	 ser	 på,	 hvordan	 multikulturalismen	 har	
udfordret	 forestillingen	 om	 det	 nationale	 i	 bred	 forstand,	 dvs.	 forestillingen	
om	 fælles	 identitet	 og	 fælles	 værdier	 i	 lande	 som	 Frankrig,	 Tyskland,	
Storbritannien,	Canada	og	Australien.				
	
Böss	afviser	selv	tanken	om	at	national	identitet	alene	drejer	sig	om	juridisk-
politiske	 fællesskaber.	 I	 hans	 optik	 skal	 der	 noget	 mere	 kvalitativt	 end	
juridiske	 paragraffer	 og	 institutionelle	 spilleregler	 på	 banen	 for	 at	 kunne	
skabe	en	samlende	national	fællesskabsfølelse.	Det	er	fint	nok	for	Böss,	at	der	
er	en	gennemskuelig	og	 juridisk	 funderet	rettighedskultur,	men	det	kan	 ikke	
stå	alene.	Der	er	noget	mere	end	kold	 jura,	der	binder	mennesker	sammen	 i	
indlevelse,	 forståelse	 og	 solidaritet	med	hinanden.	Der	 er	 lige	 præcis	 her,	 at	
Böss	 bringer	 sit	 republikanistiske	 demokratibegreb	på	 banen.	 Et	 begreb	der	
hverken	 leder	 til	 afskaffelse	 af	 monarkiet	 eller	 indførelse	 af	 konservativ	
republikansk	politik	a	la	det	som	kendes	fra	USA.	Et	republikanistisk	funderet	
demokrati	 ser	 det	 ideelle	 samfund	 som	 et	 fællesskab	 af	 samarbejdende	 og	
ligeværdige	borgere,	hvis	frihed,	liv,	lykke	og	ejendom	bliver	garanteret	af	en	
stat,	 som	 de	 selv	 har	 skabt	 og	 styrer	 på	 grundlag	 af	 vedtagne	 love,	 og	 som	
gennem	 sine	 politiske	 og	 institutionelle	 rammer	 beskytter	 dem	 mod	 indre	
såvel	som	ydre	kræfters	vilkårlige	magtudøvelse.	Begreber	som	loyalitet,	pligt-
følelse,	 patriotisme,	 flid,	 frihed,	 frisind,	 lighed,	 selvmobilisering,	 solidaritet,	
social	 tillid	 og	 folkelig	 selvbevidsthed,	 er	 nogle	 af	 grundelementerne	 i	 et	
republikanistisk	 medborgerskab.	 Et	 demokratisk	 set	 up,	 der	 har	 mange	
lighedspunkter	 med	 Hal	 Koch’s	 forestilling	 om,	 at	 dialogen	 og	 samtalen	 er	
selve	 substansen	 i	 en	 demokratisk	 livsform.	 Derfor	 kan	man	 i	 Böss’	 univers	
udmærket	være	republikanistisk	uden	at	være	republikaner.	Heraf	følger	også,	
at	der	ikke	er	en	principiel	modsætning	mellem	bogens	titel,	og	det	forhold	at	
Danmark	både	har	et	aktivt	monarki	og	en	tæt	tilknytning	til	EU.		
	
Den	danske	værdipolitik	er	uløseligt	forbundet	med	indvandrerpolitikken.	De	
sidste	ti	års	parlamentariske	situation	har	med	stor	tydelighed	demonstreret	
dette.	Böss	mener	ligefrem,	at	man	svigter	indvandrerne	ved	ikke	at	stille	krav	
til	 dem.	 Ja,	 ret	 beset	 mener	 han,	 at	 vi	 har	 en	 moralsk	 forpligtelse	 til	 at	
assimilere	dem	 i	det	danske	samfund	og	den	danske	demokratiske	 tradition.	
De	skal	knyttes	til	nationen	og	dets	historie,	da	det	er	en	vigtig	forudsætning	
for	borgernes	aktive	engagement	 i	de	demokratiske	processer	og	den	sociale	
sammenhængskraft.	Uden	en	national	afgrænsning	er	det	umuligt	at	forestille	
sig,	 at	 nogle	 medborgere	 vil	 foretage	 personlige	 ofre	 af	 hensyn	 til	
samfundshelheden	 og	 det	 fælles	 vel:	 ”Heri	 ligger	 hovedargumentet	 for,	 at	
dannelse	af	medborgerskab	nødvendigvis	må	have	en	dimension,	som	rækker	
ud	over	rent	abstrakte	demokratiske	normer	og	principper	og	gør	det	til	noget	
mere	 jordnært	og	praktisk	 funktionelt”	 (p	136).	Derfor	 er	det	 et	 ufravigeligt	
krav,	 at	 en	 rummelig,	 pluralistisk	 nation	 af	medborgere	 skal	 hvile	 på	 fælles	
værdier,	en	fælles	offentlighedskultur,	og	en	bevidsthed	om	at	være	en	del	af	
en	 historisk	 territorialstat:	 ”Den	 nation	 har	 også	 indvandrerne	 brug	 for.	
Indvandrere	 og	 flygtninge	 er	 mennesker,	 der	 har	 givet	 slip	 på	 eller	 mistet	
deres	oprindelige	hjemland	og	derfor	har	brug	 for	både	en	ny	 stat	og	 et	nyt	
hjemland,	hvor	de	kan	forankre	sig	selv	og	deres	familie.	Det	er	derfor	for	sølle	
blot	 at	 tilbyde	 dem	 juridisk	 og	 økonomisk	 integration.	 Ja,	 det	 ville	 ligefrem	
være	uetisk”	(p.	137).	
	
I	bogens	midterafsnit	er	der	en	række	meget	indsigtsfulde	kapitler	om	stat	og	
folkestyre.	 Disse	 kapitler	 i	 bogen	 burde	 være	 obligatorisk	 pligtlæsning	 for	
enhver,	 der	 kvalificeret	 ønsker	 at	 udtale	 sig	 om	 velfærdsstat,	 demokrati	 og	
magtudøvelse.	Böss	mener	ikke	overraskende,	at	vi	med	rette	kan	være	stolte	
over,	at	den	danske	velfærdsstat	er	en	af	de	mest	udbyggede	i	verden,	at	vores	
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demokratiske	 institutioner	 i	 al	 væsentlighed	 fungerer	 udmærket,	 og	 at	 vi	
heldigvis	 kender	 meget	 lidt	 til	 egentlig	 politisk	 magtmisbrug	 og	
magtfordrejning.	 Alligevel	 er	 der	 på	 en	 række	 af	 disse	 områder	 sneget	 en	
uhensigtsmæssig	 og	 uheldig	 udvikling	 ind,	 som	kalder	 på	 både	 forbedringer	
og	et	udtalt	behov	for	fornyelse	og	politiske	reformer.	Böss	er	rigtig	god	til	at	
sætte	fingeren	på	de	virkelig	ømme	punkter	i	vores	samfundsudvikling.	Her	er	
han	skarp	som	en	ragekniv.	Til	gengæld	kniber	det	gevaldigt,	når	det	kommer	
til	konkrete	politikanbefalinger.		Her	er	han	slatten	som	en	klud.	
	
	
På	den	ene	side	mener	han,	at	der	er	behov	for	en	reduktion	af	de	offentlige	
udgifter	for	at	give	mere	magt	til	borgerne.	På	den	anden	side	ser	han	også	en	
fare	 i	en	alt	 for	 svag	offentlig	 sektor,	der	svækker	det	marked,	 som	 ikke	kan	
undvære	velfungerende	og	regulerende	stater.	Den	politiske	dimension	af	en	
velfungerende	 national	 velfærdsstat	 skal	 absolut	 heller	 ikke	 underkendes:	
”Det	er	 i	kraft	af	deres	 fastholdelse	af	nationale	prioriteringer	og	traditioner,	
at	 de	 fleste	 borgerlige	 regeringer	 i	 Europa	 ikke	 er	 blevet	 truet	 alvorligt	 af	
deres	 venstrefløjsopposition	 i	 forbindelse	 med	 den	 økonomiske	 krise.	 En	
anden	grund	er,	 at	de	 ikke	har	 lyttet	 til	 nyliberalisternes	 anbefalinger	om	at	
slippe	markedet	 løs.	 I	 stedet	 har	 de	 trukket	 på	 den	 form	 for	 konservatisme,	
som	 har	 gjort	 Europa	meget	 anderledes	 end	 USA,	 nemlig	 en	 konservatisme	
med	en	klar	socialliberal	dimension”	(p.	152).		
	
Den	skandinaviske	velfærdsmodel	blev	i	al	væsentlighed	videreført	under	den	
tidsligere	 statsminister	 Anders	 Fogh	 Rasmussens	 regeringstid.	 Han	 drejede	
bevidst	partiet	Venstre	fra	det	politiske	højre	ind	mod	midten,	klart	inspireret	
af	 den	 engelske	 premiereminister	 Tony	 Blair,	 der	 i	 årene	 tidligere	 havde	
bevæget	partiet	New	Labour	fra	det	politiske	venstre	ind	mod	midten.	Begge	
partier	 kom	 fra	 hver	 deres	 politiske	 ståsteder,	 og	 samlede	 sig	 ideologisk	
omkring	en	socialliberal	værdipolitisk	midte.	
	
Et	 samfunds	 sociale	 sammenhængskraft	 hænger	 i	 høj	 grad	 sammen	 med	
tilliden	 mellem	 borgerne	 indbyrdes	 på	 den	 ene	 side	 og	 mellem	 staten	 og	
borgeren	på	den	anden	side.	Böss	henter	i	den	forbindelse	ammunition	til	sin	
analyse	 fra	 den	 såkaldte	 danske	 magtudredning,	 hvor:	 ”Danmark	 hidtil	 har	
været	præget	af	 værdier	 som	samfundsansvar,	 retssikkerhed,	uafhængighed,	
lighed	osv.	–	værdier,	som	bl.a.	er	med	til	at	 forklare,	hvorfor	der	 ikke	findes	
korruption	 i	Danmark”	 (p.	178).	Tillid	mellem	borgerne	og	 statsapparatet	 er	
helt	 afgørende	 for	 om	 en	 gruppe	 eller	 organisation	 kan	 arbejde	 effektivt	
sammen.	Det	 stiller	 krav	 til	 både	 borgeren	 og	 den	 enkelte	 embedsmand,	 for	
hvis	 borgerne	 levede	 mere	 eller	 mindre	 isoleret	 fra	 hinanden,	 vil	 de	 ikke	
kunne	 udvikle	 sociale	 dyder	 såsom	 indbyrdes	 solidaritet	 og	 loyalitet.	 Dette	
gælder	også	for	folk,	der	lever	isoleret	i	etniske	og	religiøse	parallelsamfund.	
	
Böss	 er	 på	 demokratiets	 vegne	 en	 smule	 bekymret	 over,	 at	 vi	 i	 højere	 og	
højere	 grad	 bevæger	 os	 hen	 mod,	 at	 alle	 væsentlige	 beslutninger	 i	 det	
offentlige	 rum,	 bliver	 taget	 af	 den	 uddannelsesmæssige	 elite,	 da	 de	 har	 en	
tendens	 til	 fuldstændigt	 at	 overse	de	 indre	 sociale	 skævheder,	 der	 i	 disse	 år	
med	stigende	styrke	skabes.	De	har	fx	 ikke	blik	for,	at	den	globalisering,	som	
de	ønsker	at	fremme,	kan	have	katastrofale	følger	for	en	fabriksarbejder,	der	
må	 se	 sin	 fabrik	 lukket.	Det	 er	heller	 ikke	den	uddannede	elite,	 der	bor	 i	 de	
samme	boligkvarterer,	som	er	overrepræsenteret	af	indvandrere.	Rejser	ikke-
eliten	 en	 kritik	 af	 de	 herskende	 forhold,	 får	 de	 bare	 at	 vide:	 ”at	 de	 blot	 er	
nostalgikere	 og	 historiens	 tabere,	 der	 klamrer	 sig	 til	 fortiden	 og	 ikke	 er	
omstillingsparate”	(p.	198).				
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Böss	 er	 faktisk	 lidt	 skeptisk	 overfor	den	 tanke,	 at	 internettet	 kan	bidrage	 til	
den	demokratiske	 fornyelse.	Det	kan	måske	virke	mærkeligt,	al	den	stund	at	
dette	medie	kan	være	med	til	at	sprede	informationer	lynhurtigt	og	til	mange	
mennesker.	Men	med	internettet	er	der	forbundet	en	række	demokrati-etiske	
problemstillinger.	 Ikke	alle	borgere	anvender	dette	medie	–	 især	er	de	ældre	
medborgere	 endnu	 ikke	 på	 omdrejningshøjde	 med	 de	 unge	 og	 de	
veluddannede.	Internettet	har	også	det	indbyggede	problem,	at	nyheder	–	især	
falske	–	ukontrolleret	kan	sprede	sig	med	lynet	hast.	Det	kan	være	med	til	at	
rejse	en	folkestemning	på	et	fuldstændigt	fejlagtigt	grundlag,	da	det	ikke	altid	
er	 muligt,	 at	 verificere	 den	 hændelse,	 der	 spredes	 på	 nettet.	 Den	 mere	
professionelle	 nyhedsformidling	 bliver	 også	 underlagt	 et	 kolossalt	
nyhedspres,	 der	 gør,	 at	 informationerne	 ikke	 altid	 fagligt	 set	 er	 behandlet	
korrekt.	 En	 halv	 vind	 kan	 dermed	 lynhurtigt	 blive	 til	 en	 mediestorm.	 For	
borgernes	 vedkommende	 er	 der	 med	 internettet	 derudover	 en	 forstærket	
tendens	til,	at	man	kun	søger	de	informationer,	som	man	selv	er	interesseret	i.	
Man	 taler	 i	 denne	 forbindelse	 om	 filtrering	 af	 informationerne.	 Dermed	
undgår	man	totalt	at	blive	konfronteret	med	synspunkter,	som	man	ikke	deler.	
Denne	udvikling	styrker	ekspertvælde	og	flertalstalsstyre.	Dette	er	dybest	set	
et	stort	problem	for	et	demokratisk	samfund,	hvor	beslutninger	ideelt	set	skal	
tages	 på	 grundlag	 den	 folkelige	 samtale,	 og	 hvor	 det	 bedste	 argument	
principielt	 skal	 have	 forrang:	 ”Derfor	 har	 vi	 ikke	 brug	 for	 fokusgrupper	 og	
flere	 meningsmålinger,	 men	 for	 at	 skabe	 samtalerum	 i	 form	 af	
borgerforsamlinger,	høringsfora	og	rådgivende	råd,	hvor	vi	 som	medborgere	
kan	 indgå	 i	 dialoger	 og	 samtaler	 med	 hinanden	 om	 løsningen	 af	 praktiske	
problemer	 og	 opstilling	 af	 langsigtede	 mål,	 og	 hvor	 vi	 kan	 stille	 kritiske	
spørgsmål	til	de	folkevalgte”	(p.	228).			
	
Det	 er	 vigtigt	 for	 Böss	 at	 understrege,	 at	 et	 godt	 samfund	 skal	 bygge	 på	
tolerance,	 respekt	og	anerkendelse.	Folk	skal	gensidigt	anerkende	hinandens	
værdighed,	 frihed	og	suverænitet.	Han	 taler	 ligefrem	om	borgernes	 fredelige	
sameksistens.	Men	han	mener	også,	at	man	ikke	skal	gå	for	langt	i	at	sikre	folk	
mod	 alle	 hånde	 religiøse	 og	 politiske	 krænkelser.	 Med	 tanke	 på	
Jyllandspostens	 Muhammed-tegninger	 advarer	 han	 stærkt	 imod,	 at	
lovgivningsmagten	bevæger	sig	ind	på	at	lave	forbud	mod	ytringer,	der	sårer	
og	 gør	 ondt:	 ”I	 et	 pluralistisk	 samfund	 kan	 der	 derfor	 ikke	 sættes	 juridiske	
grænser	 for	 moralske	 krænkelser	 uden	 at	 indføre	 censur	 og	 afskaffe	
ytringsfriheden	 og	 dermed	 underminere	 demokratiet”	 (p.	 233).	 Han	 går	 så	
langt	 som	 til	 at	mene,	 at	 et	 forbud	mod	 ”ubekvemme	 sandheder”	 er	 lige	 så	
ekstremistisk,	 som	 Dansk	 Folkepartis	 forslag	 om	 at	 forbyde	 modtagelse	 af	
visse	arabiske	tv-kanaler.	Ingen	af	delene	fremmer	integrationen.		
	
Böss	 slår	 et	 slag	 for	det,	 som	han	kalder	den	positive	nationalisme.	Uden	en	
nationalstat	intet	demokrati.	For	Böss	er	det	nemlig	vigtigt	at	fastholde,	at	der	
ikke	 består	 nogen	 modsætning	 mellem	 det	 at	 være	 dansker	 og	 at	 være	
europæer:	 ”Erfaringen	 viser	 nu,	 hvor	 vi	 nærmer	 os	 40-årsjubilæet	 for	
Danmarks	 indtræden	 i	 EF,	 at	 den	 regeringsbeslutning,	 der	 blev	 konfirmeret	
med	 folkeafstemningen	 i	 1972,	har	 gjort	den	danske	 stat	bedre	 i	 stand	 til	 at	
varetage	nationale	interesser	i	en	hastigt	forandret	verden,	end	den	ville	have	
været	i	stand	til,	hvis	vi	var	forblevet	uden	for	EU”	(p.	294).		Folk	føler	sig	helt	
naturligt	 trygge	ved	det	nære	og	det	nationale,	 så	den	politiske	kamp	består	
derfor	 ikke	 i	 at	 være	 for	 eller	 imod	 nationalismen,	 men	 at	 tilkæmpe	 sig	
fortolkningsretten	 til	 at	 bestemme,	 hvori	 de	 danske	 værdier	 består:	
”Menneskelig	 realisme	 indebærer	 en	 erkendelse	 af,	 at	 menneskelivet	 er	
indlejret	i	det	nære	og	konkrete	liv,	og	at	bevidstheden	om	det	lokale	sted,	og	
det	lokale	samfund	derfor	må	danne	forudsætning	for	et	globalt	engagement.	
Verden	begynder	 ikke	på	den	anden	side	af	horisonten,	men	 ligger	materielt	
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foran	os	i	form	af	et	konkret	økosystem	og	mennesker,	vi	deler	liv	og	samfund	
med”	(p.	325).	
	
Michael	Böss	er	i	sin	bog	vidt	omkring,	og	det	er	kropumuligt	at	referere	eller	
kommentere	 alle	udsagn	og	 analyser.	Trods	 tvivl	 og	 lyst	 til	modsigelse	 visse	
steder,	 er	 man	 i	 rigtig	 godt	 selskab	 med	 ”Republikken	 Danmark”.	 Der	 er	
absolut	 ikke	 tale	om	en	 let	 læst	bog,	men	den	er	alligevel	 let	at	 læse,	hvilket	
skyldes,	 at	 forfatteren	 har	 gjort	 sig	 store	 og	 vellykkede	 anstrengelser	 for	 at	
forklare	selv	komplicerede	samfundsmæssige	og	demokratiske	 forhold	på	en	
måde,	 så	 lægfolk	 kan	 følge	 argumentationen	 fra	 start	 til	 slut.	 Det	 er	 en	
debatbog	som	fortjener	at	blive	læst	–	og	diskuteret	–	af	folk	og	fæ.	
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67.	Danskerne	på	kryds	og	tværs	

Anmeldelse	af	Bent	Jensen	og	Torben	Tranæs:	Vi	der	bor	i	Danmark.	Hvem	er	vi?	
Og	hvordan	lever	vi?	Gyldendal	2011	
	
Offentliggjort	i	www.dk-nyt.dk	
	
Rockwoolfondens	 Forskningsenhed	 har	 i	 snart	 25	 år	 udarbejdet	 en	 række	
centrale	 samfundsvidenskabelige	 rapporter,	 der	 i	 høj	 grad	 har	 haft	 fokus	 på	
hverdagslivets	forhold	og	økonomi.	Enheden	har	rettet	fokus	på	den	del	af	det	
økonomiske	liv,	der	typisk	ikke	indgår	i	de	traditionelle	lærerbøger,	da	mange	
af	 emnerne	 ligger	 under	 den	 politiske	 og	 økonomiske	 radar.	 Det	 gælder	
spørgsmål	 som	 indkomstfordeling,	 det	 skæve	 arbejdsmarked,	 indvandrernes	
manglende	 tilknytning	 til	 arbejdsmarkedet,	 familiernes	 tidsforbrug	 på	 børn	
eller	mangel	 på	 samme,	 økonomiske	 og	 sociale	 konsekvenser	 af	 kriminalitet	
og	 straf	 samt	helbred	og	 trivsel.	 Faktorer	der	 i	høj	 grad	påvirker	danskerne,	
men	som	generelt	er	dårligt	statistisk	belyst.	
	
Som	ekstern	betragter	må	man	ganske	imponeres	over	den	produktive	indsats	
Forskningsenheden	har	lagt	for	dagen.	Med	relativt	få	medarbejdere	–	om	end	
ofte	 med	 kvalificeret	 forskningshjælp	 udefra	 –	 har	 de	 gennem	 årene	
offentliggjort	 en	 række	 helt	 centrale	 undersøgelser	 af	 danskernes	 liv	 og	
levevilkår.	 Især	 skal	 man	 bemærke,	 at	 de	 til	 tider	 vildt	 komplicerede	
økonomiske	 og	 statistiske	 analyser,	 som	 de	 har	 lagt	 for	 dagen,	 er	 blevet	
formidlet	 forbilledligt,	 så	 enhver	 borger	 med	 interesse	 for	 det	 pågældende	
tema	 selv	 har	 kunnet	 sætte	 sig	 ind	 i	 stoffet	 –	 og	 det	 uden	 en	 matematisk	
formelsamling	 eller	 fremmedordbog	 ved	 hånden.	 Man	 kan	 naturligvis	 være	
uenig	i	dele	af	analyserne,	men	det	er	som	bekendt	ikke	en	saglig	begrundelse	
for	 at	 de	 mange	 politiske	 aktører	 i	 stat	 og	 kommune	 ikke	 kan	 sætte	 sig	
grundigt	ind	i	stoffet.	
	
Den	nyeste	bog	fra	Jensen	og	Tranæs	er	ingen	undtagelse.	Nærmest	tvært	om.	
Nye	 læsere	 kan	 komme	 til	 her,	 da	 de	 to	 forfattere	 -	 der	 henholdsvis	 er	
enhedens	formidlings-	og	forskningschef	-	på	omkring	250	sider	tager	læseren	
ved	 hånden	 og	 guider	 vedkommende	 igennem	 de	 sidste	 25	 års	
forskningsresultater	 fra	 forskningsenheden.	 Bogen	 er	 skrevet	 med	 sikker	
pædagogisk	hånd.	Det	er	samfundsbeskrivelse,	når	det	er	bedst.	
	
Bogen	 indeholder	 17	 kapitler	 plus	 en	 meget	 informativ	 forskningsoversigt	
over	Rockwoolfondens	mange	publikationer	gennem	årene.	Den	meget	travle	
læser	kan	springe	frem	til	et	for	øvrigt	ganske	dækkende	oversigtskapitel	sidst	
i	bogen.	Det	skal	dog	ikke	anbefales	her,	da	man	i	sagens	natur	dermed	taber	
en	række	vigtige	nuancer	i	de	præsenterede	resultater,	der	i	forvejen	er	yderst	
komprimerede.			
	
Bogen	 indledes	 meget	 naturligt	 med	 det	 demografiske	 pres,	 der	 ligger	 på	
vores	 fremtidige	 velfærdsstatsudvikling,	 når	 vi	 ved,	 at	 antallet	 af	 ældre	 i	
fremtiden	 vil	 stige	 langt	mere	 end	 antallet	 af	 personer	 i	 den	 erhvervsaktive	
alder.	Dertil	kan	vi	se,	at	folk	i	højere	grad	end	hidtil	søger	bosættelse	i	byerne.	
Det	 skaber	 helt	 naturligt	 en	 række	 udkantsproblemer	 i	 Danmark.	
Indvandringen	i	de	seneste	fyrre	år	har	derudover	bidraget	til	et	markant	ryk	i	
befolkningens	etnicitetssammensætning.	Erhvervsudviklingen	har	også	siden	
afslutningen	 af	 Anden	 Verdenskrig	 været	 genstand	 for	 en	massiv	 flytning	 af	
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arbejdskraft	 hen	mod	 serviceerhvervene,	 hvoraf	 den	 offentlige	 sektor	 udgør	
broderparten.	
	
Herefter	 følger	 en	 række	 kapitler,	 der	 belyser	 forskellige	 sider	 af	
befolkningens	 levevilkår.	 Man	 kan	 konstatere,	 at	 stort	 set	 alle	 danskere	
materielt	set	har	fået	det	væsentlig	bedre	i	de	seneste	tres	år,	men	fordelingen	
af	goderne/indkomsterne	er	i	de	senere	år	alligevel	blevet	mere	ulige	fordelt.	
Trods	 uligheden	 når	 Forskningsenheden	 frem	 til	 følgende	 konklusion:	
”Uligheden	i	indkomster	er	svag	i	Danmark,	svagere	end	i	stort	set	alle	andre	
lande”	(p.	68).	
	
Det	 er	 også	 interessant	 at	 se,	 at	 Forskningsenheden	 konstaterer,	 at	
erhvervsfrekvensen	i	Danmark	i	 internationalt	perspektiv	er	exceptionelt	høj	
–	 og	 dette	 til	 trods	 for,	 at	 Danmark	 i	modsætning	 til	 alle	 andre	 lande	 i	 den	
undersøgte	 periode,	 har	 haft	 den	 meget	 omtalte	 efterlønsordning.		
Forskningsresultaterne	 peger	 entydigt	 på,	 at	 der	 ligger	 en	 betragtelig	
velfærdsgevinst	 for	 samfundet,	 hvis	 indvandrere	 og	 efterkommere	 fra	 ikke-
vestlige	 lande	 tilnærmelsesvis	 fik	 samme	 erhvervsfrekvens	 som	
gennemsnitsdanskerne.	De	er	såmænd	på	vej,	men	der	er	fortsat	langt	igen.	Et	
af	problemerne	er,	at	Danmark	befinder	sig	i	krydsfeltet	mellem	relativt	høje	
arbejdserstattende	ydelser	og	høje	skatter,	der	økonomisk	set	kan	hæmme	ny-
tilkommende	i	at	komme	ind	på	arbejdsmarkedet.	
	
Den	 moderne	 families	 samvær	 med	 børnene	 sættes	 også	 under	 kritisk	
belysning:	”Børnefamiliers	samlede	forbrugsmuligheder	er	en	fjerdedel	større	
end	 ikke-børnefamiliers.	 Tages	 der	 hensyn	 til,	 at	 noget	 af	 forbruget	 går	 til	
børnene,	har	voksne	med	børn	10	pct.	mindre	 i	 forbrug	end	en	voksen	uden	
børn”	(p.	90).		Børn	i	hverdagen	får	i	dag	mindre	forældreopmærksomhed	end	
tidligere,	men	mere	 i	weekenden.	 Samlet	 set	 bruger	 forældrene	mere	 tid	 på	
deres	børn,	men	med	en	klar	social	skrævvridning,	hvor	uddannede	forældre	
ofre	mere	tid	på	børnene	end	folk	uden	uddannelse.	
	
Ikke	overraskende	viser	alle	 forskningsresultaterne,	at	uddannelse	spiller	en	
meget	 central	 rolle	 for	 hele	 samfundsudviklingen.	 Det	 gælder	 både	
økonomisk,	socialt	og	kulturelt.	I	den	forbindelse	er	der	en	klar	hyldest	til	den	
offentlige	 sektors	 rolle:	 ”Ved	 den	 uddannelseseksplosion,	 der	 fandt	 sted	 fra	
1960’erne	 og	 frem	 til	 i	 dag,	 var	 den	 offentlige	 sektor	 en	 drivende	 kraft”	 (p.	
115).	
	
Skatterne	i	Danmark	er	som	bekendt	blandt	de	allerhøjeste	 i	verden,	men	de	
har	også	en	betydelig	omfordelende	virkning.	Uden	at	være	ude	efter	at	finde	
hår	 i	 suppen,	 var	 der	 her	 et	 enkelt	 sted,	 der	 gav	 anledning	 til	 en	 lille	
forundring	(p.	139).	Efter	en	ellers	udmærket	beskrivelse	af	hvad	der	forstås	
ved	skatter	og	 skatteprogression,	kommer	 forfatterne	 til	 at	give	et	eksempel	
på	 en	 såkaldt	 kopskat	 (skat	 pr.	 hoved).	 De	 nævner	 i	 den	 forbindelse	
licensbetaling.	 Det	 er	 nu	 et	 rigtigt	 dårligt	 eksempel,	 da	 licens	 slet	 ikke	
betragtes	 som	 skatter,	 men	 som	 brugerbetaling,	 og	 licens	 er	 heller	 ikke	
betalingsmæssigt	knyttet	til	en	person,	men	til	en	husstand.	
	
Folks	lovmoral	tages	også	i	bogen	under	kritisk	belysning.	Ikke	overraskende	
finder	forskerne	frem	til,	at	den	er	stigende	med	alderen,	og	for	øvrigt	generelt	
højere	for	kvinderne	end	for	mændene.	 	Til	gengæld	er	der	statistisk	set	ikke	
belæg	for,	at	den	yngre	generation	på	sigt	vil	få	lovmoralen	til	at	skride.	Når	de	
yngre	 bliver	 ældre,	 ser	 det	 ud	 som	 om,	 at	 de	 overtager	 den	 tidligere	
generations	lovmoralopfattelse:	”Med	den	nye	undersøgelse	–	hvor	de	samme	
generationer	 nu	 er	 blevet	mellem	 45	 og	 60	 år	 –	 står	 det	 imidlertid	 klart,	 at	
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lovmoralen	 i	 takt	 med	 alderen	 i	 temmelig	 høj	 grad	 er	 kommet	 til	 at	 ligne	
tidligere	generationers”	(p.	167).	
	
Forskning	 i	 sort	 arbejde	 har	 i	 mange	 år	 været	 et	 af	 Forskningsenhedens	
videnskabelige	 fyrtårne.	 Bogen	 redegør	 på	 en	 let	 forståelig	 måde	 om	 både	
omfanget	og	usikkerheden	i	opgørelsen	af	sort	arbejde	i	dagens	Danmark.	Der	
kan	med	en	vis	usikkerhed	måles	en	lille	nedgang	i	det	sorte	arbejde	hen	over	
tiden.	Sort	arbejdes	popularitet	begrundes	(lidt	indirekte)	ved,	at	det	snart	er	
den	eneste	mulighed	de	fleste	lønmodtagere	har	tilbage,	for	at	kunne	fifle	lidt	
med	skatten,	som	opleves	meget	høj.	
	
Et	ofte	overset	samfundsproblem	som	Forskningsenheden	har	taget	fat	på,	er	
de	 individuelle	 socialøkonomiske	 konsekvenser	 af	 kriminalitet	 og	 straf.	 Det	
påvises	meget	tydeligt,	at	en	kriminel	person	ud	over	den	formelle	straf,	ofte	
efterfølgende	 bliver	 genstand	 for	 en	 langt	 større	 uformel	 straf,	 da	
vedkommende	ofte	synker	ned	i	en	næsten	uoprettelig	social,	arbejdsmæssig	
og	økonomisk	deroute.	
	
Forskningsfonden	mener,	at	deres	undersøgelser	peger	på,	at	fx	starthjælpen	
fungerer	 efter	 hensigten.	 Den	 skaber	 mere	 beskæftigelse	 end	 uden	 denne	
ordning.	 Men	 forskningsenheden	 er	 absolut	 ikke	 blind	 for,	 at	 det	 for	 de	
personer	 på	 starthjælp	 der	 ikke	 finder	 beskæftigelse,	 leder	 til	 direkte	 og	
fornedrende	gammeldags	 fattigdom:	 ”Det	minder	om	gammeldags	 fattigdom,	
hvor	selv	det	at	bo	og	spise	forsvarligt	kan	være	svært”	(p.	195).		Helt	generelt	
kan	man	 sige,	 at	 de	 fattigste	 i	 dette	 samfund	har	 haft	 svært	 ved	 at	 forbedre	
deres	 egen	 økonomiske	 situation	 –	 selv	 i	 perioder	med	 økonomisk	 opsving.	
Fattigdommen	har	det	så	at	sige	med	at	bide	sig	 fast	omkring	visse	personer	
og	familier.	
	
Bogen	 slutter	 af	 med	 at	 se	 på	 sammenhængen	 mellem	 helbred,	 trivsel	 og	
overvægt.	Helt	generelt	har	danskerne	det	gennemgående	godt,	men	for	ca.	15	
pct.	 af	 befolkningen,	 er	 der	 svære	 helbredsproblemer	 –	 mange	 af	 dem	 er	
knyttet	til	dårlig	livsførelse	og	overvægt.	Og	igen	må	man	konstatere,	at	der	er	
en	 social	 slagside.	 Indkomst	 og	 uddannelse	 spiller	 en	 positiv	 rolle	 for	 folks	
opfattelse	 af	 deres	 sundhedsmæssige	 habitus:	 ”Svær	 overvægt	 hænger	
sammen	 med	 uddannelse	 og	 indkomst:	 jo	 lavere	 uddannelse	 og	 indkomst,	
desto	større	sandsynlighed	for	svær	overvægt”	(p.	215).		
	
Der	 kunne	 laves	 mange	 positive	 nedslag	 i	 denne	 bog,	 hvilket	 ikke	
nødvendigvis	 er	 det	 samme,	 som	 man	 er	 enig	 i	 alle	 Forskningsenhedens	
konklusioner.	 Det	 er	 imidlertid	 kropumuligt	 i	 en	 relativ	 lille	 anmeldelse	 at	
komme	ind	på	det	hele.	Derfor	skal	der	bare	lyde	en	stille	opfordring	til	selv	at	
drage	rundt	 i	bogen	–	nyde	de	gode	 figurer,	 let	 forståelige	 tabeller	og	yderst	
indlevende	fotografier.	God	læselyst.	
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68.	Afledt	vrede		

Anmeldelse	 af	 Aydin	 Soei:	 Vrede	 unge	 mænd	 -	 optøjer	 og	 kampen	 for	
anerkendelse	i	et	nyt	Danmark,	Tiderne	skifter	2011	
	
Offentliggjort	i	Social	Politik	nr.	4	-	2011	
	
Rigtig	 mange	 danskere,	 givetvis	 flertallet,	 har	 ikke	 selv	 noget	 personligt	
kendskab	til	indvandrere	og	indvandrermiljøer.	Deres	viden	og	bevidsthed	om	
indvandrere	 og	 efterkommere	 stammer	 givetvis	 alene	 fra	 medierne	 –	 og	
måske	 en	 enkelt	 gåtur	 gennem	 Nørrebrogade.	 Nogle	 få	 kender	 dem	 fra	
arbejdspladsen,	men	sjældent	fra	privatsfæren:	”Hvor	de	fleste	må	antages,	at	
kende	en	af	det	andet	køn	og	 folk	 i	 forskellige	aldre,	gør	det	samme	sig	 ikke	
altid	gældende,	når	det	drejer	sig	om	etniske	minoriteter”	(p.	111).	Dette	er	i	
bund	 og	 grund	 et	 stort	 demokratisk	 problem,	 al	 den	 stund	 at	
indvandrerpolitikken	har	 ligget	helt	 i	 top	under	de	valgkampe,	der	 er	blevet	
ført	siden	1998.	Mange	hævder	ligefrem,	at	VKO-flertallet	siden	2001	ikke	ville	
have	eksisteret,	dersom	udlændingepolitikken	ikke	havde	spillet	den	centrale	
rolle,	som	den	vitterlig	har	gjort.		
	
Når	 folks	 viden	 –	 med	 dertil	 hørende	 erfarings-	 og	 bevidsthedsdannelse	 –	
alene	stammer	fra	medierne,	så	skal	der	ikke	meget	fantasi	til	at	forestilles	sig,	
at	det	mest	af	alt	bygger	på	journalistisk	vinkling,	overdrivelse	og	sensationer.	
Det	er	nu	engang	det	som	aviser	sælges	på.	Guderne	skal	dog	vide,	at	der	er	
brodne	 kar	 alle	 vegne,	 også	 i	 indvandrermiljøerne,	 men	 pressen	 har	 på	
nærmest	forudsigelig	måde	formået	slet	ikke	at	nuancere	mediebilledet	af	de	
forskellige	 indvandrermiljøer.	 De	 alle	 er	 blevet	 skåret	 over	 en	 kam	 –	 som	
meget	 lidt	 integrerbare	 i	 det	 danske	 samfund.	 Det	 er	 åbenlyst	 for	 enhver	
politisk	 interesseret	 i	 dette	 land,	 at	 fx	Dansk	Folkepartis	 eksistensgrundlag	 i	
vidt	omfang	bygger	på	de	stereotype	indvandrebeskrivelser,	som	i	så	rigt	mål	
florerer	i	pressen.	Det	er	dog	ikke	udelukkende	partipolitiske	skillelinjer,	der	
har	præget	debatten,	da	mange	ældre	og	 lavt	uddannede	hælder	 i	 retning	af	
meget	indvandrerfjendske	holdninger.		
	
I	dette	 lys	er	det	 ligefrem	befriende,	 at	 journalist	og	 sociolog	Aydin	Soei	har	
begået	 en	 absolut	 læsbar	 bog,	 der	 bringer	 den	 interesserede	 læser	 ind	 bag	
nogle	 af	 avisoverskrifternes	 meget	 negative	 og	 sensationsprægede	 historier	
om	indvandrervold	og	optøjer.	Det	sker	ved	at	bringe	nogle	af	de	involverede	
parter	fra	 indvandreroptøjerne	i	2008	på	Nørrebro	i	øjenhøjde	med	læserne.	
Gennem	en	række	fremragende	interview	og	samtaler	med	de	unge	selv,	både	
dem	som	afstod	fra	at	deltage	i	optøjerne,	og	dem	som	var	på	gaden,	samt	med	
skolelærere,	sociale	gadeplansmedarbejdere,	betjente,	og	pædagoger	får	man	
et	 førstehåndsindtryk	 af	 begivenhedernes	 gang.	 Historier	 der	 er	 meget	 lidt	
genkendelige	fra	pressens	fremstilling	af	samme.	Ja,	som	i	realiteten	er	nogle	
helt	 andre	 historier,	 men	 som	 jo	 i	 bund	 og	 grund	 handler	 om	 de	 samme	
hændelser.	
	
Bogen	 handler	 imidlertid	 om	meget	mere	 end	 selve	 optøjerne.	 Den	 handler	
især	om	hvilke	kulturelle,	sociale	og	økonomiske	forhold	i	de	marginaliserede	
befolkningsgrupper,	der	udløser	den	vrede,	der	ligger	i	en	voldelig	opstand,	og	
nok	så	meget	om	hvilke	 forhold	der	burde	eksistere,	 for	at	undgå	 fremtidige	
uroligheder	og	konfrontationer	med	 især	ordensmagten.	Bogen	handler	kort	
og	godt	om	respekt	for	og	anerkendelse	af	forskelligheden	mellem	de	etniske	
og	kulturelle	befolkningsgrupper,	der	nu	engang	bor	i	Danmark.	Den	handler	
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dybest	 set	 om	 hvordan	man	 for	 alle	mennesker	 i	 dagens	 Danmark	 -	 uanset	
etnisk	baggrund	eller	oprindelse	-	kan	vælge	det	gode	liv	for	sig	og	sine.	
	
Aydin	Soei	bygger	helt	klart	sine	socialpolitiske	grundholdninger	på	den	tyske	
sociolog	 Axel	 Honneths	 teoretiske	 konstruktion	 om	 anerkendelse,	 der	
medfører,	 at	 vi	 både	 skal	 respektere	 de	 liberale	 økonomiske	 og	 politiske	
frihedsrettigheder,	 der	 skal	 sikre	 det	 enkelte	menneskes	 ukrænkelige	 ret	 til	
eget	 liv,	 ejendom	 og	 beskyttelse,	 samt	 til	 at	 ytre	 sig	 og	 få	 mulighed	 for	 at	
uddanne	 sig,	 og	 i	 sidste	 ende	 til	 at	 blive	 offentligt	 forsørget,	 dersom	
indkomstgrundlaget	svigter.	Hvis	borgeren	udsættes	for	overgreb,	krænkelse	
af	rettigheder	eller	nedsættende	stigmatiseringer,	er	man	enige	om	at	betragte	
krænkelsen	 som	 et	 kollektivt	 anliggende.	 Al	 menneskelig	 samkvem	
forudsætter	 et	 minimum	 af	 gensidig	 anerkendelse.	 Mennesket	 er	 ikke	 fra	
fødslen	 et	 isoleret	 individ,	 men	 forudsætter	 andres	 anerkendelse	 for	 at	
realisere	 sig	 selv.	 I	 familien	 bliver	 kærlighed	 medium	 for	 anerkendelse.	 I	
retsstaten	bliver	mennesket	anerkendt	som	borger	og	dermed	som	et	moralsk	
selvstændigt	 individ.	 Den	 retlige	 anerkendelse	 gælder	 alle	 borgere	 uden	
forskel.	 Som	 selvstændig	 person	 bliver	 mennesket	 først	 anerkendt	 for	 sit	
bidrag	 til	 fællesskabet.	Kærligheden	giver	 selvtillid,	den	retlige	anerkendelse	
giver	 selvagtelse,	 mens	 den	 sociale	 anerkendelse	 for	 det	 personlige	 bidrag	
giver	selvværd.	
	
Enhver,	 der	 arbejder	 med	 forsoning,	 konfliktløsning,	 integration,	 eller	 bare	
dialog	 ved,	 at	 man	 ingen	 steder	 kommer,	 hvis	 man	 ikke	 anerkender	
modpartens	 ligeværd,	 og	 viser	 interesse	 og	 respekt	 for	 dennes	 sociale,	
kulturelle	 eller	 religiøse	 baggrund.	 Det	 er	 det,	 der	 danner	 baggrund	 for	 en	
samtale	med	indhold.	Hvis	man	derimod	betragter	sit	medmenneske	med	had	
og	 mistænksomhed,	 kommer	 man	 ingen	 veje.	 De	 forskellige	 positioner	
forbliver	uændrede,	og	lejrtænkningen	sætter	ind.	Denne	tankegang	er	Aydin	
Soei	inderligt	imod,	og	det	er	sandsynligvis	i	det	lys,	at	man	skal	se	denne	bog.	
	
Bogen	 forsøger	 indledningsvis	 at	 forklare	 forskelle	 og	 ligheder	 mellem	
amerikanske	 tilstande	 med	 racehad	 og	 raceoptøjer	 med	 den	 situation	 der	
opstod	på	Nørrebro	i	2008,	hvor	de	unge	efter	længere	tids	frustrationer	over	
urimelige	og	tilfældige	politivisitationer	–	og	efter	en	konkret	hændelse,	hvor	
en	ældre	borger	i	kvarteret	unødigt	hårdhændet	blev	arresteret	-	gik	amok	og	
begyndte	at	afbrænde	biler	og	kaste	med	brosten	mod	politiet:	”Det	er	svært	
entydigt	 at	 sætte	 fingeren	 på,	 hvem	 der	 sætter	 ild	 til	 Danmark	 eller	 andre	
lande,	der	har	været	ramt	af	større	gadeoptøjer.	Det	enkle	svar	er:	Det	gør	de	
borgere,	der	vælger	at	udtrykke	sig	gennem	vold	i	stedet	for	at	benytte	sig	af	
de	 demokratiske	 samtalekanaler	 og	 kunstneriske	 udtryk	 som	 musiktekster	
m.v.[…]	 Optøjer	 der	 er	 foranstaltet	 ved	 konfliktfyldte	 møder	 med	 statens	
udøvende	 magt,	 kan	 for	 alvor	 udvikle	 sig	 til	 en	 trussel	 mod	 den	 sociale	
kontrakt	mellem	borgeren	og	 staten,	når	mistilliden	 ikke	 indskrænker	 sig	 til	
politiet	 alene	 […]	 Kommunalarbejdere,	 der	 arbejder	med	 unge	 i	 det	 almene	
boligbyggeri,	 forklarer	 imidlertid	 til	 denne	 bog,	 at	 mange	 unge	 etniske	
minoriteters	tillid	til	særligt	medierne,	politiet	og	til	Folketingets	politikere	er	
dalet	i	dette	årtusinde”	(p.	49).	
	
Især	 betød	 terrorangrebet	 i	 USA	 og	 det	 politiske	 systemskifte	 i	 Danmark	 i	
2001	 en	 skærpet	 offentlig	 retorik	 vendt	 mod	 alle	 indvandrere	 og	
efterkommere.	 I	denne	proces	kom	især	folketingspolitikere	og	pressen	til	at	
spille	 en	 central	 rolle.	 Hvis	 man	 slår	 fast,	 at	 almindelige	 praktiserende	
muslimer	 alle	 til	 hobe	 er	 fundamentalister,	 er	 kampen	 for	 at	 opnå	 dialog	
håbløs.	 Og	 tonen	 bliver	 yderligere	 skærpet,	 hvis	 man	 i	 offentligheden	
insisterer	på,	at	fremstille	alle	indvandrere	som	både	muslimer	og	kriminelle.	
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De	 unge	 føler	 sig	 derfor	 og	 med	 god	 grund	 stigmatiseret:	 ”Urolighederne	 i	
februar	2008	ville	imidlertid	næppe	have	ført	til	optøjer,	hvis	ikke	der	i	årevis	
havde	 fundet	 en	 ophobning	 af	 vrede	 sted	 blandt	 særligt	 unge	 fra	 de	 gamle	
arbejderkvarterer”	(p.	144).		
	
Denne	stigmatisering	af	de	”sorte	unge”	fører	også	til,	at	de	ønsker	at	lyve	om	
både	deres	baggrund	og	bopæl.	Disse	to	forhold	–	baggrund	og	bopæl	-	bliver	
betragtet	 som	 yderligere	 omkostninger	 ved	 det	 at	 være	 nydansker.	 Soei	
påviser	 en	 sammenhæng	 mellem	 mediernes	 negative	 behandling	 af	
indvandrerproblematikken	 og	 den	 stigende	 muslimsk	 orienterede	
bydelsnationalisme,	 der	 har	 udviklet	 sig	 de	 senere	 år:	 ”Når	 det	 gælder	
Nørrebro	handler	mellem	en	tredjedel	og	60	pct.	af	alle	artiklerne	i	Politiken,	
Berlingske	 Tidende,	 Jyllands-Posten,	 Information,	 BT	 og	 Ekstra	 Bladet	 i	
samme	periode	om	kriminalitet.	På	trods	af	at	beboerne	i	bydelen	gennem	det	
meste	 af	 historien	 har	 tilhørt	 de	 lavere	 samfundslag.	 kædes	 mediernes	
dækning	 af	 Nørrebro	 dog	 sjældent	 sammen	 med	 sociale	 problemer	 som	
arbejdsløshed,	manglende	uddannelse	og	en	ressourcefattig	 familiebaggrund.	
Fra	1998	til	2006	giver	de	landsdækkende	aviser	blot	spalteplads	til	én	artikel,	
der	 direkte	 handler	 om	 sociale	 problemer	 på	 Nørrebro”	 (p.	 89).	 Denne	
negative	og	lidet	anerkendende	offentlige	omtale	bidrager	til,	at	især	de	unge	
indvandrerdrenge	 og	 mænd	 med	 ufattelig	 dårlige	 uddannelseskundskaber,	
skaber	 overdrevne	 fortællinger	 om	 hvordan	 verden	 i	 virkeligheden	 ser	 ud	 i	
deres	optik.	Da	det	for	disse	personer	i	sagens	natur	er	svært	for	dem	at	opnå	
anerkendelse	ved	hjælp	af	deres	egne	skolemæssige	kundskaber	ender	de	ofte	
med	at	påtage	sig	ballademagerrollen.	De	er	personer,	der	 intet	har	at	miste.	
De	søger	mod	en	særlig	bydelsnationalisme,	som	en	slags	kompensation	for,	at	
de	 ikke	 føler	 sig	 hjemme	 eller	 anerkendt	 som	 en	 del	 af	 det	 nationale	
fællesskab.	Om	det	så	retfærdiggør	voldelige	optøjer	er	en	anden	sag,	men	det	
bidrager	i	hvert	tilfælde	til	at	forklare	en	vis	årsagssammenhæng.	
	
Optøjer	 er	 dog	 sjældent	 løsningen	 på	 samfundsmæssige	 problemer	 i	 en	
demokratisk	 sammenhæng:	 ”Heri	 ligger	 det	 måske	 største	 paradoks	 i	
optøjernes	 væsen.	 Urolighederne	 risikerer	 at	 spænde	 ben	 for	 de	 unges	
muligheder	for	at	blive	opfattet	som	anerkendelsesværdige	medborgere	i	det	
danske	samfund	samtidig	med,	at	det	netop	er	den	manglende	anerkendelse	
som	 solidariske	 og	 moralsk	 tilregnelige	 medborgere,	 som	 de	 unge	 i	 højeste	
grad	efterlyser”	(p.	190)		
	
Det	lavere	uddannelsesniveau	blandt	indvandrerne	og	deres	efterkommere	er	
en	 tydelig	 markør	 af,	 at	 der	 stadig	 er	 markante	 forskelle	 mellem	
majoritetsbefolkningen	 og	 de	 nytilkomne.	 De	 nye	 danskere	 er	 stærkt	
overrepræsenteret	 i	 både	 ledigheds-	 og	 kriminalstatistikken.	 Denne	
overrepræsentativitet	i	negative	statistikker	burde	dog	ikke	give	adgang	til	en	
ensidig	 mediepraksis,	 der	 overdriver	 og	 forvanske	 billedet	 af	 de	 etniske	
minoriteter.	 Der	 er	 nemlig	 ikke	 grundlag	 for	 at	 slå	 alle	 over	 en	 kam,	 da	
flertallet	af	indvandrerne	både	er	lovlydige,	har	arbejde,	er	under	uddannelse	
og	som	forsørger	sig	selv	og	sine.		
	
Bogen	påviser	dog	tydeligt,	at	en	meget	stor	gruppe	af	unge	mandlige	2.	og	3.	
generationsindvandrere	 har	 haft	 ufatteligt	 svært	 ved	 at	 påbegynde	 eller	
fastholde	en	ungdomsuddannelse,	hvilket	har	gjort,	at	det	stort	set	har	været	
umuligt	 for	 denne	 gruppe,	 at	 etablere	 en	 fornuftig	 tilknytning	 til	
arbejdsmarkedet.	 Mere	 end	 40	 procent	 af	 alle	 mandlige	 efterkommere	 fra	
tredje	 verdens	 lande	 i	 alderen	 25	 til	 39	 år,	 har	 ikke	 fået	 nogen	 uddannelse	
efter	 folkeskolen.	 Til	 elendigheden	 hører,	 at	 40	 procent	 af	 denne	 gruppe	 i	
sagens	natur	heller	 ikke	har	noget	arbejde.	Det	er	så	at	sige	en	generation	af	
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unge	mænd,	som	er	havnet	nederst	i	samfundspyramiden.	Denne	konstatering	
til	 trods,	 kan	 man	 alligevel	 konstatere,	 at	 hele	 gruppen	 af	 indvandrere	 og	
deres	 efterkommere	 i	 perioden	med	økonomisk	 vækst,	 har	 bidraget	med	 en	
stigende	deltagelse	på	arbejdsmarkedet.		
	
Aydin	Soei	mener,	at	folkeskolen	bør	spille	en	helt	central	rolle	i	arbejdet	med	
at	motivere	de	unge	tosprogede	drenge	til	at	få	bedre	skolekundskaber,	da	det	
simpelt	hen	er	nøglen	til	at	få	den	negative	sociale	arv	brudt.	Den	nuværende	
skolepolitik	får	i	den	forbindelse	ikke	mange	pæne	ord	med	på	vejen.	Soei	er	
dog	 ikke	 af	 den	 opfattelse,	 at	 en	 obligatorisk	 genindførelse	 af	
modersmålundervisning	kan	løse	problemet.	Der	skal	andre	og	mere	radikale	
tiltag	 til.	 Et	 af	 dem	 er	 at	 ændre	 på	 skoledistrikterne,	 så	 ressourcestærke	
forældre	 og	 elever	 kan	 være	 med	 til	 at	 modvirke	 den	 negative	 spiral,	 som	
nogle	 ”sorte	 skoler”	 er	 havnet	 i.	 Men	 det	 viger	 kommunalpolitikerne	 uden	
undtagelse	uden	om,	og	de	gør	det	i	frygt	for	deres	egne	kernevælgere.	
	
Bogen	er	en	hyldest	til	de	unge,	og	en	bekræftelse	på,	at	hvis	man	tager	dem	
alvorligt,	og	lytter	til	dem,	er	de	ikke	de	vilde	vrede	unge	mænd,	som	pressen	
gerne	vil	udstille	dem	som.	De	er	både	eftertænksomme	og	reflekterende,	men	
de	vil	naturligvis	gerne	respekteres,	som	det	de	er,	og	medgives,	at	de	også	har	
krav	 på	 det	 gode	 liv,	 som	 de	 også	 går	 og	 drømmer	 om	 engang.	 De	 har	 til	
gengæld	 en	 meget	 tung	 bagage	 i	 form	 af	 dårlige	 opvækstvilkår,	 stor	
kriminalitet	i	deres	omgivelser,	mistænkeliggørelse	fra	det	øvrige	samfund	for	
slet	 ikke	at	tale	om	deres	dårlige	uddannelsesmæssige	baggrund.	 	Aydin	Soei	
sammenfatter	 noget	 af	 problemstillingen	 således:	 ”Udfordringen	 består	 i	 at	
øge	 uddannelsesniveauet	 blandt	 især	 de	 unge	 mænd	 med	
indvandrerbaggrund,	der	 i	dag	 tabes	allerede	 i	 folkeskolen,	 samtidig	med,	 at	
meningsdannere,	 politikere	 og	 medier	 må	 anerkende,	 at	 den	 demokratiske	
samtale	bør	afspejle,	at	den	danske	nation	har	ændret	 farvesammensætning”	
(p.	256).	
	
Soei	 har	 dog	 tilsyneladende	 ét	 blødt	 punkt,	 når	 det	 gælder	 religiøsitetens	
påvirkning	 af	 modsætningsforholdet	 mellem	 minoritets-	 og	
majoritetsdanskernes	 opfattelse	 af	 årsagerne	 til	 en	 del	 af	 uroen	 i	
brokvarterene.	 Soei	 har	 ganske	 ret	 i	 at	 pressen	 med	 stor	 sandsynlighed	
overdriver,	når	de	prøver	at	spille	imamer	ind	som	de	dominerende	åndelige	
ledere	 af	 brokvarternes	 muslimske	 medborgere.	 De	 sociale	 og	 økonomiske	
forhold	 spiller	 helt	 sikkert	 en	 større	 rolle,	 men	 at	 afvise	 den	 muslimske	
religiøsitet,	eller	måske	nærmere	dens	opdragelsespraksis	af	især	drenge,	som	
en	væsentlig	forklaringsfaktor,	virker	nu	alligevel	for	letkøbt.	Soei	nævner	selv	
drengenes	 ballademagerrolle	 grundet	 manglende	 uddannelse,	 som	 en	 af	
hovedforklaringerne,	 men	 det	 rækker	 givetvis	 ikke	 helt,	 når	 man	 ved,	 at	
muslimske	drenge	qua	 religiøse	overtoner	opdrages	 væsentlig	 forskelligt	 fra	
muslimske	piger.	Det	havde	været	yderst	interessant,	hvis	Soei	–	også	-	havde	
taget	dette	perspektiv	med	ind	i	sin	interviewguide.	Flere	undersøgelser	peger	
nemlig	 på,	 at	 	 visse	 former	 for	 muslimsk	 religiøs	 praksis	 omfatter	
diskrimination	 mellem	 mænd	 og	 kvinder	 og	 mellem	 muslimer	 og	 ikke-
muslimer,	 og	 at	 det	 er	 en	 grundlæggende	 islamisk	 kulturforståelse,	 der	
medgiver,	 at	 alle	 ikke	 er	 lige.	Dertil	 skal	 lægges	 at	 vold	både	kan	begrundes	
som	 en	 del	 af	 det	 religiøse	 dogme,	 men	 såmænd	 også	 som	 en	 del	 af	
opdragelsen.	 En	 autoritativ	 religiøs	 funderet	 mandsdominans	 udvikler	 både	
en	 volds-	 og	 trusselskultur,	 hvor	 aggressiv	 adfærd	 bliver	 belønnet	 i	 form	 af	
resultater.		Det	havde	nu	været	rart	at	få	et	kompetent	modspil,	eller	om	ikke	
andet	en	kvalificeret	kommentar	til	den	type	af	udsagn.	
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Desværre	er	noteapparatet	 i	bogens	 første	halvdel	 lidt	af	en	prøvelse.	Der	er	
tilsyneladende	 kludder	 i	 noterne.	 Nogle	 notehenvisninger	 kunne	 slet	 ikke	
findes	med	sikkerhed,	andre	skulle	der	–	vistnok	-	lægges	en	eller	to	til	for	at	få	
tekst	og	noter	til	at	følges	bare	nogenlunde	ad.	Den	forvirring	læseren	sættes	i	
er	bare	hammer	ærgerlig	for	bogen	samlede	indtryk	som	velargumenterende	
og	velunderbygget.	For	ud	over	at	sætte	læsehastigheden	betragteligt	ned,	går	
læseren	glip	af	at	få	sikre	henvisninger	til	bogens	utrolig	stort	og	flot	anlagte	
researcharbejde.	 Her	 ville	 en	 god	 korrekturlæsning	 fra	 forlaget	 side	 have	
kunnet	 gjort	 underværker.	 Fra	 omkring	 midt	 i	 bogen	 kommer	 der	 igen	
harmoni	mellem	henvisninger	og	noter.	
	
Denne	anmeldelse	kan	af	gode	grunde	ikke	medtage	alle	de	væsentlige	udsagn	
som	 bogen	 indeholder.	 Den	 skal	 læses.	 Den	 vil	 gøre	 en	 klogere	 og	 mere	
indsigtsfuld	 i	de	kræfter,	der	hele	 tiden	ulmer	 i	den	del	af	befolkningen,	som	
flertallet	 af	 danskerne	 ikke	 har	 noget	 særligt	 godt	 kendskab	 til.	 Derfor	 skal	
den	anbefales	alle	inden	for	den	sociale	sektor,	ordensmagten	og	ikke	mindst	
politikerne	 og	 pressen.	 Bogen	 er	 på	 alle	 måder	 et	 kvalificeret	 indspark	 i	
udlændingedebatten.	 Bogen	 har	 ikke	 kun	 holdninger.	 Den	 bidrager	 i	
allerhøjeste	grad	til	konkret	indsigt	og	brugbar	viden.	Dertil	skal	lægges,	at	det	
hører	 til	 sjældenhederne,	 at	 de	 ”andres	 stemmer”	 overhovedet	 kommer	 til	
orde	i	debatten.	Det	sker	faktisk	her,	og	det	på	en	yderst	kvalificeret	måde.						
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69.	En	lille	nisse	rejste	

Anmeldelse	 af	 Christian	 S.	 Nissen:	 Lederskab	 –	 til	 borgernes	 bedste.	 Gyldendal	
Public	2011.	
	
Offentliggjort	i	www.dknyt.dk	
	
Denne	 bog	 byder	 i	 forordet	 læseren	 på	 en	 såkaldt	 ledelsesrejse	 med	 ti	
mellemlandinger	ud	i	den	offentlige	sektors	mange	kringelkroge.	Turguiden	er	
ikke	en	Hr.	Hvem	som	helst,	men	Christian	S.	Nissen,	der	er	en	person	med	en	
dokumenteret	betydelig	offentlig	ledelseserfaring.		
	
Fra	 1985	 var	 han	 administrator	 ved	 Nationalmuseet	 og	 i	 perioden	 1991	 til	
1994	var	han	administrerende	direktør	for	Rigshospitalet,	hvorefter	han	blev	
generaldirektør	for	DR.	Et	job	han	besad	frem	til	2004,	hvor	han	uden	offentlig	
begrundelse	 blev	 afskediget	 af	 DR's	 bestyrelse	 i	 2004.	 Siden	 da	 har	 han	
fungeret	 som	 selvstændig	 ledelsesrådgiver	 -	 herunder	 været	 adjungeret	
professor	på	CBS.	Så	der	er	absolut	ikke	tale	om	en	letvægter	inden	for	ledelse,	
der	 alene	 bygger	 sine	 anbefalinger	 og	 refleksioner	 på	 letkøbte	 bogstudier.	
Omvendt	sætter	han	heller	ikke	sit	lys	under	en	skæppe,	når	han	refererer	til	
egne	 fortjenester	 i	 selvgjort	 ledelsesland.	 	 Det	 er	 givetvis	 ikke	 tilfældigt,	 at	
Nissens	 egen	 ledelsesmodel,	 som	han	 har	 praktiseret	 i	 de	 institutioner,	 som	
han	har	været	chef	 for,	er	blevet	kaldt	en	Ledestjerne.	 Jo,	han	har	ordet	 i	sin	
magt.	 Intelligent	og	vittigt.	Og	som	rejsende	er	man	faktisk	godt	 tilfreds	med	
forplejningen.				
	
Indbegrebet	af	en	djøf'er	
Det	hører	til	sjældenhederne,	at	der	udkommer	bøger	om	offentligt	lederskab,	
der	bygger	på	praktisk	erfaring.	Det	skyldes	typisk,	at	offentlige	ledere	er	vant	
til	 at	 leve	 i	 skyggen	af	deres	politisk	 valgte	 chefer.	De	 lever	 efter	devisen,	 at	
den	 der	 lever	 stille,	 lever	 godt.	 Derfor	 er	 det	 ikke	 mærkeligt,	 at	 indblik	 i	
praktisk	offentligt	lederskab	almindeligvis	først	fremkommer	ex	post,	dvs.	når	
lederen	 er	 trådt	 tilbage	 fra	 sin	 stilling,	 og	 dermed	 også	 løsnet	 fra	 sin	
loyalitetsforpligtelse	 over	 for	 den	 lederopgave	 vedkommende	 er	 blevet	
betroet.	 Denne	 bog	 er	 ingen	 undtagelse.	 Den	 er	 skrevet	 af	 en	 person,	 der	
forlod	sin	sidste	chefstilling	for	7-8	år	siden.			
	
Til	 trods	 for	 at	 den	 offentlige	 sektor	 i	 de	 seneste	 år	 har	 gennemløbet	 en	
voldsom	 strukturel	 udvikling,	 kan	 man	 for	 mange	 ledelsesparametre	 ikke	
påstå,	at	denne	bog	er	uaktuel.	Det	skyldes	flere	ting.	Christian	S.	Nissen	var	på	
godt	 og	 ondt	 på	 mange	 måder	 foran	 sin	 tid,	 og	 igangsatte	 og	 gennemførte	
ledelsestiltag,	 som	 først	 fandt	 almindelig	 fodfæste	 langt	 senere	 i	 andre	
offentlige	 organisationer.	 Han	 var	 givetvis	 en	 af	 de	 mest	 kendte	 offentlige	
ledere	i	sin	samtid,	og	på	den	måde	løb	han	sig	også	nogle	staver	i	livet.	Nogle	
kendte	ham	som	en	ren	Brutallis	ud	i	ledelse	og	besparelser	–	dvs.	indbegrebet	
af	 en	Djøf’er,	 der	 ikke	havde	 tilstrækkelig	 syn	på	 faglighedens	betydning	 for	
den	offentlige	serviceproduktion.	I	det	ledelsesrum	får	man	som	bekendt	både	
venner	og	 fjender.	Andre	har	mødt	ham	som	en	gudbenådet	 foredragsholder	
på	 et	 utal	 af	 ledelseskonferencer,	 hvor	 han	 både	 havde	 visionerne	 og	
talegaverne	i	orden.		Denne	bog	viser	begge	sider	af	hans	meget	sammensatte	
ledelsesnatur.	Lydhør,	ordrig,	brutal,	 innovativ,	 inspirerende,	slagfærdig	–	og	
af	og	til	en	smule	selvhævdende.			
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Illustrative	hændelsesforløb	
Ledelsesrejsebogen	kommer	så	at	sige	hele	spektret	rundt.	Rejsen	starter	med,	
at	man	overtager	sit	første	ledelsesjob,	over	de	daglige	og	trivielle	
arbejdsopgaver	med	den	lange	arbejdsdag,	til	politiske	og	administrative	
spilfægterier,	strategiske	overvejelser	og	vanskelighederne	med	at	føre	dem	
ud	i	livet,	konflikten	mellem	faglighed	og	et	stigende	krav	til	dokumentation	og	
meget,	meget	mere,	for	til	sidst	at	ende	ledelsesrejsen	som	en	kommende	
seniorturist	i	sit	eget	liv.		Det	er	faktisk	rigtigt	underholdende	gjort.	Det	er	jo	
ingen	skade	til,	at	faglig	ledelsesindsigt	sker	på	en	fornøjelig	måde.		
	
Der	kunne	laves	mange	underholdende	–	og	refleksive	-	nedslag	i	bogen,	men	
her	vil	der	kun	blive	fremdraget	nogle	styrker	og	svagheder	ved	bogen.	
	
Lad	os	 starte	med	 styrkerne.	 Først	og	 fremmest	 er	det	den	præcise	 indsigt	 i	
den	 offentlige	 –	 primær	 statslige	 –	 sektors	 særlige	 funktionsmåde,	 der	 er	
overlegen	 beskrevet.	 Her	 videregives	 erfaringer,	 som	man	 normalt	 ikke	 kan	
læse	sig	til.	For	det	andet	har	bogen	en	styrke	i,	at	den	er	i	stand	til	at	udfolde	
den	mere	 teoretiske	 ledelseslære	 i	 konkrete	 og	 illustrative	 hændelsesforløb.	
Og	sidst	men	ikke	mindst	er	bogen	faktisk	en	sproglig	fornøjelse	at	læse.	
	
Til	bogens	svagheder	kan	nævnes,	at	bogen	har	et	tyndt	empirisk	belæg	for	de	
påståede	positive	ledelseseffekter.	Bogens	bærer	derudover	kraftig	præg	af	–	
afslutningen	 måske	 undtaget	 –	 at	 systemverdentankegangen	 overdøver	
livsverdentankegangen.		Hvis	den	ene	ledelsesmodel	ikke	virker,	så	påbegynd	
en	ny.	Dermed	vil	den	gamle	ledelsesfilosofi	også	være	undtaget	en	vurdering	
af	om	den	også	rent	faktisk	virkede.	
	
På	hjemmebane	
Som	 bekendt	 er	 bogens	 styrke	 de	 meget	 indsigtsfulde	 –	 kaldet	
kulturantropologiske	 –	 ledelsesbeskrivelser	 inden	og	uden	 for	den	offentlige	
sektor.	 Ingen	 tvivl	 om	 at	 her	 er	 Nissen	 på	 hjemmebane.	 Og	 alene	 disse	
beskrivelser	er	hele	bogen	værd.	Det	er	kursus	 for	offentlige	 ledere	 i	praksis	
om,	hvordan	man	agerer	i	krydsfeltet	mellem	medarbejdere,	politikere,	andre	
institutioner,	presse	og	ikke	mindst	lovlig	sagsbehandling.		
	
Bogens	 største	 svaghed	 er	 som	 nævnt	 det	 empiriske.	 Nissen	 skriver	 flere	
steder	 i	bogen	om	de	påståede	positive	effekter	ved	god	 ledelse.	Det	er	 jo	så	
rigtigt,	som	det	er	skrevet,	men	problemet	er	imidlertid,	at	effektmåling	på	god	
ledelse	 er	 en	 yderst	 besværlig	 størrelse	 at	 dokumentere.	 Og	 Nissen	 gør	 sig	
heller	 ikke	 ret	 mange	 overvejelser	 desangående.	 	 Dermed	 falder	 han	 i	 den	
fælde,	at	ledelse	får	et	halvreligiøst	præg.	Det	virker,	hvis	man	tror	på	det.		
	
Bogens	 afslutning,	 hvor	 ledelsesrejsen	 er	 ved	 at	 ende,	 er	 det	 mest	
eftertænksomme.	Nissen	gør	op	med	sig	selv	og	sin	omverden,	hvad	det	er	der	
gør,	 at	 man	 succesfuldt	 kan	 forlade	 sit	 lederjob	 med	 både	 optimisme	 og	
værdighed	 i	 behold.	 	 Det	 kan	 godt	 være,	 at	 man	 ikke	 fik	 planlagt	 sin	
lederkarriere	mens	 tid	 var,	men	det	 er	 en	hammer	 god	 ide	 at	 planlægge	 sin	
sortie.		
	
Med	 disse	 ord	 skal	 denne	 rejseguide	 ud	 i	 offentlig	 ledelse	 anbefales	 enhver,	
der	påtænker	at	tage	en	lille	tur	ud	i	rejselandet	i	den	nærmeste	fremtid.				
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70.	Fra	Dybet	den	mørke	Armé	

Anmeldelse	af	Jens	Engberg:	Det	daglige	brød.	Bønder	og	arbejdere	1650-1900,	
Politikens	Forlag	2011	
	
Offentliggjort	i	www.historie-online.dk	
	
Det	er	mærkeligt	at	tænke	sig,	at	for	ganske	få	generationer	siden	havde	vi	et	
Underdanmark,	 der	 i	 realiteten	 skabte	 det	materielle	 og	 kulturelle	 grundlag	
for	 det	 danske	 samfund,	 som	 vi	 kender	 i	 dag.	 	 Det	 var	 det	 store	 tavse	 og	
undertrykte	 flertal	 på	 landet.	 Det	 var	 rygraden	 i	 datidens	 danske	 samfund,	
men	alligevel	findes	der	for	denne	befolkningsgruppe	ikke	mange	heltekvad	–	
om	 overhovedet	 nogle	 -	 i	 den	 traditionelle	 historieskrivning.	 De	 blev	 født	
tavse,	led	livet	igennem,	og	døde	i	ubemærkethed.		
	
Denne	bog	handler	om	det	store	danske	flertal,	der	stort	set	ikke	havde	nogen	
rettigheder,	men	som	til	gengæld	fik	 lov	til	hårdt	arbejde,	 lange	arbejdstider,	
usle	boliger	og	dårlig	ernæring.	Nød,	 tuberkulose	og	 i	værste	 tilfælde	døden,	
stod	altid	på	 lur	 i	både	by	og	på	 land,	mens	en	 lille	overklasse	 levede	et	helt	
anderledes	materielt	lykkeligt	og	åndeligt	liv.	Deres	ufattelige	rigdom	byggede	
på	 underklassens	 ligeså	 skæmmende	 fattigdom.	 Oprøret	 lurede	 naturligvis	
hele	 tiden,	 men	 materiel	 nød	 i	 egne	 rækker,	 og	 benhård	 og	 voldelig	
undertrykkelse	fra	overklassen,	holdt	i	al	væsentlighed	de	oprørske	sind	i	ro:	
”Den	manglende	oprørskhed	i	Danmark	hang	derfor	også	sammen	med,	at	det	
enevældige	styre	i	Danmark,	som	var	det	mest	absolutte	i	hele	Europa,	hårdt	
og	 uden	 barmhjertighed	 slog	 ned	 på	 ethvert	 tilløb	 til,	 at	 der	 skulle	 opstå	 en	
intellektuel	opposition”	(p.	174).		
	
Overklassen	og	myndighederne	var	tæt	forbundne	kar,	der	på	enhver	tænkelig	
måde	 frygtede	 og	 foragtede	 underklassen.	 Da	 økonomiens	 ufattelige	
ineffektivitet	 i	 hoverilandbruget	 simpelthen	 krævede	 reformer,	 og	 dermed	
stavnsbåndets	ophævelse,	udviklede	gårdmandsstanden	en	 sær	alliance	med	
deres	 tidligere	 herremænd	 i	 kampen	 mod	 husmændene	 og	 landarbejderne,	
der	 udgjorde	 det	 store	 flertal	 i	 landbefolkningen.	 Resultatet	 af	 reformerne	
blev,	at	gårdmændene	vandt,	og	de	jordløse	tabte,	og	sank	ned	i	endnu	større	
økonomisk	og	materiel	elendighed.	Den	del	af	historien,	som	vi	 ikke	er	stolte	
af,	 og	 som	vi	 også	meget	 sjældent	 ser	 beskrevet	 i	 danske	 historiebøger.	Her	
gør	Engberg	en	velgjort	og	velunderbygget	undtagelse.		
	
Mange	 søgte	 ind	 mod	 byerne	 og	 blev	 førstegenerations	 industriarbejdere	
uden	de	store	kollektive	kamperfaringer.	Deres	livsvilkår	blev	dog	i	første	fase	
ikke	meget	 bedre	 end	 de	 forhold,	 som	 de	 forlod	 på	 landet.	 I	mange	 tilfælde	
endog	 værre.	 Bogen	 begynder,	 hvor	 næsten	 al	 landbrugsjord	 var	 opdelt	 i	
godser	 eller	 herregårde,	 og	 byen	 bestod	 af	 håndværkerlav	 og	 mindre	 og	
stærkt	 reguleret	 handelsvirksomhed.	 Bogen	 slutter	 et	 par	 hunderede	 år	
senere,	hvor	landbrugets	selveje	er	blevet	det	dominerende,	og	hvor	der	er	en	
gryende	politisk	bevidsthed	hos	både	husmænd	og	landarbejdere.	I	byerne	er	
industrien	i	røg,	damp	og	støj	ved	at	vinde	frem,	mens	arbejderne	stadig	lever	
under	elendige	ernærings-	og	boligforhold,	men	hvor	de	dog	har	vundet	retten	
til	 at	måtte	 organisere	 sig	 fagligt.	 I	 sandhed	 en	 fantastisk	historie	 -	 især	når	
man	påtænker,	at	det	kun	er	et	par	generationer	fra	vor	egen	tid.		
	
Bogen	er	stramt	disponeret,	men	yderst	let	fortalt.	Engberg	er	en	fortræffelig	
fortæller,	 der	 kan	 skabe	 billeder	 i	 læserens	 eget	 hoved.	 Det	 gør	 historien	
medlevende.	De	historiske	 forløb	bliver	meget	ofte	underbygget	af	samtidige	
levnedsbeskrivelser,	og	Engberg	kan	af	og	til	heller	 ikke	dy	sig	 for	at	komme	
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med	en	skjult	kommentar	eller	to	til	historiens	faktuelle	forløb,	der	refererer	
til	den	dagsaktuelle	værdipolitiske	situation.	Befriende.			
	
I	kapitlet	om	de	trange	økonomiske	tider	1650-1700	bliver	man	overvældet	af	
det	ufattelige	magtundertrykkelsesapparat,	som	Overdansmark	opbyggede	for	
at	 kunne	 holde	 Underdanmark	 i	 skak.	 Beskrivelserne	 af	 alverdens	
torturinstrumenter,	 tager	 næsten	 pusten	 fra	 en.	 Det	 er	 barsk	 læsning	 i	
natlampens	 skær.	 Man	 har	 næsten	 svært	 ved	 at	 forestille	 sig,	 med	 hvilken	
bestialitet	man	kunne	få	sig	selv	til	at	udøve	disse	skrækkelige	lemlæstende	og	
ofte	 dødlige	 voldshandlinger.	 Alligevel	 stillede	 mange	 personer	 fra	
Overdanmark	 sig	 gerne	 til	 rådighed	 for	 at	 forsvare	nødvendigheden	 af	 disse	
torturrædsler.	 Læger,	 politikere,	 filosoffer	 og	 præster.	 Ja,	man	holdt	 sig	 ikke	
tilbage.	
	
Kapitlet	 om	 bønderne	 1700-1780	 er	 på	mange	måder	 genkendeligt	 stof,	 for	
folk	 der	 har	 interesseret	 sig	 for	 landbrugshistorie.	 Engberg	 vinkler	 sin	
fremstilling	 med	 vægt	 på	 herremændenes	 fysiske	 og	 økonomiske	
undertrykkelse	af	bønderne,	der	driver	dem	ud	i	større	og	større	armod.	Han	
fremstiller	 de	 stigende	 reformkrav	 som	 en	 økonomisk	 lovmæssig	
nødvendighed	 for	 herremændene,	 da	 landbruget	 under	 det	 gamle	 regime	
gradvist	 men	 sikkert	 forvitrede,	 og	 som	 skabte	 et	 mindre	 og	 mindre	
økonomisk	 overskud,	 der	 igen	 førte	 til	 krav	 om	 endnu	 større	 udnyttelse	 af	
hoveriarbejdet,	der	så	 igen	førte	til	endnu	mere	ineffektivitet.	Fæstesystemet	
havde	udviklet	sig	til	 	 ikke	alene	at	blive	en	møllesten	om	bønderne	hoveder,	
men	 også	 for	 herremændenes	 indtjeningsmuligheder.	 Løsningen	 blev,	 at	
gårdmændene	kunne	købe	deres	egne	gårde	og	derved	drage	nytte	af	de	gode	
konjunkturer,	 der	 dukkede	 op	 i	 horisonten.	Herremændene	 slap	 ligeledes	 af	
med	den	ineffektive	arbejdskraft	på	hovmarkerne,	og	kunne	for	penge	købe	en	
mere	 villig	 arbejdskraft,	 der	 kunne	 rubbe	 neglene.	 Salget	 indbragte	
herremændene	kapital,	der	kunne	bruges	i	egne	drifts-	og	avlsbygninger,	men	
også	 herskabelige	 boliger:	 ”De	 danske	 godsejere	 så	 det	 ikke,	 da	 reformerne	
blev	gennemført,	men	i	den	sidste	ende	blev	det	dem,	der	sejrede”	(p.	179).		
	
Kapitlet	om	husmænd	og	landarbejderne	efter	reformerne	1800-1900	er	uden	
sammenligning	 bogens	 bedste	 bidrag	 til	 den	 nyere	 danmarkshistorie.	 I	 en	
sjælden	 grad	 er	 husmændenes	 og	 landarbejdernes	 ualmindeligt	 usle	 kår	
beskrevet	 så	 hudløst	ærligt	 og	 præcist	 som	 her.	 Anmelderen	 har	 ikke	 siden	
Jeppe	 Aakjær	 læst	 så	 hårrejsende	 beskrivelser	 af	 husmændenes	 og	
landarbejdernes	levevilkår:		
	
”Vi	ejer	paa	 Jorden	knap	Trævl	eller	Traad,	kun	denne	vor	skorpede	Haand;	 til	
Menneskekaar	 fik	 vi	 kummerligt	Raad,	 i	 	 Ørkner	 vandred	 vor	Aand;	Du	Herre,	
som	højt	gennem	Samfundet	red	hen	over	de	Rygge,	du	trykkede	ned,	nu	smyger	
vi	af	dine	Baand!	Vi	harved	din	Ager,	vi	skar	dine	Neg,	vi	strigled	din	blommede	
Hest,	vi	 lytted	bag	Stalden	til	Rotternes	Leg,	naar	selv	du	gik	pyntet	til	Fest.	Du	
drømte	 paa	 Bolstre,	 vi	 slumred	 paa	 Halm,	 hvor	 Dyret	 er	 Nabo,	 og	 Luften	 er	
kvalm,	og	Svindsoten	kommer	som	Gæst”	(Tyendesang	1907).	
	
Denne	 del	 af	 landbohistorien	 kan	 næppe	 tjene	 gårdmandsstanden	 til	 ære.	
Landboreformerne	 lod	husmændene	og	 landarbejderne	 tilbage	uden	 et	 reelt	
økonomisk	 eksistensgrundlag,	 hvilket	 gjorde,	 at	 de	 af	 nød	 var	 tvunget	 til	 at	
sælge	 deres	 –	 ja,	 hele	 familiens	 –	 arbejdskraft	 til	 en	 løn	 eller	 fortsat	 hoveri,	
som	de	knapt	nok	kunne	 leve	af.	 Sult,	 elendighed	og	 i	 værste	 tilfælde	døden	
var	i	hele	perioden	en	reel	trussel	for	både	husmænd	og	landarbejdere.	Dette	
samtidig	 med,	 at	 gårdmandsstanden	 økonomisk	 og	 socialt	 langsomt	 men	
sikkert	arbejdede	sig	op	i	underkanten	af	Overdanmark.	I	denne	fortælling	er	
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der	ikke	meget	Morten	Koch	landboidyl	at	finde.	Gårdmændene	og	godsejerne	
fandt	 derimod	 sammen	 i	 en	 aldeles	 uskøn	 og	 uhellig	 alliance	 mod	 det	
besiddelsesløse	 landproletariat.	 Den	 billige	 og	 nødvendige	 arbejdskraft	 på	
landet	 skulle	 sikres	 ved,	 at	 de	 var	mange	 i	 antal,	 og	 at	 de	 ikke	 havde	 nogle	
alternative	 overlevelsesmuligheder.	 Med	 statshusmandsloven	 af	 1899	 blev	
der	mulighed	 for	udstykning	af	 landbrugsjord	til	 landarbejdere,	dog	 i	så	små	
lodder,	at	det	 ikke	sikrede	dem	et	socialt	og	økonomisk	livsgrundlag.	Det	var	
heller	ikke	meningen,	da	loven	primært	sigtede	på	at	fremskaffe	tilstrækkelig	
arbejdskraft	 til	 de	 større	 gårdejere.	 Husmænd	 og	 landarbejdere	 skulle	
simpelthen	 holdes	 nede	 i	 armod	 –	 både	 fysisk	 og	 mentalt.	 Undertrykkelsen	
gav	både	medgørlighed	og	ydmyghed.	 Jens	Engberg	er	her	helt	klar	 i	mælet:	
De	skulle	betale	for	gods-	og	gårdejernes	fremgang.		
	
Med	 landboreformerne	 og	 dermed	 landsbyfællesskabets	 sociale	 opløsning	
voksede	de	ideologiske	forskelle	mellem	de	forskellige	socialklasse	på	landet:		
”Grundtvig	 blev	 med	 sin	 liberalisme	 og	 sin	 nationalisme	 foruden	 så	 meget	
andet	 også	 den	 samlende	 figur	 for	 gårdejerklassen	 og	 dens	 holdninger.	 Han	
blev	dens	profet.	Det	blev	han	ikke	for	de	nye	underdanskere,	landarbejderne,	
husmændene	 og	 arbejderne	 i	 byerne,	 der	 for	 så	 vidt	 de	 havde	 brug	 for	 en	
profet,	måtte	de	henvende	sig	andre	steder”	(p.	235).		
For	Grundtvig	var	en	vis	 fattigdom	 for	husmændene	et	uundgåeligt	onde,	og	
var	 folk	 arbejdsløse,	 var	 det	 deres	 egen	 fejl.	 Det	 at	 have	 kultur	 krævede	 nu	
engang	 sine	 ofre.	 Han,	 som	 var	med	 i	 den	 grundlovsgivende	 forsamling,	 var	
den	 argeste	modstander	 af,	 at	 borgerlige	 og	 sociale	 rettigheder	 blev	 skrevet	
ind	i	grundloven.		
	
Demokrati	og	ligeværd	var	ikke	noget	der	lå	lige	for	den	del	af	landboerne,	der	
hørte	 til	Underdanmark.	 Valgret	 og	 valgbarhed	havde	 kun	mænd,	 der	 havde	
selvstændig	husholdning	–	og	det	havde	 flertallet	på	 landet	 ikke.	Og	 fik	man	
tilkæmpet	sig	den	status,	hang	den	alligevel	 i	en	tynd	tråd,	da	 fattighjælp,	og	
dermed	tab	af	borgerlige	rettigheder,	meget	ofte	blev	udfaldet	af	længere	tids	
usle	 livskår.	 Husmænd	 og	 landarbejdere	 befandt	 sig	 altid	 på	 kanten	 af	
sultegrænsen,	hvor	intet	andet	en	udsigtsløs	slid	ventede,	og	hvor	fattiggården	
blev	deres	livs	endestation.		
	
I	kapitlet	om	befolkningens	bevægelse	fra	landet	mod	byen	1850	-1900	giver	
en	udmærket	indsigt	 i	de	økonomiske	og	demografiske	pull-	og	pusheffekter,	
der	 drev	 udviklingen.	 De	 elendige	 forhold	 på	 landet	 drev	 befolkningen	mod	
byerne,	men	til	 livsvilkår	der	 for	manges	vedkommende	 i	den	 første	 tid	 ikke	
blev	 meget	 bedre	 der.	 Arbejderbefolkningen	 blev	 klumpet	 sammen	 i	 usle	
boliger,	 og	 arbejde	 i	 beskidte,	 støjende	 og	 støvede	 fabrikker	 –	 ofte	 i	 et	
umenneskeligt	 slid.	 Lønnen	 var	 derudover	 tit	 så	 elendig,	 at	 det	 var	 en	
nødvendighed	for	familiens	overlevelse,	at	både	kvinder	og	børn	udbød	deres	
arbejdskraft,	der	så	igen	var	med	til	at	trykke	hovedindkomstmodtagerens	løn.	
Ikke	 overraskende	 var	 sundhedstilstanden	 i	 mange	 af	 de	 nyopståede	
arbejderkvarterer	i	byerne	direkte	livstruende:	”Agerdyrkerne	havde	allerede	
længe	trællet	møjsommeligt,	og	i	løbet	af	nogle	årtier	kom	titusinder	til	også	at	
gøre	det	i	fabrikkerne”	(p.	311).		
	
En	 noget	 overset	 gruppe	 i	 den	 danske	 arbejderbevægelses	 historie,	
tjenestepigerne,	får	i	Jens	Engbergs	bog	en	lille	men	velfortjent	placering:	”Det	
erhverv,	der	beskæftigede	flest	kvinder	i	København	og	sandsynligvis	også	i	en	
række	provinsbyer,	var	arbejdet	 som	tjenestepige	eller	 tyende”	 (p.	327).	Det	
var	 billig	 –	 og	 let	 udnyttet	 –	 arbejdskraft.	 De	 fleste	 af	 pigerne	 kom	 fra	
landarbejder-	 og	 husmandshjem.	 Borgerskabets	 udnyttelse,	 og	 til	 tider	
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overgreb,	var	ikke	et	ualmindeligt	forekommende	fænomen	for	denne	udsatte	
og	dårligt	organiseret	gruppe.			
	
Jens	Engberg	har	i	dette	kapitel	en	lang	række	illustrative	levnedsbeskrivelser	
af	arbejdernes	livsvilkår.	Langt	hen	ad	vejen	er	det	skrækkelige	historier,	men	
da	 emnet	 er	 behandlet	 i	mange	 andre	 sammenhænge,	 er	 det	 så	 som	 så	med	
nye	vinkler	på	historien.	Det	samme	gælder	beskrivelsen	af	opkomsten	af	den	
organiserede	fagbevægelse	og	dens	forskellige	sociale	og	politiske	kampe.		
	
I	 bogens	 sidste	 kapitel	 forsøger	 forfatteren	 at	 sammenfatte	 solidaritets-
begrebet	i	en	dansk	sammenhæng.	Ved	at	smide	åget,	og	gennem	sammenhold	
og	 kampvilje	 formåede	 de	 besiddelsesløse,	 at	 sikre	 sig	 ordnede	
arbejdsforhold,	bedre	lønninger,	et	fabrikstilsyn,	jord	til	husmændene,	forbud	
mod	 børnearbejde,	 bedre	 skoler,	 bedre	 sundhedsforhold,	 retten	 til	 værdige	
forhold	for	gamle	og	syge	og	i	det	hele	taget	anerkendelse	af,	at	arbejderne	var	
en	del	af	samfundet.	”Det	var	krav,	som	det	alle	lykkedes	arbejderbevægelsen	
til	en	vis	grad	at	få	gennemført	i	løbet	af	de	næste	par	generationer”	(p.	403).	
	
Jens	 Engberg	 har	 med	 denne	 mursten	 af	 en	 bog	 givet	 det	 umælende	 og	
undertrykte	 Underdanmark	 et	 godt	 og	 stærkt	 eftermæle.	 Det	 er	 vigtigt,	 at	
deres	historie	også	bliver	 fortalt	–	og	det	gøres	godt	og	 indsigtsfuldt	 i	denne	
bog.	
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71.	Det	folkelige	og	aktive	medborgerskab		

Anmeldelse	 af	 Harry	 Haue	 og	 Michael	 Tolstrup	 (red.):	 Folkelige	 bevægelser	 i	
Danmark.	 Selvmyndiggørelse	 og	 samfundsengagement,	 Syddansk	
Universitetsforlag	2011	
	
Offentliggjort	i	Social	Politik	nr.5,	2011	
	
Som	det	tydeligt	 fremgik	af	sidste	nummer	af	dette	tidsskrift,	er	2011	det	år,	
der	 af	 EU	 er	 blevet	 udnævnt	 til	 at	 være	 det	 såkaldte	 Frivillighedsår.	 For	 at	
være	helt	præcis,	så	har	EU	faktisk	valgt	at	kalde	det	for:	"Det	europæiske	år	
for	frivilligt	arbejde	til	fremme	af	aktivt	medborgerskab”.	Sigtet	har	altså	ikke	
kun	 været,	 at	 sætte	 fokus	 på	 det	 frivillige	 arbejde,	men	 i	 lige	 så	 høj	 grad	 at	
fremme	det	aktive	medborgerskab.	I	Danmark	har	man	–	også	lang	tid	før	EU	–	
haft	 en	 stærk	 tradition	 for	 at	 øge	 det	 aktive	 medborgerskab	 igennem	
organisering	 af	 folkelige	 bevægelser.	 Væsentlige	 dele	 af	 det	 universelle	
velfærdssamfunds	 idegrundlag	 er	 i	 kimform	 faktisk	 vokset	 ud	 af	 de	 mange	
folkelige	bevægelser.	Den	økonomiske	og	 sociale	udvikling	har	gang	på	gang	
kaldt	engagerede	folk	frem	i	lyset.	De	har	gennem	klarsyn	og	ihærdigt	arbejde,	
og	ofte	uden	 tanke	 for	egen	vinding,	 rejst	en	sag	der	 lå	dem	på	sinde.	Meget	
sjældent	 havde	 de	 en	 økonomisk	 formåen,	 der	 gjorde	 det	 muligt	 at	 få	
gennemslagskraft	ad	den	vej.	De	rejste	så	at	sige	ud	af	ingenting,	men	med	stor	
personlig	vilje,	en	folkelig	bevidsthed,	der	blev	organiseret	i	en	bevægelse,	der	
som	ringe	i	vandet	bar	det	religiøse,	sociale,	kulturelle	eller	politiske	budskab	
videre.	
	
Denne	antologi	forsøger	punktvis	at	sætte	konkrete	billeder	på	hvordan	lokale	
folkelige	bevægelser	typisk	ud	i	det	 jyske	opstod	og	kæmpede	i	slutningen	af	
1800-tallet	og	begyndelsen	af	1900-tallet.	Det	kan	godt	være,	at	der	her	er	tale	
om	traditionel	lokalhistorie,	men	det	er	i	lige	så	høj	grad	en	understregning	af	
hvordan	de	folkelige	bevægelser	prægede	hele	den	danske	samfundsudvikling.	
Lige	 fra	 oprettelsen	 af	 religiøse	 frimenigheder,	 krav	 om	børns	 undervisning,	
efteruddannelse	 af	 unge	 på	 højskoler,	 til	 kollektiv	 sikring	 af	 løn-	 og	
arbejdsvilkår	gennem	fagforeninger,	økonomisk	værn	mod	sygdom	og	ulykke	i	
sygekasserne	over	aktiv	fritids-	og	sportsaktiviteter	i	lokalsamfundene,	har	de	
folkelige	bevægelser	haft	en	betydelig	rolle	at	spille.	Man	kan	simpelthen	ikke	
forestille	sig	den	danske	velfærdsstat	uden	dette	meget	betydelige	folkelige	og	
organiserede	engagement.	Senere	har	det	offentlige	overtaget	mange	af	disse	
opgaver,	 men	 fødselshjælperene	 var	 dem	 der	 samlede	 sig	 i	 folkelige	
forsamlinger	 og	 rejste	 kravende	 om	 forandring.	 Bogen	 definerer	 selv:	 ”En	
folkelig	 bevægelse	 omfatter	 personer,	 der	 for	 at	 fremme	 en	 bestemt	 sag,	
frivilligt	 indgår	 i	 et	 fællesskab	 med	 henblik	 på	 at	 forandre	 en	 given	
samfundstilstand	 og	 fastholde	 resultaterne	 af	 sådanne	 forandringer.	 Dens	
funktion	 er	 ikke	 primært	 at	 indgå	 i	 et	 partipolitisk	 arbejde,	 men	 at	 forene	
personer	 med	 fælles	 interesser	 i	 et	 forsøg	 på	 at	 styrke	 den	 enkeltes	
selvmyndiggørelse	og	dermed	give	samfundsudviklingen	et	 særligt	præg”	 (p.	
9).	 Dette	 er	 aktivt	 medborgerskab,	 og	 det	 er	 demokrati	 i	 ordet	 bedste	
betydning.	
	
Bogen	 er	 ret	 beset	 en	 række	 lokalhistoriske	 bidrag,	men	historierne	 fra	 den	
svundne	tid	lader	det	op	til	læserene	selv	at	aftvinge	stoffet	aktuelt	betydning.	
Disse	historier	bidrager	til	at	kunne	fortolke	den	tid,	som	vi	lever	i	dag.	I	gamle	
dage	 hed	 det	 folkelige	 bevægelser.	 I	 dag	 ville	 man	 måske	 kalde	 det	
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græsrodsbevægelser,	 eller	 mere	 internationalt	 ngo’er.	 Sådan	 skifter	 ordene	
form	om	end	indholdet	omtrent	er	det	samme.	
	
Man	 kan	 ikke	 i	 Danmark	 tale	 om	 folkelige	 bevægelser	 uden	 at	 inddrage	
allehånde	 kristelige	 vækkelser	 og	 bevægelser.	 Den	 kristne	 livsførelse,	 det	
barske	 liv	 på	 landet	 og	 behovet	 for	 åndelig	 vækkelse,	 er	 en	 væsentlig	 del	 af	
forudsætningerne	 for	 opblomstringen	 af	 det	 brede	 folkelige	 demokrati.	Men	
kendetegnende	for	mange	af	disse	bevægelser	er,	at	der	bag	bevægelsen	er	en	
række	 personer	 –	 typisk	 mænd	 –	 der	 med	 lige	 dele	 	 veltalenhed,	 ildhu,	
demogogi,	indføling	i	de	smås	kår	bliver	indbegrebet	af	selve	bevægelsen.	Når	
denne	 foregangsmand	 mister	 livet	 eller	 pusten,	 dør	 bevægelsen	 som	 regel	
langsomt	ud.	Men	hvorom	alting	er,	så	er	bevægelserne,	hvor	religiøse	de	end	
måtte	være,	med	til	at	vitalisere	civilsamfundets	evne	til	at	påtage	sig	socialt	
arbejde	af	forskellig	slags.			
	
For	dette	tidsskrifts	læsere	er	nogle	af	artiklerne	mere	interessante	end	andre.	
En	 af	 de	 artikler,	 der	 giver	 stof	 til	 eftertanke,	 er	 historien	 om	 hvordan	
arbejdsmændene	 i	 Thisted,	 under	 meget	 svære	 vilkår	 fik	 opbygget	 en	
slagkraftig	 fagforening.	De	 skulle	både	kæmpe	mod	gule	 fagforeninger,	 og	et	
udbredt	konservativt	bagland.	De	skulle	også	bekæmpe	frygt	i	egne	rækker,	og	
opildne	 de	 svage	 i	 at	 tro	 på	 egne	 kræfter.	 Historien	 viser	 også,	 at	
fagbevægelsen	ikke	kun	var	et	spørgsmål	om	løn	og	arbejdsforhold,	men	i	lige	
så	 høj	 grad	 et	 demokratisk	 grundlag	 for	 at	 opbygge	 et	 aktivt	 –	 og	 socialt	
orienteret	–	medborgerskab.		
	
Historien	om	afholdsbevægelsen	i	Aarhus	omkring	1880	giver	også	et	godt	et	
indblik	 i	 hvordan	 socialt	 arbejde	 kan	 udføres	 gennem	 bevidste	
foreningsaktiviteter,	der	direkte	inddragede	det	man	senere	har	tituleret	som	
”brugerne”.	 Den	 organiserede	 arbejderbevægelse	 var	 imidlertid	 noget	
vægelsindede	omkring	afholdsbevægelsen,	da	de	mente,	at	afholdssagen	helt	
nødvendigt	måtte	underordne	sig	de	overordnede	politiske	mål	om	at	ændre	
samfundet	 i	en	mere	social	 retfærdig	retning.	Afholdsbevægelsen	havde	 ikke	
et	 klassemæssig	 fundering.	Men	 hvorom	 er,	 så	 havde	 afholdsbevægelsen	 en	
betydelig	 social	 faktor,	 og	 redede	 i	 realiteten	 ganske	 mange	 lidt	 svage	
storbyseksistenser,	 til	 åbenlys	 gavn	 for	 familierne,	 konerne	 og	 børnene.	
Demokratiaspektet	i	afholdsbevægelsen	er	heller	ikke	glemt:	”Et	andet	aspekt	
af	 foreningens	 tiltrækningskraft	 var	 den	 demokratiske	 tankegang	 og	
arbejdsproces,	 der	 generelt	 kendetegner	 de	 folkelige	 bevægelser,	 og	 som	
betyder,	at	man	næppe	kan	undervurdere	de	folkelige	bevægelsers	betydning	
for	den	konkrete	”hverdagsdemokratisering”	af	Danmark”	(p.	259).		
	
Historien	 om	 sygekassebevægelsen	 er	 historien	 om	 hvordan	 offentlig	 hjælp	
kunne	føre	til	en	massiv	selvhjælpsbevægelse.	Kapitlet:	”handler	om	en	stærk	
og	 dynamisk	 bevægelse	 som	 nu	 næsten	 er	 glemt	 fordi	 det	 offentlige	 har	
overtaget	 dens	 funktioner”	 (p.	 269).	 Men	 den	 viser,	 at	 det	 danske	
velfærdssystem	 blev	 så	 at	 sige	 opbygget	 på	 to	 ben.	 De	 direkte	 offentlige	
tilskud	 til	 sociale	 formål	 suppleret	 med	 frivillige	 sociale	 for	 sikringer,	 der	
modtog	offentlig	støtte.	Udviklingen	sidenhen	er	gået	mod	at	det	privatretlige	
forsikringselement	 gradvist	 er	 blevet	 overtaget	 af	 direkte	 offentlig	
skattefinansiering.	 Noget	 peger	 på,	 at	 modulet	 i	 disse	 år	 er	 ved	 at	 svinge	
tilbage	mod	en	større	grad	af	selvfinansiering	af	de	offentlige	sociale	ydelser.	
Sidstnævnte	forhold	er	dog	ikke	behandlet	i	denne	bog.	I	den	konkrete	historie	
blev	sygekassebevægelsen	tømt	for	funktionsindhold,	da	staten	overtog	alle	de	
forsikringsmæssige	 forpligtelser.	 Ud	 fra	 et	 socialpolitisk	 sigte	 har	 dette	
givetvis	været	godt,	men	en	betydelig	demokratisk	civilsamfundsmæssig	kraft	
blev	elimineret.	Man	kan	også	vælge	at	læse	dette	kapitel	som	en	illustration	af	
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hvad	der	sker,	når	systemverdenen	koloniserer	livsverdenen.	”Denne	sag	kan	
illustrere	 tendensen	 i	 retning	 af	 professionalisering	 af	 en	 folkelig	 bevægelse	
og	dermed	en	svækkelse	af	den	direkte	medlemsindflydelse”	(p.	283).	Der	er	
derfor	 altid	 en	 fare	 for,	 hvis	man	 ikke	 tænker	 sig	 godt	 om,	 at	man	klientgør	
borgerne,	når	det	offentlige	tager	over.	
	
Lad	os	slutte	af	med	det	frivillige	arbejde	inden	for	idrætsverden,	der	jo	er	et	
af	de	område	 i	 det	morderne	velfærdssamfund,	 som	 fortsat	 i	massiv	 grad	er	
baseret	på	frivilligt	arbejde.	Konkret	handler	det	om	to	mindre	sportsklubber	
på	Aarhuskanten,	men	der	er	ingen	tvivl	om,	at	disse	klubber	i	bred	forstand	
repræsenterer	det	væsentligste	arbejde	i	alle	idrætsklubber	og	foreninger.	Det	
helt	 overordnede	 træk	er,	 at	 der	 er	behov	 for	 frivilligt	 arbejde	mange	 andre	
steder	 end	 på	 selve	 sportspladsen.	 Dette	 arbejde	 er	 væsentlig,	 men	 det	 der	
viser	sig	at	holde	idrætslivet	i	gang	er	alle	udenomsaktiviteterne.	Det	være	sig	
at	 køre	 børn	 og	 unge	 til	 og	 fra	 idrætsstævner,	men	 det	 er	 i	 lige	 så	 høj	 grad	
vedvarende,	 at	 finde	 det	 økonomiske	 grundlag	 for	 klubbens	 overlevelse.	
Mange	 aktiviteter	 i	 en	 sportsklub	 består	 af	 ikke-sportslige	 aktiviteter.	 Det	
være	 sig	 medlemskontingensopkrævning,	 udvikle	 forskellige	 former	 lotto,	
drive	andespil	afholde	høstmarkeder	osv.	Uden	denne	underskov	af	frivillige,	
ville	 mange	 af	 dagens	 idrætsforeninger	 ikke	 se	 dagens	 lys.	 Mange	 børn	 og	
unge	er	blevet	socialiseret	–	i	dag	ville	man	kalde	det	integreret	–	i	det	danske	
samfund	gennem	deres	daglige	gang	i	sportsklubberne.	Dermed	har	klubberne	
på	sæt	og	vis	bidraget	til	at	opbygge	den	demokratiske	medborgerkultur,	som	
et	moderne	 velfærdssamfund	 bygger	 på.	 At	 det	 så	 er	 sket	med	 høj	moralsk	
cigarføring	er	en	sidehistorie:	”Således	opfordredes	medlemmerne	kraftigt	til	
ordentlig	 og	 sømmelig	 tale	 samt	 ved	 godt	 kammeratskab	 og	 god	 tone	 at	
opretholde	den	rette	moral”	(p.	302).	
	
Så	 frivilligt	 arbejde	 er	 som	 begreb	 slet	 ikke	 skabt	 i	 år,	 men	 har	 en	 	 lang	
demokratisk	og	civilsamfundsmæssig	tradition	bag	sig.	Denne	bog	løfter	noget	
af	 historien	 i	 det	 danske	 land	 bag	 denne	 udvikling.	 Og	 med	 disse	 ord	 skal	
bogen	anbefales	til	videre	studier.	
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72.	Håndbog	i	fredelige	revolutioner	

Anmeldelse	 af	 Gene	 Sharp:	 Fra	 diktatur	 til	 demokrati.	 En	 håndbog	 i	 folkelig	
frigørelse.	Informations	Forlag	2011			
	
Offentliggjort	i	www.historieOnline.dk	
	
Som	 tilskuer	 til	 verdens	 begivenheder	 står	 man	 ofte	 tilbage	 med	 en	
fornemmelse	af	både	usikkerhed	og	uvidenhed,	om	hvilke	sociale	og	politiske	
drivkræfter	 der	 i	 virkeligheden	 ligger	 bag	 en	 række	 historiske	 –	 og	 ofte	
voldsomme	–	hændelser.		
	
Gene	 Sharp	 skrev	 oprindelig	 dette	 essay	 så	 langt	 tilbage	 som	 i	 1993	 for	 at	
støtte	modstandsbevægelsen	 i	Burma.	Bogen	er	efterfølgende	kommet	 i	 flere	
nye	 oplag,	 og	 har	 i	 forskellig	 grad	 været	 anvendt	 både	 som	 en	 teoretisk	 og	
praktisk	 guide	 af	 alle	 hånde	 aktivistiske	 modstandere	 af	 diktatorisk	
undertrykkelse	 rundt	 om	 i	 verden	 -	 sidst	 i	 den	 arabiske	 opstand	 i	 2011.	Nu	
foreligger	bogen	på	dansk	i	en	god	oversættelse.	
	
Bogen	er	ikke	i	sig	selv	en	historisk	analyse,	men	vil	for	enhver,	der	ønsker	at	
finde	 ind	 bag	 de	 historiske	 drivkræfter	 i	 nyere	 tids	 revolutionære	
demokratiske	omvæltninger,	være	en	yderst	nyttig	guide.	Her	er	stort	set	en	
komplet	 liste	 over	 hvilke	 folkelige	 og	 politiske	 komponenter,	 som	man	 skal	
være	opmærksom	på	i	enhver	folkelig	opstand	mod	tyraner	og	diktatorer.	Så	
selvom	 bogen	 angiveligt	 er	 skrevet	 som	 en	 håndbog	 til	 ikke-voldlig	
revolutionær	handling,	giver	den	god	 indblik	 i	hvilke	kræfter,	der	driver	den	
historiske	udvikling	rundt	om	i	verden:	”Teksten	er	et	resultat	af	over	fyrre	års	
studier	 af	 og	 forfattervirksomhed	 om	 ikkevoldelig	 modstand,	 diktaturer,	
totalitære	systemer,	modstandsbevægelser,	politisk	 teori,	 sociologisk	analyse	
og	andre	emner”	(p.	130).		
	
Gene	 Sharps	 bog	 handler	 især	 om	 hvad	 det	 er,	 der	 holder	 et	 diktatur	 ved	
magten,	 og	 hvilke	 betingelser	 der	 skal	 være	 opfyldt,	 for	 at	 kunne	 erstatte	
diktaturet	med	et	funktionsdueligt	demokrati.	Diktaturet	forsvinder	ikke	af	sig	
selv,	 lige	 så	 lidt	 som	 demokratiet	 på	 ingen	 måde	 opstår	 ud	 af	 den	 blå	 luft.	
Begge	 tilstande	 kræver	 både	 beslutsom	 og	 aktiv	 handling.	
Befolkningsflertallet	 må	 være	 forberedt	 på	 at	 bringe	 ofre	 for	 at	 vælte	 et	
diktatur,	og	folk	må	samtidig	lære	at	tilkæmpe	sig	den	demokratiske	frihed.		
	
En	folkelig	modstandsbevægelse,	der	er	rettet	mod	en	diktator,	skal	bestræbe	
sig	 til	 det	 yderste,	 for	 at	undgå	en	væbnet	konflikt	med	diktaturet,	 da	netop	
volds-	 og	magtapparatet	 i	 høj	 grad	 er	der,	 hvor	diktaturet	 er	 stærkest.	Gene	
Sharp	 advarer	 mod	 en	 naiv	 opfattelse	 af	 modstandsbevægelsernes	
voldsanvendelse,	da:	 ”voldsanvendelse	 ikke	er	nogen	garanti	 for	 succes.	Den	
kan	i	stedet	for	frihed	føre	til	nederlag,	ufattelige	tragedier	eller	begge	dele.	I	
de	allerfleste	 tilfælde	er	diktaturet	bedst	 rustet	 til	 en	voldelig	konfrontation,	
og	 de	 militære	 realiteter	 begunstiger	 sjældent	 eller	 aldrig	 de	 demokratiske	
kræfter”	(p.	66-67).	Diktaturet	skal	derimod	efter	Gene	Sharps	overbevisning	
bekæmpes	ved	gradvist	at	underminere	diktaturets	legitimitet,	således	at	det	
bliver	umuligt	for	diktatoren	at	udøve	sin	magt.			
	
Magt	er	ikke	mejslet	ind	i	sten,	hvilket	betyder,	at	magt	ikke	stammer	fra	en	
iboende	kvalitet	hos	den,	der	nu	engang	har	magten.	For	Gene	Sharp	er	enhver	
magtstruktur	primært	afhængig	af	lydighed,	fra	den	der	er	underlagt	magten.		
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I	et	velfungerende	demokrati	har	befolkningen	derimod	accepteret,	at	magten	
ligger	hos	de	personer	eller	den	gruppe,	der	via	et	demokratisk	valg	har	fået	
den	tildelt.	Derfor	er	magten	i	et	demokrati	altid	til	låns,	da	systemet	fordrer,	
at	det	folkelige	mandat	til	magten	løbende	skal	bekræftes	gennem	periodiske	
og	frie	valg.		
	
Anderledes	forholder	det	sig	med	magtudøvelsen	i	et	diktatur.	Her	er	magten	
ikke	legitimeret	af	folket.	Den	er	taget.	Men	diktatoren	har	stadig	behov	for,	at	
de	underlagte	adlyder	ham.	For	hvis	det	ikke	sker,	har	diktatoren	selvsagt	ikke	
længere	nogen	magt.	Det	er	ret	simpelt	i	teorien,	men	i	virkelighedens	verden	
er	det	yderst	kompliceret,	da	diktatoren	ofte	er	mere	end	villig	til	at	bruge	alle	
former	for	vold	for	at	opretholde	lydheden	hos	de	underlagte.	Gene	Sharp	
påpeger,	at	befolkningens	lydighed	over	for	diktatoren	dog	kan	undermineres	
ved	en	lang	række	ikkevoldelige	manifestationer.	Han	opstiller	ikke	mindre	
end	198	forskellige	tiltag,	lige	fra	protesttaler	og	møder,	illegale	tryksager,	
synlig	bærere	af	religiøse	og	politiske	symboler,	civil	ulydighed,	fraternisering,	
deputationer,	boykot,	bestikkelse,	besættelser	af	regeringskontorer,	bygninger	
og	mindesmærker,	deltagelse	uden	samarbejde,	opbygning	af	parallelregering	
osv.	:	”Samarbejdsværing	og	ulydighed	er	nødvendige	forudsætninger	for	at	
blokere	diktaturets	adgang	til	andre	af	de	kilder,	hvorfra	dets	magt	udgår”	(p.	
100).	
	
Enhver	folkelig	opstand	skal	være	yderst	forberedt	på,	at	der	når	en	diktator	
bliver	væltet,	kan	der	opstå	et	alvorligt	politisk	og	økonomisk	vakuum,	der	kan	
bane	 vejen	 for	 totalt	 kaos,	 vold	 og	 et	 nyt	 diktatur,	 der	 såmænd	 kan	 være	
endnu	værre	end	det	netop	bekæmpede	diktatur.	Derfor	 skal	 lederne	af	den	
folkelige	 opstand	 meget	 tidligt	 i	 oprørsfasen	 gøre	 sig	 en	 række	 strategiske	
overvejelser	 om	 hvordan	magten	 i	 fremtiden	 skal	 udøves	 efter	 en	 diktators	
fald.	Der	skal	være	klare	planer	for	overgangen	til	demokrati,	og	de	skal	kunne	
igangsættes,	 så	 snart	 diktaturet	 svækkes	 eller	 bryder	 sammen.	 Historien	 er	
desværre	fyldt	med	vellykkede	oprør,	der	desværre	er	endt	i	en	ny	tilstand	af	
undertrykkelse.	
	
Vil	man	vide	mere	om	de	bagvedliggende	mekanismer	 i	befrielseskampene	 i	
henholdsvis	 Afrika,	 Latinamerika,	 østen	 eller	 i	 de	 arabiske	 lande	 er	 Gene	
Sharps	lille	bog	et	godt	sted	at	begynde,	da	hans	analyse	er	potentiel	relevant	
for	et	hvilket	som	helt	land	med	en	autoritær	eller	diktatorisk	regering.	
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73.	Man	gjorde	en	pige	fortræd	

Anmeldelse	 af	 Lisbeth	 Zornig	 Andersen:	 Zornig	 –	 vrede	 er	 mit	 mellemnavn,	
Gyldendal	2011		
	
Offentliggjort	i	www.dknyt.dk	

Lisbeth	blev	svigtet	og	misbrugt,	men	Lisbeth	havde	et	mentalt	indre	kompas,	
der	var	styret	af	 indfølt	vrede,	der	både	gav	hende	energi	og	viljestyrke	til	at	
kæmpe	 sig	 ud	 af	 sin	 familiemæssige	 opvækst,	 der	 var	 præget	 af	 vold	 og	
alkoholisme.	 Denne	 bog	 handler	 dybest	 set	 om	 alvorlig	 omsorgssvigt,	
fattigdom,	 forarmelse,	 fornedrelse,	 krænkelser,	 misrøgt,	 seksuel	 misbrug,	
offentlig	 sagsbehandler-kynisme,	 inkompetent	 forvaltningspraksis,	
institutionsanbringelse,	psykisk	forladthed,	vrede,	håb	og	nye	ydmygelser.	

Listen	 af	 elendighed	 er	 alenlang,	 men	 tag	 endelig	 ikke	 fejl.	 Denne	 bog	 er	
absolut	ikke	en	grædekonefortælling,	men	en	meget	stærk	personlig	beretning	
om,	hvordan	et	ufatteligt	udsat	barn,	mod	alle	odds,	kæmper	sig	igennem	sin	
barn-	og	ungdomstilværelse	frem	til	en	personlig	værdighed	i	voksenlivet.	

Fortællingen	binder	læseren	til	bogen	som	en	spændingsroman.	Den	kan	ikke	
slippes.	I	lange	passager	har	man	en	knude	i	maven,	en	klump	i	halsen,	og	skal	
man	være	helt	ærlig,	kan	man	heller	ikke	sige	sig	fri	 for	ind	i	mellem	at	have	
våde	øjne.	Den	 rammer	 lige	 ind	 i	 hjertekulen,	 og	det	 selv	om	den	er	 skrevet	
fuldstændigt	blottet	for	sentimentale	overtoner.		

Indtrængende	stemme	fra	Underdanmark	

Det	er	stærke	sager,	om	sociale	miljøer,	som	de	færreste	 -	heldigvis	 -	kender	
til,	 fortalt	 i	en	kort	og	stram	form	uden	sproglige	dikkedarer,	dog	udviklende	
sig	 fra	 barnlig	 fortælling	 til	 ungdommelig	 refleksion.	 Der	 er	 ingen	 kunstige	
virkemidler.	 Der	 er	 derimod	 en	 indre	 indtrængende	 stemme	 fra	 det	
Underdanmark,	 der	 sjældent	 kommer	 til	 orde	 i	 offentligheden.	 Det	 er	 selve	
fortællingernes	intense	indhold,	der	giver	historien	styrke	og	fremdrift.	

En	udvikling,	der	ikke	kunne	være	sket	uden	en	stærk	ild	i	den	lille	skrøbelige	
pigekrop,	 men	 også	 kærlige	 og	 forstående	 voksne,	 der	 på	 rette	 tid	 og	 sted	
dukkede	op,	og	gav	det	lille	menneske	en	chance	for	at	være	trodsig	og	vred,	
uden	at	de	slog	hånden	af	hende.	Ikke	mange,	men	de	rette	voksne,	viste	den	
lille	 pige	 tillid.	 Men	 uden	 egen	 indsat	 var	 det	 aldrig	 gået.	 Trods	 et	 meget	
omflakkende,	 ustabilt	 og	 rodet	 familieliv	 formåede	 det	 lille	 menneske,	
nærmest	under	 tumultagtige	 forhold,	 at	holde	 lysten	 til	 uddannelse	ved	 lige.	
Det	 blev	 hele	 tiden	 pejlemærket	 i	 det	 omtumlede	 liv,	 at	 fastholde	
uddannelsesperspektivet	 som	 billetten	 ud	 af	 det	 socialt	 arvelige	 fattigdoms-	
og	misbrugsmiljø,	hun	var	rundet	af.	

Denne	bog	kan	man	kun	blive	klogere	af.	Den	er	et	meget	stærkt,	 indlevende	
og	konkret	vidnesbyrd	om,	at	der	i	dagens	Danmark	er	mange	mennesker,	der	
lever	under	det	socialpolitiske	sikkerhedsnets	radar.	Den	handler	om	børn	der	
er	svigtet,	 forældre	der	er	forarmet	i	håbløshedens	alkoholtåger,	 familier	der	
går	 i	 opløsning	 i	 vold	 og	 misbrug,	 sagsbehandling	 der	 med	 kynisk	
inkompetente	 træffer	 forkerte	 beslutninger,	 men	 også	 om	 helt	 almindelige	
voksne,	 der	 tager	 ansvar,	 og	 lytter	 til	 børnene,	 som	 er	 tolerante,	 og	 giver	
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såkaldt	umulige	unger	en	ny	chance,	selvom	både	tålmodigheden	og	systemet	
har	givet	op.		

Ingen	fru	hvem	som	helst	

Bogen	 indledes	 med	 et	 indspark	 fra	 2009	 om	 hovedpersonens	 møde	 med	
socialministeren,	 om	 end	 bogens	 tidshorisont	 er	 årene	 1968-1986.	 Lisbeth,	
bogens	 hovedperson,	 er	 nemlig	 ikke	 en	 fru	 hvem	 som	helst.	 Vi	 taler	 her	 om	
Lisbeth	 Zornig	 Andersen,	 der	 d.	 1.	 januar	 2010	 blev	 valgt	 til	 formand	 for	
Børnerådet.	 Et	 råd	 der	 bl.a.	 skal	 sikre,	 at	 Danmark	 overholder	 FN's	
Børnekonvention,	 som	 kræver,	 at	 børn	 skal	 respekteres	 som	 individer	 og	
selvstændige	 personer	 med	 politiske,	 økonomiske,	 sociale	 og	 kulturelle	
rettigheder.	

Et	 centralt	 element	 i	 Børnekonventionen	 er,	 at	 staten	 skal	 træffe	 passende	
lovgivningsmæssige,	 administrative,	 sociale	 og	 uddannelsesmæssige	
forholdsregler	 til	beskyttelse	af	barnet	mod	alle	 former	 for	 fysisk	og	psykisk	
vold,	skade	eller	misbrug,	vanrøgt	eller	forsømmelig	behandling,	mishandling	
eller	udnyttelse,	herunder	seksuelt	misbrug,	medens	barnet	er	 i	 forældrenes,	
værgens	 eller	 andre	 personers	 varetægt.	 Når	man	 har	 læst	 hendes	 bog,	 kan	
man	ikke	et	sekund	være	i	tvivl	om,	at	børnesagen	umuligt	kan	finde	en	bedre	
formand	 end	 hende.	 Hun	 taler	 ikke	 ud	 fra	 en	 abstrakt,	 teoretisk	 og	 tillært	
forestilling.	 Bogen	 fortæller	 i	 et	 simpelt	 og	 klart	 sprog	 uden	 føleri,	 hvordan	
hun	 gennem	sin	 egen	 til	 tider	 grufulde	opvækst	 høstede	personlig	 erfaring	 i	
hvad	der	sker,	når	børn	bliver	krænket	i	deres	helt	fundamentale	rettigheder.	
Det	giver	argumenterne	tyngde.	

Familiemæssigt	voldsregime	

Historien	starter	tilbage	i	1968,	hvor	Lisbeth	bor	sammen	med	sin	mor,	far	og	
tre	 brødre	 i	 Sydhavnen.	 Men	 der	 er	 hurtigt	 knas	 i	 familieforholdet,	 der	 er	
præget	 af	 tiltagende	 alkoholmisbrug.	 Forholdet	 mellem	 de	 voksne	 går	 i	
stykker,	og	moren,	Lisbeth	og	hendes	tre	brødre,	flytter	sammen	med	morens	
nye	kæreste	til	Køge.	Dette	forhold	bliver	tilsyneladende	endnu	mere	negativt	
præget	af	et	stigende	alkoholmisbrug	med	deraf	følgende	vold	og	misrøgt.	Den	
nye	 familie	 flytter	 efter	 et	 stykke	 tid	 til	 en	 aldeles	 uhumsk	 og	 faldefærdig	
landbolig	 på	 Lolland.	 Beskrivelserne	 af	 livet	 i	 huset	 og	 familien	 er	 direkte	
rædselsvækkende.	 Lisbeths	 nye	 stedfar	 udviser	 i	 stigende	 grad	 både	
psykopatisk	 og	 voldelig	 adfærd.	 Moren	 overlever	 det	 familiemæssige	
voldsregimet	 ved	 at	 udvikle	 sygelig	 føjelighed	 over	 for	 manden	 og	
forsømmelighed	 over	 for	 Lisbeth	 og	 hendes	 brødre.	 Familien	 er	 ugleset	 i	
nabolaget,	hvilket	naturligvis	påvirker	Lisbeths	selvværd.	

En	 ældre	 nabo	 tager	 sig	 tilsyneladende	 kærligt	 af	 hende,	 men	 dækker	 over	
ulovlig	 seksuel	 krænkelse.	 Hjemmet	 går	 langsomt	 med	 sikkert	 i	 social	
opløsning,	og	en	tour	de	institutions-	og	familieanbringelser	begynder	at	tage	
til.	 Det	 eneste	 faste	 holdepunkt	 i	 Lisbeths	 liv	 bliver	 hendes	 skolegang,	 hvor	
hun	udviser	stor	flid	og	dygtighed.	Flere	voksne	tager	sig	at	den	forsømte	pige,	
mens	kommunen	i	hendes	sagsbehandling	tager	mere	hensyn	til	morens	frygt	
for	at	miste	sin	pige,	end	at	finde	den	løsning,	der	er	bedst	for	barnets	tarv.	Det	
resulterer	 fx	 i	 børnehjemsanbringelse	 frem	 for	 en	 for	 barnet	 foretrukket	
familiepleje.	I	perioder	er	hun	dog	fortsat	hjemme	hos	moderen	og	stedfaren,	
der	begynder	seksuelt	at	misbruge	pigen,	overraskende	med	morens	stiltiende	
vidende.	Dette	er	et	af	bogens	mest	sårbare	steder.	Her	skal	man	være	lavet	af	
beton,	hvis	man	ikke	følelsesmæssigt	bliver	stærkt	påvirket	som	læser.	
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En	mønsterbryder	

Moren	 finder	 en	ny	mand,	 og	næsten	 som	om	historien	 gentager	 sig,	 er	 han	
også	 i	betydelig	grad	ramt	af	alkoholmisbrug	og	voldelig	adfærd.	Lisbeth	har	
dermed	ingen	brugbare	rollemodeller	at	spille	op	ad.	I	de	følgende	år	går	det	
frem	og	tilbage	mellem	velmenende	voksne,	institution	og	moren.	Lisbeth	selv	
begynder	 at	 udvikle	 en	 adfærd,	 der	 er	 præget	 af	 både	 sociale	 og	 seksuelle	
udskejelser.	 I	 1982	 bliver	 hun	 imidlertid	 mod	 sin	 egen	 vilje	 bragt	 på	 en	
specialskole	for	piger	væk	fra	hendes	nærmiljø	på	Lolland.	

Skolen	blev	 faktisk	 et	 fantastisk	 sted	med	 lige	 så	mange	 voksne	 som	unge.	 I	
starten	 var	 hun	 dog	 stadig	 udadreagerende	 og	 trodsig,	 men	 på	 skolen	 faldt	
hun	til	ro,	og	man	fandt	også	ud	af,	at	Lisbeth	var	en	rigtig	godt	begavet	pige.	
Hun	 fik	 efterhånden	 også	 en	 mere	 styret	 fremfærd,	 om	 end	 stadig	 med	 en	
brændende	 indre	 ild.	Skolen	var	 i	 stigende	grad	 i	 stand	 til	at	give	hende	den	
voksenhjælp	 og	 kontakt,	 som	 hun	 behøvede.	 Flere	 af	 de	 voksne	 på	 skolen	
mente	ligefrem,	at	hun	en	dag	ville	komme	på	universitetet.	

Det	lykkedes.	Først	en	studenterhue,	og	senere	en	cand.	polit.	uddannelse.	Hun	
blev	en	mønsterbryder!	

Denne	bog	bør	læses	af	alle,	der	har	med	børn	at	gøre.	Det	være	sig	politikere,	
pædagoger,	 skolelærer,	 socialrådgivere,	 institutionsmedarbejdere	 af	 enhver	
slags.	 Ja,	 selv	 forældre	og	bedsteforældre	kunne	 få	 førstehåndsindblik	 i	hvad	
misbrug	 og	misrøgt	 af	 børn	 kan	 lave	 af	 skader	 på	 barnets	 sjæl	 og	 krop.	 Det	
gøres	ikke	bedre	og	mere	indsigtsfuldt.	

Advarsel:	 Bogen	 er	 ikke	 velegnet	 som	 julegave.	 Den	 bør	 være	 læst	 FØR	
juleaften	-	for	børnenes	skyld.	
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74.	Når	nok	er	blevet	for	meget	

Anmeldelse	 af	 Jens	 Jonatan	 Steen	 og	 Malthe	 Munkøe	 (red.):	 Velfærd	 med	 et	
menneskeligt	 ansigt	 -	 Fremtidens	 styringsparadigmer	 i	 den	 offentlige	 sektor,	
Frydenlund	2011	
	
Offentliggjort	på	www.dknyt.dk	
	
På	 foranledning	 af	 tænketanken	 CEVEA	 (Centrum	 Venstre	 Akademiet)	 har	
bogens	 to	 redaktører	 bedt	 en	 række	 forfattere	 om	 at	 bidrage	 til	 et	 kritisk	
indspark	om	styringen	af	 den	danske	velfærdssektor.	Det	 er	der	 kommet	 en	
ganske	 interessant	 bog	 ud	 af,	 som	 i	 høj	 grad	 giver	 læseren	 mulighed	 for	
refleksiv	 eftertanke	 over	 hvorfor	 at	 den	 offentlige	 sektors	 frontarbejdere	
oplever	nedskæringer,	øget	bureaukrati	og	faldende	service,	samtidig	med	at	
ledende	 økonomer	 og	 medierne	 dagligt	 tuder	 os	 ørerne	 fulde	 med,	 at	 der	
samlet	set,	aldrig	er	blevet	investeret	mere	i	det	danske	velfærdssamfund	end	
netop	nu.	Hvad	er	det	for	et	paradoks,	som	vi	tilsyneladende	er	løbet	ind	i?	
	
Det	 prøver	 både	 redaktørerne	 af	 bogen	 samt	 forfatterne	 Cathrine	 Lindberg	
Bak,	Nicolaj	Ejler,	Søren	Hartz,	Steen	Hildebrandt,	Lars	Kolind,	Leon	Lerborg,	
Peter	Nordhoek,	Bettina	Post,	Raymond	Saner,	Anne	Vang	og	Knud	Aarup,	at	
give	 et	 kvalificeret	 bud	 på.	 De	 repræsenterer	 faktisk	 et	 bredt	 spektrum	 af	
viden	 om	 og	 interesser	 i	 den	 offentlige	 sektor.	 Der	 er	 både	 politikere,	
direktører,	medarbejderrepræsentanter,	 forskere	og	konsulenter,	 som	ud	 fra	
hver	 deres	 særegen	 position	 forholder	 sig	 kritisk	 til	 de	 nuværende	
ledelsesmæssige	og	administrative	funktioner	i	den	offentlige	sektor,	samtidig	
med	at	de	i	varierende	grad	skitserer,	hvordan	de	kunne	forestille	sig,	at	man	
kunne	lede	en	ny	og	mere	tidssvarende	offentlig	velfærdssektor	på.	Det	er	og	
forbliver	en	pose	blandede	bolcher.	Der	kan	samles	relativ	enighed	om,	at	de	
nuværende	ledelsesmæssige	og	bureaukratiske	styringstiltag	der	praktiseres	i	
stat	 og	 kommuner	 i	 virkeligheden	 fører	 til	 at	 rigtig	 mange	 penge	 til	 den	
ønskede	 velfærd	 forsvinder	 ned	 i	 et	 stort,	 sort	 hul,	 bl.a.	 takket	 være	 en	
overdreven	 kontrol,	 mistænkelighed	 og	 dokumentationskultur	 suger	 alle	
kræfterne	ud	af	medarbejderne,	så	de	dybest	set	hverken	har	tid	eller	lyst	til	at	
koncentrere	sig	om	de	velfærdsydelser,	som	de	oprindeligt	er	sat	i	verden	for	
at	udføre.		
	
Tiden	er	til	at	 indse,	at	mange	af	de	velfærdspolitiske	tiltag	som	politikerne	i	
den	allerbedste	mening	har	 indført,	 langt	hen	ad	vejen	er	endt	modsat	af	det	
tilsigtede.	Det	skyldes	bl.a.	at	store	og	tunge	bureaukratiske	registrerings-	og	
styringssystemer	 på	 nærmest	 ukontrolleret	 vis,	 har	 fået	 lov	 til	 at	 vokse	 sig	
store	og	med	et	selvstændigt	liv.	Knud	Aarup	kalder	det	et	bæst,	mens	Bettina	
Post	 omtaler	 det	 som	 et	 gespenst.	 Denne	 administrative	 virus	 er	 et	 kæmpe	
problem,	og	det	er	der	 i	 forfattergruppen	ret	stor	enighed	om,	at	det	bør	der	
gøres	noget	radikalt	ved.	Dokumentation	skal	begrænses	til	det	virkningsfulde	
og	 det	 nødvendige.	 Så	 langt	 så	 godt,	 men	 her	 skilles	 vandene,	 for	 hvad	 er	
virkningsfuldt	og	hvad	er	nødvendigt.	Det	er	jo	ret	afhængig	af	hvor	man	selv	
er	placeret	i	systemet.		
	
Der	 er	 ingen	 lette	 løsninger.	 Er	man	 politiker	 eller	 direktør,	 har	man	 typisk	
brug	 for	overordnede	og	oversigtelige	 tilbagemeldinger.	Det	kræver	 i	 sagens	
natur	 standarder,	 der	 går	 hele	 vejen	 ned	 i	 hierarkiet.	 	 Er	 man	 derimod	
frontarbejder	 ligger	 informationen	 i	 detaljen,	 og	 ikke	 nødvendigvis	 de	
standardiserede	 indberetninger.	 Dette	 ligner	 til	 forveksling	 cirklens	
kvadratur.	Ingen	af	forfatterne	tager	imidlertid	fat	på	den	problematik.	Bogens	
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konsulenter,	der	mest	af	alt	er	sat	i	verden	for	at	sælge	nye	ledelseskoncepter,	
erkender	fortidens	syndere	og	systemernes	mangler,	men	annoncerer	frejdigt,	
at	det	er	der	såmænd	også	løsninger	på,	da	der	sidenhen	er	udviklet	bedre	og	
mere	 effektorienterede	 ledelsesmodeller.	 Som	 læser	 kan	man	 godt	 have	 sin	
tvivl.	 De	 har	 som	bekendt	 altid	 solgt	 håb	 om	 en	 lykkelig	 og	 styrbar	 fremtid,	
hvis	 man	 bare	 hoppede	 på	 de	 nyudviklede	 koncepter.	 Reformoptimisme	
kalder	 man	 det.	 Et	 begreb	 som	 redaktørerne	 for	 øvrigt	 sidst	 i	 bogen	 tager	
afstand	fra.	
	
Bogen	 er	 på	 sæt	 og	 vis	 et	 ganske	 udmærket	 kritisk	 korrektiv	 til	 det	
allestedsnærværende	 offentlige	 ledelsesbegreb,	 der	 samles	 under	
fællesbetegnelsen	New	Public	Management	–	blandt	venner	kaldt	NPM.	
	
Når	man	har	læst	bogen	ved	man,	at	NPM	langt	fra	var	en	samlet	teori,	men	et	
sæt	af	teoretiske	–	og	af	og	til	meget	fortænkte	-	konstruktioner,	begreber	og	
praksis,	 som	med	 flyvende	 faner	blandt	andet	blev	 introduceret	af	 en	 række	
yngre	embedsmænd	i	Finansministeriet	i	1980’erne,	og	som	senere	erkendte,	
at	de	ikke	anede	hvad	de	havde	med	at	gøre.	Udgangspunktet	for	NPM	var	det	
simple,	 at	 det	 ikke	 mere	 var	 muligt,	 at	 styre	 den	 offentlige	 sektors	
kompleksitet	gennem	den	 traditionelle	detail-	og	normstyring.	NPM	byggede	
først	 på	 mål-	 og	 rammestyring,	 der	 senere	 blev	 udvidet	 til	 også	 at	 omfatte	
ressource-	og	resultatstyring.	Men	helt	centralt	 for	konceptet	var	opfattelsen	
af,	 at	 mennesker	 –	 dvs.	 medarbejderne	 –	 ikke	 ønskede	 at	 arbejde	 uden	
belønning	 eller	 straf.	 Derfor	 var	 det	 bydende	 nødvendigt,	 at	 der	 skulle	
opstilles	 økonomiske	 incitamenter	 eller	 straffeudmålinger.	
Resultatkontraktvanviddet	 kunne	 starte	 sit	 indtog	 i	 den	 offentlige	 sektor.	
Først	 på	 direktørplan,	 men	 efter	 nogle	 år	 blev	 den	 menige	 medarbejder	
inddraget	i	et	spindelvæv	af	kontrakter	med	både	målelige	og	umålelige		mål.	
For	 NPM,	 der	 dybest	 set	 bygger	 på	 mistænksomhed,	 blev	 det	 også	 en	
ufravigelig	målsætning,	 at	 der	 blev	 skabt	 en	 adskillelse	mellem	 den	 indsats,	
der	 bestiller	 opgaven,	 og	 den	 der	 udfører	 opgaven.	 Dette	 sikres	 gennem	
kontraktstyring	 og	 et	 meget,	 meget	 omfattende	 og	 ressourcekrævende	
dokumentationsarbejde.	 Det	 gjaldt	 i	 alle	 led	 i	 den	 offentlige	 sektor	 fra	
departement	til	direktion,	styrelse,	kontorchef,	institutionsleder,	ja	helt	ned	til	
den	enkelte	frontmedarbejder.		
	
Det	centrale	i	NPM	er	brugeren	–	ofte	italesat	som	”kunden”,	da	alt	skal	kunne	
markedsgøres.	Men	da	den	offentlige	sektor	som	bekendt	ikke	har	en	egentlig	
økonomisk	bundlinje,	bliver	al	aktivitet	i	den	offentlige	sektor	rettet	mod	det	
målbare.	 Institutioner	 skal	 være	 outputorienteret,	 og	 al	 aktivitet	 skal	 kunne	
kvantificeres,	og	evalueres.		
	
I	bund	og	grund	bygger	NPM	på	en	meget	naiv	forestilling	om,	at	en	meget	stor	
informationsviden	 er	 tilstrækkelig	 til	 også	 kunne	 træffe	 de	 helt	 rigtige	
beslutninger,	hvilket	vel	svarer	til,	at	man	kan	spille	en	hel	fodboldkamp	alene	
med	fodboldreglerne	i	hånden.	Dette	er	ikke	muligt.	I	kampens	hede	skal	der	
altid	 træffes	 situationsbestemte	 beslutninger,	 og	 gøres	 ting,	 der	 ikke	 er	
beskrevet	noget	sted.	Sådan	er	det	også	 i	den	offentlige	 forvaltning,	man	kan	
ikke	 –	 uanset	 omfanget	 af	 dokumentationen	 –	 foretage	 en	 handling	 uden	 et	
individuelt	 og	 fagligt	 vurderet	 skøn.	 Dette	 faglige	 skøn	 kan	 blive	 kraftigt	
undermineret	af,	at	personen	er	begravet	i	dokumentationsarbejde	til	halsen.		
			
Det	mest	bemærkelsesværdige	er,	at	NPM’s	omfattende	administrative	byrder	
i	virkeligheden	har	en	uendelig	lille	dokumenteret	effekt.	Fortalerne	for	NPM	
glimrer	faktisk	ved,	at	der	stort	set	ikke	er	skyggen	af	empirisk	belæg	for	deres	
udsagn.	 Der	 henvises	 til	 ledelsesteorier,	 amerikanske	 lærerbøger	 og	
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tvivlsomme	 pilotundersøgelser	 rundt	 om	 i	 verden,	 men	 meget	 sjældent	 til	
konkrete	 cost-benefit-analyser,	 der	 sætter	 omkostningerne	 ved	 at	 indsamle	
den	stigende	mængde	data	op	mod	den	nytte	som	de	 indsamlede	data	giver.	
Det	 kræver	 ikke	 stor	 økonomisk	 indsigt	 i	 at	 vide,	 at	 udgifterne	 er	 stærkt	
stigende	ved	kravet	om	indsamling	af	yderligere	information,	samtidig	med	at	
nytte	af	denne	merinformation	beslutningsmæssigt	er	aftagende.	
					
Et	 andet	NPM-problem,	der	 ikke	har	 været	 tilstrækkelig	opmærksomhed	på,	
har	 været	 demokratiet	 indbyggede	 modsætning	 mellem	 det	 kort	 og	 lange	
perspektiv.	Mange	forvaltningstiltag	er	mest	effektive	på	den	lange	bane,	mens	
politikerne	har	haft	større	fokus	på	det	kommende	genvalg.	I	mangel	af	reelle	
resultater,	har	både	forvaltning	og	politikere	været	tilbøjelige	til	at	annoncere	
såkaldte	effektivitets-forbedringer,	hvor	befolkningen	med	rette	har	betragtet	
dem	som	det	de	var	–	nemlig	standardforringelser.		
	
Konklusionen	 på	 NPM	 er,	 at	 det	 reelle	 arbejde	 der	 udføres	 i	 den	 offentlige	
sektor	i	for	høj	grad	er	blevet	forskudt	over	mod	det	målbare	på	bekostning	af	
faglig	kvalitet.	
	
Bogens	forskellige	bidrag	er	absolut	læsbare,	og	gør	den	absolut	velegnet	til	at	
finde	inspiration	i	den	videre	diskussion	om	den	offentlige	sektors	fremtid.	
	
Bogen	 afsluttes	 med	 en	 ganske	 glimmerende	 opsamling	 og	 perspektivering.	
Den	 kommer	 faktisk	 med	 et	 bud	 på	 hvordan	 man	 kunne	 forestille	 sig	
fremtidens	ledelsesmæssige	indretning	af	den	offentlige	sektor.	
	
For	det	første	skal	ledelsen	af	den	offentlige	sektor	være	præget	af	tillid	frem	
for	mistænkeliggørelse.	
	
For	det	andet	skal	der	være	større	råderum	for	faglig	handlefrihed.	
	
For	 det	 tredje	 skal	 der	 være	mere	 opmærksomhed	 på	 effektmål	 end	 simple	
produktionsmål.	
	
For	det	 fjerde	er	det	nødvendigt,	 at	der	gøres	op	med	den	offentlige	 sektors	
nul-fejlkultur.	
	
For	 det	 femte	 skal	man	 stoppe	 op	 og	 lave	 et	 opgør	med	 den	 omsiggribende	
”omstillingsmani”.	
	
For	det	sjette	og	sidste	opfordres	alle	i	den	offentlige	sektor	til	selvransagelse,	
ja,	 man	 kunne	 forestille	 sig	 at	 der	 var	 behov	 for	 en	 ”Forvaltningspolitisk	
sandhedskommission”.	
	
Anmelderen	er	 langt	 fra	enig	 i,	at	alle	 forslag	har	nogen	gang	på	 jorden,	men	
det	ville	være	torskedumt,	ikke	at	give	disse	forslag	en	seriøs	overvejelse.	
	
Noget	må	 ske,	 for	 som	det	 er	 nu,	 er	 det	 ikke	 godt	 nok.	Og	 det	 der	 er,	 er	 for	
meget.	
	
Med	disse	ord	skal	bogen	anbefales	på	det	varmeste	til	enhver	”bureaukrat”	i	
stat	 eller	 kommune.	 Hvis	 den	 ikke	 giver	 anledning	 til	 eftertanke,	 skal	 den	
læses	igen.	
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75.	Velfærdsgennembruddet	

Anmeldelse	 af	 Jørn	Henrik	 Petersen,	 Klaus	 Petersen	 og	Niels	 Finn	 Christiansen	
(red.):	 Dansk	 Velfærdshistorie	 –	 Mellem	 skøn	 og	 ret,	 Bind	 II,	 Perioden	 1898-
1933.	Syddansk	Universitetsforlag	2011.	
	
Offentliggjort	på	www.historie-online.dk	
	
Med	dette	andet	ud	af	i	alt	seks	bind	af	Dansk	velfærdshistorie	fortsætter	det	
gennemførte	 solide	 indtryk	af	 et	 samlet	bogværk	 i	 absolut	 særklasse.	Der	 er	
tale	 om	 et	 forskningsmæssigt	 mammutværk	 med	 højt	 estimerede	 forskere	
som	 bidragsydere.	 Inspirationen	 til	 dette	 enorme	 samleværk	 er	 tysk,	 og	
projektet	er	også	i	konsekvens	af	dette	gennemført	med	tysk	grundighed.	Men	
lad	 det	 blive	 slået	 fast	med	 syvtommersøm,	 at	 der	 her	 er	 tale	 om	 en	 dansk	
velfærdshistorie	med	stort	F.	Forskning	 i	 topklasse.	Det	er	 imidlertid	en	bog,	
som	 tager	 tid	 at	 læse.	Den	 er	 nok	mere	 egnet	 til	 studier	 end	 fornøjelse	 –	 og	
almindelig	nysgerrighed.	
	
Bogen	 følger	 den	 systematik,	 der	 også	 detaljeret	 er	 redegjort	 for	 i	 bind	 1.	
Hovedprincippet	 i	 hvert	 af	 de	 seks	 bind	 er,	 at	 temaerne	 er	 indplaceret	 i	 en	
bestemt	rækkefølge,	således	at	når	det	samlede	værk	foreligger,	er	det	muligt	
at	følge	en	såkaldt	socialpolitisk	”søjle”,	fx	arbejdsløshed,	helt	tilbage	fra	1536	
og	 frem	 til	 2011.	 Ganske	 smart	 tænkt.	 Den	 stramme	 systematik	 er	 yderst	
nyttig,	 ja,	 nærmest	 nødvendig,	 da	 hele	 bogværket	 er	 meget	 indholdstungt.	
Hvert	 kapitel	 er	 størrelsesmæssigt	 ofte	 at	 sammenligne	 med	 en	 mindre	
historiebog.	Så	der	er	muligheder	for	at	få	ryddet	op	på	sine	hylder,	når	dette	
værk	skal	stilles	på	plads.		
	
Bog	 nr.	 2,	 der	 dækker	 perioden	 1898-1933,	 kommer	 vidt	 omkring	 i	
socialpolitikkens	 mange	 –	 og	 ofte	 komplicerede	 –	 kringelkroge.	 Tidens	
politiske	og	økonomiske	 samfundsforhold	 tager	de	 tre	 redaktører	 sig	 samlet	
af.	 Det	 samme	 er	 tilfældet	 med	 det	 ideologiske	 idelandskab	 –	 om	 end	
forfatterrækkefølgen	 ændres	 en	 smule,	 sandsynligvis	 for	 at	 vise,	 at	
hovedskribenten	 har	 skiftet	 plads.	 Søren	 Kolstrup	 gennemgår	 med	 stærk	
indlevelse	udviklingen	fra	fattiglov	til	forsorgslov,	mens	Jørn	Henrik	Petersen	
(hvem	 ellers?)	 tager	 sig	 kompetent	 af	 tidens	 alderdomsforsørgelse	 og	
sygeforsikring.	 Lars	 Schädler	 Andersen	 behandler	 med	 stor	 grundighed	
ulykkesforsikringsproblematikken,	 mens	 Jacob	 Christensen	 med	 dygtighed	
gennemgår	 de	 væsentligste	 elementer	 i	 arbejdsløshedsforsikringen	 og	
arbejdsanvisning.	 Jørn	 Henrik	 Petersen	 vender	 tilbage	 og	 behandler	 med	
sædvanlig	grundighed	tidens	 invalideforsikring.	Klaus	Petersen	slutte	af	med	
en	ganske	fremragende	gennemgang	af	børnesagen	og	i	den	forbindelse	dansk	
familiepolitik.	 For	 den	 helt	 travle	 læser,	 der	 ikke	 orker	 at	 pløje	 747	 tæt	
skrevne	sider	 igennem,	kan	det	virkelig	anbefales,	 at	 læse	redaktørerne	 Jørn	
Henrik	og	Klaus	Petsersens	27	siders	sammenfatning	og	perspektivering.	Der	
kan	 på	 ingen	måde	 sættes	 en	 finger	 på	 forfatternes	 faglige	 og	 pædagogiske	
kompetencer,	 men	 man	 kan	 undres	 over	 den	 kønsmonotoni	 som	
forfatterkredsen	 består	 af,	 især	 når	 man	 tager	 forskningsfeltets	 indhold	 i	
betragtning.			
	
Med	så	omfattende	et	værk	er	det	kropumuligt	at	botanisere	 i	 selve	 teksten.	
Hvad	 skal	 fremhæves,	 og	 hvad	 skal	 nedtones.	Man	 kan	 kun	 imponeres	 over	
den	grundighed,	der	er	lagt	for	dagen.	Det	ser	ud	til	at	hver	en	sten	er	blevet	
vendt.	Det	gælder	lige	fra	at	en	socialpolitisk	idé	er	opstået,	til	de	diskussioner	
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det	har	medført	i	samtiden,	til	de	løsningsforslag	som	blev	behandlet	i	partier	
eller	parlament.	Det	samme	gælder	de	lovforberedende	arbejder,	selve	lovens	
udformning	 og	 den	 praksis	 det	 medførte.	 Det	 hele	 er	 tilsyneladende	 med.	
Dertil	skal	 lægges,	at	 forfatterne	gang	på	gang	vender	tilbage	og	 forklarer	på	
nutidsdansk,	hvilket	grundlæggende	principper	og	teorier	der	i	virkeligheden	
lå	til	grund	for	de	forskellige	systemers	udformning.	Der	er	så	at	sige	tale	om	
små	 lærerstykker	 i	 både	 økonomi,	 sociologi	 og	 politologi.	 Det	 gælder	
forsikringsprincipper,	 hjælp	 til	 selvhjælp,	 universalisme	 og	 almindelig	
veldædighed.	Det	hele	er	med.	Og	 ikke	sjælden	 få	man	den	opfattelse,	at	den	
danske	model,	 hvis	 en	 sådan	 findes,	 meget	 ofte	 er	 en	 blandingsform	 af	 alle	
hånde	principper	–	 lidt	afhængig	af	de	ydre	økonomiske	omstændigheder	og	
de	indre	partiideologiske	magtforhold.	
	
Et	gennemgående	træk	er	dog,	at	det	er	en	periode,	der	er	kendetegnet	af	en	
massiv	socialpolitisk	udskillelse	fra	fattiglovenes	deklasserende	virkninger.	En	
række	 love,	 der	 tydeligt	 adskiller	 ”rigtigt	 trængende”	 fra	 fattiglovene,	 er	
alderdom,	syge,	handicappede	og	arbejdsløse.	Dette	udtrykkes	bl.a.	gennem	en	
række	 lovinitiativer	 så	 som	 gennemførelsen	 af	 hjælpekasseloven	 (1907),	
loven	om	arbejdsløshedsforsikring	(1907)	og	invalideforsikringsloven	(1921).	
Mange	 flere	 love	 og	 initiativer	 kunne	 nævnes	 (og	 bliver	 også	 nævnt).	 Den	
mere	ideologiske	og	politiske	kamp	kom	til	at	stå	mellem	om	socialpolitikken	
skulle	 basereres	 på	 forvaltningernes	 skøn	 eller	 borgernes	 rettigheder.	
Ligeledes	 stod	 kampen	 også	 mellem	 om	 socialpolitikken	 skulle	 funderes	 på	
forsikring	 eller	 offentlig	 forsørgelse.	 Forsikringstanken	 var	 tidens	
altdominerende	 løsning,	 mens	 forsørgelse,	 som	 trods	 alt	 så	 sin	 spæde	
begyndelse	i	denne	periode,	måtte	vente	til	senere	med	at	slå	igennem	som	det	
dominerende	princip.	
	
Så	 bogen,	 kan	 trods	 sit	 enorme	 omfang	 anbefales	 til	 alle	 der	 kvalificeret	 vil	
sætte	 sig	 ind	 i	 de	 grundlæggende	 diskussioner	 om	 de	 væsentligste	
socialpolitiske	 spørgsmål,	 som	 både	 dengang	 og	 i	 dag	 er	 centrale	 for	 såvel	
kritikere	som	forsvarere	af	velfærdsstaten.	
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76.	Fagbevægelsen	og	Marshall-planen	

Anmeldelse	af	Dino	Knudsen:	Amerikaniseringen	af	den	danske	 fagbevægelse	–	
Marshallhjælp,	 kold	 krig	 og	 transatlantiske	 forbindelser	 1945-1956,	 Museum	
Tusculanums	Forlag	2012.	
	
Offentliggjort	på	www.historie-online.dk	
	
Med	 denne	 bog	 foreligger	 der	 nu	 en	 ganske	 god	 beskrivelse	 af	 dansk	
fagbevægelses	rolle	i	genopretningspolitikken	lige	efter	afslutningen	af	Anden	
verdenskrig.	 En	 periode	 der	 samtidig	 blev	 indgangen	 til	 efterkrigstidens	
velfærdsstatsparadigme,	 der	 bl.a.	 betød	 en	 betydelig	 sammensmeltning	 af	
arbejdsmarkedets	toppersoner	og	den	offentlige	administration.	
	
Bogens	 fokus	 er	 den	 danske	 fagbevægelses	 rolle	 i	 den	 økonomiske	
genopbygning	af	Danmark,	der	i	væsentlig	grad	blev	påvirket	af	amerikanske	
interesser.	 Ikke	en	bevidstløs	og	 følgagtig	påvirkning,	da	 fagbevægelsens	 top	
selv	 have	 en	 betydelig	 politisk	 interesse	 i	 en	 stærk	 antikommunistisk	 kurs,	
men	 en	 påvirkning	 gennem	 økonomiske,	 kulturelle	 og	 diplomatiske	
virkemidler.		Det	var	en	påvirkning	som	man	i	høj	grad	selv	var	interesseret	i,	
og	som	man	selv	bidrog	aktivt	til.	
		
Naturligvis	 bliver	 Marshallhjælpens	 økonomiske	 konsekvenser	 for	 dansk	
økonomi	omtalt	 i	bogen,	men	man	 får	slet	 ikke	som	nutidslæser	et	 realistisk	
indtryk	 af	 hjælpens	 betydelige	 økonomiske	 omfang.	 Det	 kan	 nu	 også	 være	
svært	at	forstå,	da	økonomi	og	priser	er	i	stadig	bevægelse,	men	for	at	forstå	
omfanget	 af	 hjælpeprogrammet,	 bliver	 man	 nødt	 til	 at	 relativere	 det	
økonomiske	omfang.	Den	samlede	Marshallhjælp	til	Danmark	blev	i	perioden	
1948-1952	på	i	alt	på	305	mio.	dollar,	svarende	til	ca.	1,8	mia.	danske	kroner.	
Priserne	var	som	bekendt	mindre	i	slutningen	af	1940’erne	og	i	begyndelsen	
af	1950’erne	end	i	dag	(2012).	Faktisk	er	priserne	mere	end	17	gange	højere	i	
dag	 end	 dengang.	 Hvis	man	 alene	 tager	 højde	 for	 den	 rene	 inflation,	 så	 var	
Marshallhjælpen	 i	 nutidspriser	 omkring	 31	 mia.	 danske	 kroner	 værd.	 Hvis	
man	så	også	samtidig	tager	højde	for	at	samfundet	er	blevet	meget	rigere	i	den	
mellemliggende	 periode,	 så	 var	 hjælpens	 økonomiske	 element	 væsentlig	
større.	 De	 1,8	 mia.	 kr.	 svarede	 til	 ca.	 7	 –	 8	 pct.	 af	 datidens	 årlige	 danske	
værditilvækst	–	dvs.	BNP.	I	dag	udgør	7-	8	pct.	af	årets	BNP	en	værdi	på	mere	
end	130	mia.	kr.	Der	er	derfor	ikke	enighed	mellem	anmelder	og	forfatter	om	
hjælpens	 reelle	omfang,	da	 forfatter	 skriver:	 ”I	 betragtning	af	 at	der	 var	 tale	
om	 et	 program	 hvor	 16	 lande	 deltog,	 var	 det,	 også	 i	 datiden	 et	 relativt	
beskedent	beløb”	(p.	103).	
	
Tiden	 i	 Danmark	 var	 lige	 efter	 befrielsen	 på	 alle	 måder	 præget	 af	 en	
kombination	 af	 store	 forventninger	 om	 samfundsreformer	 og	 en	 trang	 til	
tilbagevenden	til	normale	tilstande	oven	på	besættelsesårene.	Det	gjaldt	også	i	
forhold	 til	hele	statsapparatet	og	dets	måde	at	 fungere	på.	Der	blev	 ikke	 tale	
om	 noget	 frontalangreb	 mod	 den	 etablerede	 orden,	 men	 snarere	 om	 en	
omgående	 bevægelse.	 Reformarbejdet	 –	 især	 det	 internationale	 perspektiv	 -	
forankredes	 i	 nye	 institutioner	 ved	 siden	 af	 de	 gamle,	 og	 herfra	 trængte	
nytænkningen	langsomt	men	gradvist	ind	i	den	politiske	og	administrative	liv.	
Især	 på	 det	 økonomiske	 område	 var	 der	 allerede	 under	 krigen	 blevet	
gennemført	 et	 stort	 analysearbejde,	 der	 skabte	 grundlaget	 for	 den	 ny	 tids	
økonomiske	politik,	der	var	baseret	på	en	keynesiansk	tankegang	om	at	bruge	
finanspolitikken	som	konjunkturpolitisk	instrument.	Mange	af	disse	ideer	blev	



 277 

udviklet	 og	 bragt	 frem	 af	 lovende	 unge	 økonomer,	 med	 stærke	 social-
demokratiske	 holdninger	 hvoraf	 mange	 senere	 kom	 til	 at	 indtage	 ledende	
stillinger	 i	 regering	 og	 centraladministration	 -	 bl.a.	 to	 statsministre	 Viggo	
Kampmann	og	 J.O.	Krag	 samt	den	 senere	departementschef	 Erik	 Ib	 Schmidt.	
En	 embedsmand	 der	 for	 øvrigt	 på	 ingen	 måde	 havde	 benægtet	 sin	
kommunistiske	 fortid,	 eller	 sine	 for	 tiden	 stærke	 socialdemokratiske	
sympatier	 for	 en	 keynesiansk	 inspireret	 makro-politik.	 Han	 kom	 som	
”praktiker”	 i	 allerhøjeste	 grad	 til	 at	 sætte	 sit	 præg	 på	 udformningen	 af	 den	
officielle	danske	Marshallpolitik.	Sideløbende	med	Erik	 Ib	Schmidt	kom	hans	
kollega	 og	 partikammerat	 Jørgen	 Paldam	 fra	 Arbejderbevægelsens	
Erhvervsråd,	der	havde	gennemløbet	en	lignende	politisk	transformation	som	
Erik	 Ib	 Smith,	 til	 at	 spille	 en	 helt	 afgørende	 rolle	 for	 fagbevægelsens	 syn	 på	
Marshallhjælpen.	 Paldam	 bliver	 grundigt	 beskrevet	 i	 bogen	 som	 inhouse	
påvirkningsagent	 i	 fagbevægelsen,	 mens	 Erik	 –	 den	 danske	 arkitekt	 –	 ikke	
nævnes	 med	 et	 ord.	 Paldam	 var	 og	 blev	 primus	 motor	 i	 formuleringen	 af	
fagbevægelsens	Marshallpolitik.	 Det	 synes	 at	 være	 en	mangel	 ved	 bogen,	 at	
Marshallplanens	 påvirkning	 af	 og	 indflydelse	 på	 arbejderbevægelsens	
politiske	gren	-	Socialdemokratiet	–	stort	set	ikke	er	eksisterende.	
	
På	 samme	 måde	 er	 bogen	 ikke	 særlig	 flink	 til	 at	 se	 Marshallhjælpen	 i	 et	
bredere	 økonomisk	 perspektiv,	 og	 dermed	 finde	 ind	 bag	 fagbevægelses	
bagvedliggende	bevæggrunde	for	den	yderst	positive	Marshalltilgang,	som	de	
vitterlig	 havde.	 For	 dem	 var	 der	 to	 overordnede	 mål:	 At	 sikre	 flest	 mulige	
arbejdspladser	og	holde	kommunisterne	stangen.	Set	 fra	et	dansk	perspektiv	
skulle	 Marshallmidlerne	 sikre	 en	 stor	 investeringsrate,	 da	 import	 af	 foder-
stoffer	 	 og	 andre	 råvarer	 til	 eksport	 godt	 nok	 på	 kort	 sigt	 ville	 forbedre	
betalingsbalancen,	 men	 at	 det	 så	 ville	 ske	 på	 bekostning	 af	 den	 interne	
genopbygning.	 Påstanden	 var,	 at	 hvis	 der	 skulle	 skabes	 basis	 for	 fremtidig	
økonomisk	 vækst,	 var	 det	 nødvendigt	 med	 den	 industrielle	 eksport	 og	
mekanisering	af	 landbruget.	Den	siddende	venstreregering	var	 faktisk	meget	
skeptisk	 over	 for	 deltagelse	 i	 Marshallplanens	 permanente	 samarbejde.	
Venstreregeringen	 var	 bange	 for	 at	 samarbejdet	 skulle	 indføre	
Socialdemokratiets	 mere	 statsstyrede	 økonomiske	 politik	 ad	 bagdøren.	
Modstanden	mod	denne	 socialdemokratisk	dominerede	 strategi,	der	 indebar	
en	tendens	til	stærk	statslig	styring,	var	fra	især	industriens	side	så	massiv,	at	
den	blev	trukket	tilbage.		
	
Ligeledes	 giver	 bogen	 ikke	 stor	 indblik	 i	 hvordan	 Marshallhjælpen	 rent	
teknisk	 foregik	 i	 Danmark,	 og	 dermed	 forståelse	 af	 fagbevægelsens	
stillingtagen	til	hjælpen.	Mekanikken	var,	at	danske	importører	af	dollarvarer	
naturligvis	 skulle	betalte	 for	deres	køb,	men	betalingen	 foregik	 ikke	 i	 dollar,	
men	 i	 danske	 kroner	 der	 blev	 indsat	 på	 særlige	 konti	 i	 Danmarks	 National-
bank.	På	den	måde	skulle	importørerne	ikke	bruge	dollar	til	deres	import.	På	
den	 måde	 kom	 USA	 både	 direkte	 og	 indirekte	 til	 at	 påvirke	 den	 danske	
erhvervspolitik.	Altså	noget	for	noget.	Fagbevægelsen	havde	derfor	i	realiteten	
ikke	så	mange	valg	–	enten	sagde	man	 ja	 til	hjælpen	og	 tog	konsekvensen	af	
amerikansk	indflydelse	–	og	penge	–	eller	også	meldte	man	sig	helt	ud.	Det	var	
nemlig	 blevet	 aftalt	 i	Marshalloverenskomsten,	 at	 de	 danske	 beløb,	 der	 blev	
indbetalt	 til	 Nationalbanken	 –	 de	 såkaldte	 ”modværdimidler”	 –	 kun	 kunne	
anvendes	 efter	 aftale	 med	 USA.	 Her	 var	 det	 aftalt	 at	 anvendelsen	 af	 de	
indbetalte	midler	var	tredelt.	Det	ene	var	at	fremme	produktionen	i	Danmark.	
Det	andet	var	at	fremme	eftersøgning	og	udvinding	af	råvarer,	der	var	knappe	
i	USA,	og	det	tredje	og	sidste	var	indfrielse	af	den	danske	statsgæld.	På	denne	
måde	kom	USA	til	at	spille	en	ikke	helt	uvæsentlig	rolle	for	tilrettelæggelsen	af	
den	danske	efterkrigstids	økonomiske	politik.	De	insisterede	oprindeligt	på,	at	
de	 skulle	 have	 fuld	 kontrol	 med	 anvendelsen	 af	 modværdimidlerne,	 men	
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modificerede	 efterfølgende	 denne	 holdning	 til,	 at	 fordelingen	 skulle	 ske	 i	
enighed.	
	
Det	ligger	relativt	fast,	at	Marshallhjælpen	i	Danmark	gav	et	økonomisk	større	
råderum	end	landet	ellers	ville	have	haft.	Det	kan	dog	være	svært	helt	præcist	
at	 gøre	 effekten	 op,	 da	 perioden	 også	 blev	 kendetegnet	 af	 en	 række	 andre	
væsentlige	hændelser,	der	påvirkede	dansk	økonomi	–	fx	den	danske	devalu-
ering	 i	 1949	 og	 Koreakrigens	 udbrud	 i	 1950.	 Den	 Marshallfinansierede	
vareimport	 kunne	 i	 perioden	 finansiere	mere	 end	underskuddet	på	 vare-	 og	
tjenestebalancen,	 hvilket	 alt	 andet	 lige	 øgede	 det	 danske	 rådighedsbeløb	 til	
forbrug	 og	 investeringer.	 Omkring	 7	 pct.	 af	 al	 dansk	 import	 blev	 i	 denne	
periode	 betalt	 af	 Marshallmidlerne.	 Dollar	 var	 den	 knappe	 faktor.	 Omkring	
halvtreds	 procent	 af	 al	 dansk	 import	 fra	 dollarområdet	 blev	 derfor	 betalt	 af	
Marshallhjælpen.	 De	 vigtigste	 importvarer	 som	 blev	 finansieret	 af	
Marshallmidler,	var	mineralolier,	korn	og	oliekager.	
	
Det	 er	 dog	 ikke	 retfærdigt	 over	 for	 bogen	 som	 helhed,	 at	 hæfte	 sig	 ved	
eventuelle	 mangler	 i	 fremstillingen	 af	 Marshallhjælpens	 makroøkonomiske	
effekter.	Bogen	 lever	stærkt	på,	at	have	 frembragt	ny	viden	om	hvordan	Den	
kolde	 krig	 blev	 udkæmpet	 på	 fagforeningsniveau,	 og	 hvordan	 dansk	
fagbevægelse	samarbejdede	både	med	det	officielle	USA	og	den	amerikanske	
fagbevægelse,	der	 i	perioder	var	mere	eller	mindre	anløben	i	et	rødglødende	
antikommunistisk	 felttog:	 ”Formålet	 med	 denne	 bog	 er	 at	 undersøge	
hvorledes	 den	 danske	 fagbevægelse	 forholdt	 sig	 til,	 medvirkede	 til	 og	 blev	
påvirket	 af	 sin	 involvering	 i	 Marshallhjælpen”	 (p.	 17).	 Målsætningen	 bliver	
faktisk	opfyldt	med	bravour.		
	
Bogens	første	kapitler	er	en	relativ	–	og	selektiv	-	gennemgang	af	amerikansk	
fagbevægelses	nyere	historie.	Den	er	yderst	nyttig	for	danske	læsere,	der	skal	
forsøge	at	forstå	de	særlige	forhold,	der	i	USA	var	herskende	i	årene	lige	efter	
afslutningen	af	Den	Andens	Verdenskrig.	Den	amerikanske	fagbevægelse,	der	
efter	danske	forhold	var	svagt	organiseret,	blev	i	stigende	grad	inddraget	i	den	
overordnede	 amerikanske	 udenrigspolitik,	 der	 havde	 det	 hårdkogte	 sigte,	 at	
inddæmme	og	bekæmpe	kommunisterne	hvor	end	de	måtte	befinde	sig.	Der	
var	 i	 USA	 to	 faglige	 landsorganisationer,	 der	 ikke	 kunne	 døje	 synes	 af	
hinanden,	 men	 hvor	 det	 mest	 patriotiske	 og	 antikommunistiske	 af	 slagsen	
(AFL)	i	sidste	ende	trak	det	længste	strå,	og	sikrede	en	boycot	og	i	sidste	ende	
en	nedlæggelse	af	Det	faglige	Verdensforbund,	der	havde	en	vis	kommunistisk	
indflydelse.	 Det	 er	 også	 historien	 om	 to	 markante	 og	 karimatiske	
fagforeningsbosser,	 der	 i	 deres	 ungdom	 var	 rundet	 af	 den	 ekstreme	
venstrefløj,	 men	 som	 af	 forskellige	 omveje	 endte	 som	 glødende	
antikommunister	og	fagforeningspampere	af	værste	skuffe.	Disse	herrer	følte	
sig	 ikke	 for	 fine	 til	 at	 inddrage	 bevidst	 misinformation	 og	 CIA	 i	 deres	
forskellige	 kampagner	 til	 at	 bekæmpe	 kommunistisk	 inspirerede	
fagforeninger	rundt	om	i	Europa.	De	var	erklærede	demokrater,	men	veg	ikke	
uden	 om	 at	 inddrage	 fx	 mafiaen	 i	 udemokratiske	 voldshandlinger	 mod	 det,	
som	de	kaldte	ikke	frie	fagforeninger.				
	
Efter	en	noget	tøvende,	ja	måske	famlende	start,	melder	dansk	fagbevægelses	
top	 klart	 ud	 i	 1948,	 at	 de	 nu	 støtter	Marshallplanen	med	 alt	 hvad	 der	 deraf	
følger:	 ”På	 londonkonferencen	 offentliggør	 De	 samvirkende	 Fagforbund	 sin	
støtte	 til	 	 Marshallplanen	 	 og	 tager	 dernæst	 formel	 kontakt	 til	 regeringen	 i	
forhold	 til	 implementering	 af	 planen	 i	 Danmark.	 Dansk	 fagbevægelse	 har	
bekendt	kulør	og	er	fra	nu	af	en	medspiller	i	hjælpeprogrammet”	(p.	86).		Den	
danske	 fagbevægelses	 top	 var	 dog	 yderst	 bekymrede	 over	 Marshallplanens	
indbyggede	 økonomiske	 logik	 om	 at	 øge	 handelsliberaliseringen	 landene	
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imellem,	da	det	åbenlyst	ville	koste	danske	arbejdspladser.	Et	forhold	der	ville	
svække	fagbevægelsen	på	gulvet	over	for	kommunisterne,	men	som	de	i	sidste	
ende	alligevel	måtte	æde	i	sig:	”Under	alle	omstændigheder	lykkedes	det	ikke	
De	 samvirkende	 Fagforbund	 og	 deres	 ligesindede	 i	 den	 internationale	
fagforeningsbevægelse	 at	 bremse	 liberaliseringen,	OEEC	besluttede	 endda	 at	
det	skulle	gennemføres	hurtigere	end	oprindeligt	planlagt”	(p.	100).	

Den	danske	fagbevægelse	havde	et	særligt	fokus	på	Marshallhjælpens	tekniske	
bistand.	 Det	 havde	 sin	 helt	 naturlige	 forklaring:	 ”Uden	 en	 forøgelse	 af	 egen	
produktivitet,	 en	 genoprettelse	 af	 konkurrenceevnen	 og	 styr	 på	
betalingsbalancen	 ville	 de	 vesteuropæiske	 lande	 forblive	 i	 et	 økonomisk	
dødvande	 og	 være	 fanget	 i	 en	 gældsspiral	 over	 for	 USA”	 (p.	 103).	
Produktivitetsfilosofien	havde	ud	over	det	det	 rent	økonomiske	også	en	klar	
ideologisk	 mission:	 ”Produktivitetsideologien	 gik	 ud	 på	 at	
produktivitetskræfterne	 kunne	 stimuleres	 ved	 et	 samarbejde	 klasserne	
imellem	 i	stedet	 for	at	blive	 frigjort	gennem	social	 revolution.	Alle	ville	nyde	
godt	 heraf	 fordi	 parterne	 ikke	 skulle	 strides	 om	 den	 samme	 kage	 som	 i	 et	
nulsumsspil”	 (p.	 105).	 Velfærdsstatens	 klasseløse	 samarbejdspolitik	 skinner	
her	tydeligt	igennem.	

En	 af	 fagbevægelsens	 helt	 store	 opgaver,	 blev	 at	 overbevise	 bevægelsens	
mange	tillidsmænd	og	kvinder	om	den	amerikanske	livsstils	lyksaligheder	og	
økonomiske	velsignelser.	Et	utal	af	studierejser	blev	foretaget.	Mere	end	500	
danskere	 var	 i	 denne	 periode	 i	 USA	 på	 diverse	 længere	 og	 kortere	
produktivitetsrelaterede	 studierejser.	 På	 overfladen	 en	 kæmpe	 succes,	 men	
nærlæste	man	de	obligatoriske	afrapporteringsrapporter,	kunne	man	mageligt	
finde	væsentlige	kritikpunkter	af	både	det	amerikanske	samfund	som	helhed	
og	 fagbevægelse	 i	 særdeleshed.	 Dette	 var	 dog	 ugle	 set,	 da	 dette	 hverken	
bekom	det	officielle	USA	eller	den	amerikanske	 fagbevægelse	 særligt	 vel.	Og	
da	 de	 betalte	 gildet,	 var	 det	 en	 udtalt	 amerikansk	 forventning,	 at	 gæsterne	
skulle	 have	 udtrykt	 en	 absolut	 mere	 positiv	 attitude.	 Når	 det	 ikke	 skete	 i	
passende	 omfang,	 var	 det	 officielle	 USA	 straks	 på	 stikkerne.	 Nogle	 gange	 så	
alvorligt,	 at	 landenes	 politiske	 topniveauer	 blev	 inddraget.	 Fagbevægelsen	
gjorde	dog	en	hæderlig	indsat	i	at	sortere	folk	fra.	Kommunister	kunne	under	
ingen	 omstændigheder	 få	 rejsevisum	 til	 USA,	 og	 åbenlyst	 kritiske	
socialdemokrater	 blev	 overhovedet	 ikke	 indstillet	 til	 at	 tage	 med	 på	 disse	
studieture.	Alligevel	kunne	man	ikke	holde	kritikken	nede.	The	American	way	
of	 life	 havde	 i	 dansk	 optik	 sine	 mørke	 sider.	 Raceadskillelse,	 working	 poor	
især	i	sydstaterne,	 lav	og	dårlig	fagorganisering	og	et	opskruet	arbejdstempo	
fremkaldt	 af	 de	 såkaldt	 videnskabelige	 målemetoder.	 USA’s	 velstand,	
industrielle	 fremgang	 og	 teknologiske	 landvindinger	 havde	 tydeligvis	 sin	
negative	 pris.	Mange	 faglige	 danske	 tillidsmænd	 som	deltog	 i	 studierejserne	
var	 godt	 nok	 imponeret,	 måske	 benovede,	 men	 når	 de	 fik	 indlejret	 og	
reflekteret	over	deres	mange	indtryk,	ville	de	alligevel	ikke	bytte	det	ud	med	
de	 danske	 forhold.	 Det	 var	 værterne	 højlydt	 skuffede	 over.	 De	 ønskede	 at	
fremstille	 de	 ikke	 bortforklarlige	 negative	 forhold	 som	 midlertidige	 eller	
forbigående.	 På	 den	 anden	 side	 lå	 både	 lykken	 og	 den	 materielle	 overflod:	
”Spin	 er	 ikke	 en	 ny	 opfindelse	 og	 går	 nok	 heller	 ikke	 af	mode	 foreløbig”	 (p.	
142).					

På	 ét	 område	 var	 der	 dog	 en	 større	 samklang.	 	 Det	 var	 omkring	 moderne	
virksomhedsledelse.	 Danske	 tillidsmænd	 var	 passende	 imponeret	 over	 den	
ledelsesmæssige	åbenhed,	der	blev	udvist	på	amerikanske	arbejdspladser:	”Af	
rapporterne	 fremgår	 det	 også	 at	 danskerne	 ikke	 var	 vant	 til	 at	 få	 megen	
information	 om	 hvad	 der	 skete	 i	 virksomhederne	 derhjemme,	 men	 at	 det	
modsatte	 var	 tilfældet	 i	 USA.	 Her	 gjorde	 lederne	 en	 indsats	 for	 at	 oplyse	
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medarbejderne	om	hvad	der	skete	inden	for	hele	virksomhedens	rammer.	Det	
satte	 danskerne	 stor	 pris	 på”	 (p.	 150).	 Dette	 felt	 var	 måske	 der	 hvor	
studierejserne	gav	det	mest	positive	afkast.	God	ledelse	og	god	tilrettelæggelse	
af	arbejdet	gav	både	på	kort	og	lang	sigt	øget	produktivitet.		

Der	 var	 naturligvis	 en	 modpris	 for	 den	 amerikanske	 godgørenhed.	 Dansk	
fagbevægelse	 blev	 i	 høj	 grad	 spundet	 ind	 i	 et	 efterretningsnet,	 der	 havde	 til	
opgave	at	disinformere	om,	og	undergrave	kommunistisk	indflydelse	på	dansk	
politik	 i	 almindelighed	 og	 fagforeningsvirksomhed	 i	 særdeleshed.	 I	 den	
forbindelse	 blev	 der	 ikke	 taget	 fat	 med	 sarte	 følelser	 til	 national	
selvstændighed,	 om	 end	 danskerne	 generelt	 udvikler	 en	 modvilje	 over	 for	
åbenlys	 amerikansk	 propaganda.	 Der	 hvor	 USA	 og	 dansk	 fagbevægelse	 kan	
finde	gnidningsløst	sammen,	er	i	en	uskøn	forenet	kamp	mod	enhver	form	for	
kommunistisk	 indflydelse.	Derfor	 får	dansk	 fagbevægelse	også	en	hovedrolle	
for	at	sløre	hvorfra	budskaberne	virkelig	kommer	fra.	Og	her	er	der	ikke	tale	
om	 dansk	 vrangvillighed,	 men	 fra	 visse	 kredse	 i	 fagbevægelsen	 nærmest	 et	
overstadigt	 medløberi:	 ”Både	 afsender	 og	 modtager,	 både	 amerikanere	 og	
danskere,	 var	 generelt	 enige	 om	 at	 de	 ideer,	 forestillinger,	 teknikker	 og	
praksisser,	som	krydsede	Atlanten,	var	autentiske	og	genuint	amerikanske”	(p.	
197).			

Denne	bog	et	væsentligt	–	og	velskrevet	 -	bidrag	 til	 forståelsen	af	Danmarks	
rolle	 under	 Den	 kolde	 Krig.	 Fokus	 er	 ikke,	 som	 det	 plejer	 at	 være,	 på	 det	
partipolitiske,	men	derimod	på	hvordan	toppen	af	dansk	fagbevægelse	tænkte	
og	handlede	i	en	international	situation	under	et	voldsomt	krydspres	fra	de	to	
store	supermagter.	

Bogen	 kan	 på	 det	 varmeste	 anbefales	 som	 undervisningspensum	 inden	 for	
dansk	nutidshistorie,	men	den	kan	også	bare	læses	som	en	glimrende	fortalt	–	
måske	 lidt	 skrammende	 –	 historie	 om	 hvordan	 Danmark	 på	 godt	 og	 ondt	
ideologisk	såvel	som	politisk	blev	amerikaniseret	på	ganske	få	år.		
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77.	Revolutioner	æder	ofte	sine	egne	børn	

Anmeldelse	af	Hannah	Arendt:	Om	Revolution,	Forlaget	Klim	2012.	
	
Offentliggjort	på	www.historie-online.dk	
	
	
Med	næsten	halvtreds	 års	 forsinkelse	 er	Hannah	Arendts	bog	om	revolution	
blevet	 oversat	 til	 dansk.	 Endnu	 en	 filosofisk-politologisk	 klassiker	 kan	 nu	
findes	på	de	danske	boghylder,	og	det	er	i	sig	selv	fortjenstfuldt.	Til	trods	for	at	
den	 foreligger	 i	 en	 tilsyneladende	 god	 dansk	 oversættelse,	 skal	 man	 ikke	
forledes	 til	 at	 tro,	 at	 det	 er	 en	 læse-let-bog.	 Bogen	 kræver	 faktisk	 noget	 af	
læseren.	 Til	 gengæld	 får	 vedkommende	 også	 indblik	 i	 en	 række	 filosofisk-
politiske	 refleksioner	 over	 forholdet	 mellem	 vold	 og	 handling,	 frihed	 og	
tyranni	samt	hvordan	der	kan	skelnes	mellem	den	offentlige	og	private	sfære	i	
det	senmoderne	politiske	liv.					
	
Der	er	løbet	meget	vand	i	åen	siden	begyndelsen	af	tresserne,	hvor	bogen	blev	
skrevet,	og	man	kan	med	god	ret	spørge	sig	selv,	om	en	bog,	der	er	skrevet	i	en	
helt	anden	tidslomme	end	vores,	overhovedet	kan	have	en	fornuftig	relevans	
for	en	nutidig	læser.		
	
Svaret	er	ikke	så	lige	til.		
	
Ingen	 kan	 være	 i	 tvivl	 om,	 at	 Hannah	 Arendt	 skrev	 for	 et	 publikum,	 der	 i	
højeste	grad	var	optaget	af	nogle	af	de	allerstørste	spændinger,	som	Den	Kolde	
Krig	 medførte.	 Tiden	 var	 præget	 af	 frygt.	 Det	 totale	 atomragnarok	 kunne	
bryde	 ud	 når	 som	 helst.	 Frygten	 var	 også	 blandet	 med	 håb:	 Klarede	 man	
pynten?		
	
Krigsfrygten	 og	 den	 opskruede	 politiske	 retorik	 om	 frihed	 overfor	 tyranni,	
prægede	 naturligvis	 det	 intellektuelle	 og	 videnskabelige	 miljø	 på	 dette	
tidspunkt.	Dertil	skal	 lægges,	at	bogen	blev	skrevet	mens	USA	langsomt,	men	
sikkert	forsumpede	i	Vietnamkrigen,	og	før	civilbefolkningen	frigjorde	sig	fra	
de	 amerikanske	 krigshøge.	 I	 den	 forstand	 har	 Hannah	 Arendt	 bog	 givetvis	
overlevet	sig	selv.		
	
Til	gengæld	kan	man	også	vælge	at	læse	bogen	i	et	mere	nutidigt	perspektiv	–	
især	 med	 Det	 Arabiske	 Forår	 i	 tankerne.	 Så	 giver	 bogen	 en	 række	 andre	
associationer:	Hvad	er	det,	 der	udløser	 en	 revolution,	 og	hvordan	 fastholder	
man	 de	 oprindelige	 målsætninger	 i	 revolutionen	 uden	 at	 ende	 i	 vold	 og	
totalitarisme.	 Og	 sidst	 men	 ikke	 mindst,	 hvad	 siger	 historien	 om	 tidligere	
revolutioners	muligheder	for	at	sikre	sig	mod	at	professionelle	revolutionære,	
der	 ofte	 bare	 er	 tilskuere,	 ikke	 overtager	 og	 forvansker	 det	 revolutionære	
moment?	
	
Her	 har	 Hannah	 Arendt	 en	 række	 bud	 –	 ja,	 nærmest	 advarsler	 fra	 det	
righoldige	 historiske	 materiale,	 som	 hun	 inddrager.	 Man	 skal	 dog	 i	 denne	
forbindelse	være	yderst	opmærksom	på,	at	hendes	meget	stramme	filosofiske	
tilgang	til	revolution	og	revolutionshistorie,	skævvrider	konklusionerne,	så	de	
passer	 som	 fod	 i	 hose	 til	 det	man	 vistnok	 inden	 for	 politologien	 kalder	 den	
konservative	 kommunitarisme,	 der	 kort	 fortalt	 mener,	 at	 historien	 i	
virkeligheden	 sluttede	med	 det	 borgerlige	 demokratis	 gennembrud,	 og	 som	
smukkest	 blev	 udtrykt	 gennem	 den	 amerikanske	 revolution,	 og	 den	 deraf	
følgende	amerikanske	forfatning.		
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Det	 er	 dog	 ikke	 således	 fat,	 at	 Arendt	 på	 nogen	 måde	 var	 tilhænger	 af	 en	
uhæmmet	 liberalisme.	 Der	 var	 i	 hendes	 optik	 for	 meget	 materiel	
egennyttefilosofi	 i	 den	 form	 for	politisk	 tænkning,	 som	hun	konkret	 så	 i	den	
amerikanske	 levevis.	Var	hun	almindelig	kritisk	over	 for	 liberalismen,	 så	var	
hun	 direkte	 afstandstagende	 over	 for	 enhver	 form	 for	 socialistiske	 eller	
kommunistiske	 styreformer.	Ud	af	hendes	 tekster	kan	man	nærmest	placere	
hendes	 tankesæt	som	et	blandingsprodukt	af	det	som	eftertidens	politologer	
har	kaldt	det	deliberative	og	republikanistiske	demokrati.	Man	skal	nok	være	
politologisk	 feinschmecker	 for	 at	 kunne	 skelne	 mellem	 disse	 to	 forskellige	
demokratiformer.	Så	det	undlades	her.			
	
Hvorom	 alting	 er,	 så	 forudsætter	 Arendts	 krav	 til	 det	 sande	 demokrati	 et	
udtalt	 elitært	 menneskesyn,	 da	 deltagerne	 i	 den	 demokratiske	 proces	 skal	
være	 i	stand	til	at	kommunikere	med	hinanden	på	et	højt	 fagligt,	abstrakt	og	
kulturelt	niveau,	da	det	i	hendes	demokratiforståelse	er	en	forudsætning	for	at	
kunne	 opnå	 et	 gyldigt	 resultat.	 Simple	 afstemninger	 hvor	 folk	 alene	 tager	
stilling	ud	fra	egen	materiel	forgodtbefindende	eller	velvære,	ser	ud	til	at	være	
en	ren	vederstyggelighed.	Det	er	tilsyneladende	et	demokratisk	grundsyn	hos	
hende,	at	den	 frie	og	dialogbaserede	samtale	er	eneste	 legitime	rettesnor	 for	
at	overbevise	andre	om	løsningen	på	offentlige	anliggender.		
	
Borgerne	skal	i	Arendts	ideelle	demokratiske	verden	være	rationelle	personer,	
der	kan	følge	en	til	tider	kompliceret	argumentation,	samtidig	med	at	de	skal	
være	så	ansvarlige,	at	de	kan	sætte	almenvellet	over	personlige	interesser.	Det	
må	i	sandhed	siges	at	være	lidt	af	en	prøvelse,	der	sætter	den	virkelige	verden	
i	skammekrogen.	Arendts	krav	til	menneskers	demokratiske	habitus	og	moral	
er	så	høj,	at	benene	har	en	tilbøjelighed	til	at	lette	fra	jorden.		
	
Arendt	 demokratiforståelse	 skal	 dog	 læses	 mellem	 linjerne,	 da	 bogen	 som	
titlen	 antyder,	 primært	 handler	 om	 revolutionsbegrebet	 og	 de	 historiske	
revolutionserfaringer.	 Omdrejningspunktet	 er	 de	 to	 store	 revolutioner,	 der	
indvarslede	 oplysningstidens	 tidsalder:	 Den	 amerikanske	 1776-1789	 og	 den	
franske	 1789-1799.	 For	 at	 kunne	 få	 det	 fulde	 udbytte	 af	 bogen,	 må	 det	
anbefales,	 at	 man	 er	 rimmelig	 velbevandret	 ud	 i	 det	 historiske	 forløb,	 da	
Arendt	 nærmest	 forudsætter,	 at	 man	 har	 et	 intimt	 kendskab	 til	 mange	 af	
datidens	aktører	på	begge	sider	af	Atlanten.	Så	det	kan	være	virkelig	nyttigt,	at	
have	 Den	 store	 Danske	 encyklopædi	 lige	 ved	 hånden,	 hvis	 man	 ikke	
fuldstændigt	skal	miste	overblikket.	
	
Bogen	er	systematisk	bygget	op.	Først	sættes	hele	revolutionsbegrebet	under	
den	 skarpe	 filosofiske	 lup.	 Hvert	 et	 ord	 skal	 i	 denne	 tradition	 udredes	
grundigt:	 ”Ethvert	nyt	 fænomen	 i	menneskets	verden	kræver	åbenlyst	et	nyt	
ord,	 hvad	 enten	der	 findes	på	 et	 nyt	 ord	 til	 at	 dække	over	den	nye	 erfaring,	
eller	der	bruges	et	gammelt	ord,	der	gives	en	helt	ny	betydning”	(p.	31).		
	
Sigtekornet	 bliver	 herefter	 hurtigt	 rettet	 ind	 på	 Machiavellis	 magt-	 og	
voldsbegreber,	 indflettet	 i	 den	 amerikanske	 og	 franske	 revolution	med	 flere	
afstikkere	 til	 både	den	 russiske	 og	den	på	bogudgivelsens	 aktuelle	 ungarske	
revolte.	
	
Det	 er	 helt	 symptomatisk,	 at	 den	 franske	 revolution	 står	 klart	 i	 folks	
bevidsthed,	som	indbegrebet	af	revolution.	Det	er	så	at	sige	alle	revolutioners	
moder,	mens	den	amerikanske	 revolution,	 kun	kendes	 af	 ganske	 få	uden	 for	
USA.	Dette	er	i	Arendts	analyse	en	stor	skam	for	den	revolutionære	idé,	da	den	
franske	 revolution	 stort	 set	 endte	 i	 intriger,	 bagvaskelse	 og	 forræderi,	 der	
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efterfølgende	 resulterede	 i	 et	 accelererende	 antal	 henrettelser.	 Derimod	 var	
den	 amerikanske	 revolution	 trods	 politisk	 uenighed	 og	 fraktionsdannelse	
kendetegnet	 af	 et	 synligt	 fravær	 af	mistro	 og	 konspirationsteorier:	 ”Det	 var	
den	franske	og	ikke	den	amerikanske	revolution,	der	satte	verden	i	brand,	og	
det	var	som	følge	heraf	med	udgangspunkt	i	forløbet	af	den	franske	revolution	
og	 ikke	 forløbet	 i	 Amerika	 eller	 i	 de	 amerikanske	 forfatningsfædres	
handlinger,	at	vores	nutidige	brug	af	ordet	”revolution”	fik	sine	konnotationer	
og	overtoner	overalt	 i	verden,	 inklusive	De	Forenede	Stater”	 (p.	51).	Udtrykt	
mere	klart:	 ”Den	 triste	 sandhed	er,	 at	den	 franske	 revolution,	der	 endte	 i	 en	
katastrofe,	har	 skabt	verdenshistorie,	mens	den	amerikanske	 revolution,	der	
har	haft	en	så	overvældende	succes,	er	forblevet	en	begivenhed	med	en	i	det	
store	og	hele	lokal	betydning”	(p.	52).		
	
Arendts	 forklaringsmodel	på	disse	 to	revolutioner	skal	 findes	 i	håndteringen	
af	 de	 opdukkede	 menneskerettigheder.	 Amerikanerne	 så	
menneskerettighederne	 som	 et	 værn	 mod	 statens	 detailstyring,	 mens	
franskmændene	så	dem	som	grundlaget	for	folkets	magt,	og	ikke	mindst	som	
en	legitimering	af	statens	magt	-	også	når	den	begik	overgreb.		
	
Herefter	 behandler	 Arendt	 de	 sociale	 spørgsmål	 som	 en	 ledetråd	 i	 den	
revolutionære	bevægelse.	Hun	mener	 ligefrem,	 at	den	 franske	 revolution	 fra	
starten	 kørte	 af	 sporet,	 da	 den	 ofrede	 friheden	 på	 bekostning	 af	 ligheden:	
”Således	var	revolutionens	rolle	ikke	længere	den	at	befri	mennesket	fra	dets	
medmenneskers	 undertrykkelse,	 for	 slet	 ikke	 at	 tale	 om	 at	 grundlægge	
friheden,	men	derimod	at	befri	samfundets	livsproces	fra	knaphedens	lænker,	
så	den	kunne	svulme	op	til	en	strøm	af	overflod.	Ikke	frihed,	men	overflod	blev	
nu	revolutionens	mål”	(p.	60).	For	Arendt	var	revolutionens	mål	ideelt	set	en	
slags	 frihedens	 forfatning	–	et	nyt	samfund,	der	muliggjorde	udøvelse	af	den	
politiske	frihed	baseret	på	en	aktiv	politisk	offentlighed.	Revolutionen	burde	i	
det	 lys	 indstifte	 øgede	 muligheder	 for	 pluralitet	 og	 kommunikation	 i	 de	
offentlige	 anliggender.	 Arendt	 afviste	 kategorisk,	 at	 økonomisk	 eller	 social	
lighed	 skulle	 have	 samme	 betydning	 som	 den	 politiske	 frihed.	 Derfor	 havde	
hun	også	kun	hån	til	overs	for	den	russiske	Oktoberrevolutions	erklærede	mål	
om	”elektrificering	plus	sovjetter”.			
	
I	Arendts	verdensbillede	var	det	ikke	muligt	at	løse	fattigdommens	problemer	
ved	 hjælp	 af	 revolter	 eller	 nationaliseringer	 af	 produktionsmidlerne,	 men	
derimod	 ved	 hjælp	 af	 tekniske	 midler,	 for	 teknologi	 var	 i	 hendes	 øjne	 i	
modsætning	 til	 nationalisering	 selvfølgelig	 et	 politisk	 neutralt	 middel.	 I	
sandhed	et	yderst	naivt	økonomisk	ræsonnement.		
	
Arendt	 forholdt	 sig	 derimod	 anderledes	 positivt	 til	 den	 amerikanske	
revolution,	da	den	først	og	fremmest	foregik	på	de	bonede	gulve,	og	udfoldede	
sig	gennem	civiliserede	samtaler.	Dertil	skal	 lægges,	at	 fokus	slet	 ikke	var	på	
social	 lighed	 men	 derimod	 på	 frihed,	 og	 især	 over	 for	 statsmagten:	
”Nødvendigheden	 af	 opposition	 til	 den	 offentlige	mening,	 til	 den	 potentielle	
enstemmighed,	 var	 derfor	 en	 af	 de	 mange	 ting,	 som	 den	 amerikanske	
revolutions	mænd	var	fuldstændig	enige	om;	de	vidste,	at	den	offentlige	sfære	
i	 en	 republik	 bestod	 af	 en	 udveksling	 af	 meninger	 mellem	 ligemænd,	 og	 at	
denne	 sfære	 ganske	 enkelt	 ville	 forsvinde,	 det	 selv	 samme	 øjeblik	 alle	
ligemænd	 på	 en	 eller	 anden	 måde	 var	 af	 samme	 mening,	 og	 en	 sådan	
meningsudveksling	 var	 blevet	 overflødig.	 De	 refererede	 aldrig	 til	 den	
offentlige	 mening	 i	 deres	 argumentation,	 som	 Robespierre	 og	 den	 franske	
revolutions	mænd	konstant	gjordefor	at	give	deres	give	deres	egne	holdninger	
mere	kraft;	i	deres	øjne	var	den	offentlige	menings	styre	en	form	for	tyranni”	
(p.	 88-89).	 Man	 leder	 i	 disse	 sætninger	 forgæves	 efter	 de	 sorte	 og	 fattiges	
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rettigheder	og	eventuelle	repræsentation	i	det	demokratiske	politiske	liv.	Det	
skylder	 Arendt	 anstændigvis	 en	 forklaring	 på	 i	 hendes	 begejstring	 for	 den	
amerikanske	revolution.	
	
Arendt	 har	 apropos	 en	 klar	 advarsel	 til	 overfladiske	 revolutionshistorikere:	
”Hvis	 man	 imidlertid	 tænker	 på,	 at	 målet	 med	 oprør	 er	 befrielse,	 mens	
revolutionens	mål	er	grundlæggelsen	af	 frihed,	vil	den	politiske	 tænker	 i	det	
mindste	vide,	hvordan	han	kan	undgå	faldgruben	for	historikeren,	der	har	en	
tendens	til	at	lægge	vægt	på	det	første	og	voldelige	stadium,	der	er	præget	af	
oprør	 og	 befrielseskamp,	 på	 opstanden	 mod	 tyranni	 på	 bekostning	 af	 det	
roligere	andet	stadium	af	revolutionen	og	konstitueringen,	dvs.	udarbejdelsen	
af	forfatningen	og	grundlæggelsen	af	republikken,	eftersom	alle	de	dramatiske	
aspekter	 af	 hans	 historie	 synes	 at	 være	 indeholdt	 i	 det	 første	 stadium,	 og	
måske	 også	 fordi	 befrielsens	 uro	 ofte	 har	 udraderet	 bestræbelserne	 på	
revolutionen”	(p.	138).		
	
Perioden	 efter	 revolutionen	 er	 måske	 det	 mest	 interessante.	 Bliver	 den	
opretholdt	 ved	 hjælp	 af	 vold,	 og	 bliver	 den	 efterfølgende	 overtaget	 af	 andre	
aktører,	end	dem	der	var	i	spil	under	selve	revolten?		
	
Her	er	det	aktuelt	interessant	at	se,	hvordan	det	går	med	Det	Arabiske	Forår.	
En	revolution	uden	en	efterfølgende	konstitution,	kan	nemlig	være	en	ulykke:	
”Det	var	den	 franske	revolutions	store	og	skæbnesvangre	ulykke,	at	 ingen	af	
de	 konstituerede,	 forfatningsgivende	 forsamlinger	 besad	 tilstrækkelig	 med	
autoritet	til	at	fastsætte	landets	lov”	(p.	161).	Lad	dette	blive	stående	til	skræk	
og	advarsel	for	alle	fremtidige	revolutioner!	
	
Der	 falder	 bogen	 igennem	 rigtig	 mange	 knubbede	 ord	 om	 Marx’	 og	 Lenins	
revolutionsteorier.	 Hverken	 Marx	 eller	 Lenin	 var	 efter	 Arendts	 opfattelse	 i	
stand	 til	 at	 analysere	 sig	 korrekt	 ind	 til	 revolutionens	 kerne.	 De	 påstod,	 at	
revolutioner	var	historiens	lokomotiver,	men	i	virkeligheden	kom	alle	kendte	
revolutioner	 som	 en	 overraskelse	 for	 de	 professionelle	 revolutionære	
socialister.	 Derimod	 forsøgte	 de	 altid	 efterfølgende	 at	 overtage	 det	
magttomrum,	 der	 altid	 opstår	 i	 kølvandet	 på	 folkelige	 opstande,	 for	 at	
manipulere	 egne	 politiske	 dagsordner	 ind	 i	 den	 oprindelige	 revolutionære	
bevægelse.	De	 brugte	 så	 at	 sige:	 ”revolution	 som	middel	 til	 at	 gribe	magten,	
ligesom	de	identificerede	magt	med	monopolet	på	voldsanvendelse”	(p.	253).	
Når	man	tager	magten	med	voldanvendelse,	er	den	historiske	erfaring	også,	at	
den	 kun	 kan	 fastholdes	med	 en	 accelererende	 voldsanvendelse:	 ”Hvis	 Lenin	
virkelig	havde	ønsket	at	give	al	magt	til	sovjetterne,	ville	han	have	fordømt	det	
bolsjevikiske	parti	til	den	samme	magtesløshed,	der	i	dag	er	det	fremtrædende	
karakteristikum	ved	 det	 sovjetiske	 parlament,	 hvis	 partideputerede	 og	 ikke-
partideputerede	udnævnes	af	partiet	og	i	fraværet	af	noget	rivaliserende	parti	
ikke	 engang	 vælges,	 men	 blot	 hyldes	 af	 vælgerne”	 (p.	 261).	 Det	 faldt	 som	
bekendt	 aldrig	 i	 Hannah	 Arendts	 lod,	 at	 se	 sovjetsystemets	 sammenbrud	 i	
1989,	da	hun	selv	døde	i	1975.	Men	ingen	kan	være	i	tvivl	om,	når	man	læser	
hendes	 bog,	 at	 det	 var	 et	 dybtfølt	 inderligt	 ønske	 hos	 hende,	 at	 se	 dette	
totalitaristiske	sovjetsystem	bryde	sammen	i	egen	elendighed.	En	anden	sag	er	
så,	 om	Rusland	 i	 dag	 virkelig	 har	 fået	 et	 demokrati.	Men	det	 ligger	uden	 for	
denne	anmeldelses	rammer	at	vurdere.		
	
Bogen	 er	 velegnet	 som	 et	 eftertænksomhedens	 korrektiv	 til	 konkrete	
historiske	 undersøgelser	 af	 de	 revolutioner,	 som	 i	 stort	 antal	 er	 foregået	
gennem	tiderne	og	overalt	på	Jorden.	Man	kan	på	en	vis	måde	sige,	at	Hannah	
Arendt	–	enig	eller	uenig	-	med	sin	meget	grundige	analyse	af	revolutioner	er	
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med	 til	 at	 finde	 ind	 til	 revolutionens	 grundlæggende	 egenskaber,	 dvs.	
revolutionernes	genetiske	DNA-profil.	
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78.	Socialhistorie	i	næsten	vor	tid	

Anmeldelse	 af	 Jørn	Henrik	 Petersen,	 Klaus	 Petersen	 og	Niels	 Finn	 Christiansen	
(red):	 Dansk	 Velfærdshistorie,	 Velfærdsstaten	 i	 støbeskeen,	 Bind	 III	 Perioden	
1933-1956,	Syddansk	Universitetsforlag	2012.		
	
Offentliggjort	i	www.historie-online.dk	
	
Så	 udkom	 bind	 3	 af	 dansk	 velfærdshistorie	 –	 og	 vi	 nærmer	 os	 derfor	 med	
raske	 fjed	 vor	 tids	 sociale	 forhold.	 Perioden	 dækker	 1933	 til	 1956	 –	 fra	
Steinckes	socialreform	til	vedtagelsen	af	en	generel	folkepension	til	alle.	Med	
andre	 ord	 en	 lang	 socialpolitisk	 bevægelse	 fra	 selektiv	 til	 universel	
velfærdsforståelse.	 Fra	 en	 betragtning	 om	 at	 støtte	 folk	 der	 er	 værdigt	
trængende	 til	 at	 rette	 fokus	 på	 forebyggelse	 af	 sociale	 hændelser.	 Bind	 3	 er	
som	 sine	 forgængere	 i	 serien	 systematisk	 opbygget,	 og	 omfatter	 bl.a.	 sam-
fundsforhold,	 det	 socialpolitiske	 idelandskab,	 den	 offentlige	 forsorg	 (fattig-
dom),	 alderdomsforsørgelse,	 sygeforsikring,	 ulykkesforsikring	 og	 arbejds-
beskyttelse,	arbejdsløshedsforsikring	og	arbejdsanvisning,	invalide-forsikring,	
befolknings-	og	familiepolitik.	Dermed	fortsætter	serien	i	lige	linje	med	at	give	
et	 gennemsolidt	 indtryk,	 som	man	 allerede	 fik	 i	 de	 to	 forrige	 bind	 af	 dette	
kæmpeværk.	Der	 er	 i	 sandhed	 tale	 om	en	 tommetyk	dokumentation	 skrevet	
grundigt	 og	 indsigtsfuldt.	 Man	 spilder	 sin	 tid,	 hvis	 man	 bruger	 den	 på	
fejlfinding.	Udeladelser	kan	aldrig	undgås.	
	
Bøgernes	 omfang	 og	 detaljeringsgrad	 gør	 dem	 ikke	 til	 egentlig	 lystlæsning,	
hvilket	 vel	 heller	 ikke	 har	 været	 tilsigtet	 fra	 projektets	 side.	 Stoffet	er	tungt,	
om	 end	 forfatterne	 med	 god	 fortællertalent	 og	 stor	 flid	 har	 forsøgt	 at	 gøre	
historierne	relativt	læsbare	for	forudsætningsløse	interesserede.	Vil	man	den	
grundighed	som	bøgerne	lægger	op	til,	må	man	nødvendigvis	som	læser	give	
sig	den	tid,	der	er	nødvendig.	Der	er	dog	mulighed	for	en	overspringshandling	
–	og	det	kan	anbefales	de	fleste	–	ved	alene	at	læse	bogens	sammenfatning	og	
konklusion.	 Det	 giver	 faktisk	 en	 udmærket	 indsigt	 i	 bogens	 væsentligste	
pejlemærker.	I	sagen	natur	går	man	så	glip	af	nuancer	og	detaljer,	hvilket	må	
beklages,	da	socialhistoriens	kompleksitet	meget	ofte	ligger	i	detaljen.		
	
Når	man	har	læst	denne	bog,	bliver	man	måske	lidt	overrasket	over,	at	mange	
af	 nutidens	 socialpolitiske	 debatter	 til	 forveksling	 –	 dog	 uden	 filter	 –	 kan	
genfindes	 i	 en	 eller	 anden	 form	 i	 fordums	 tid.	 Fx	 får	 man	 at	 vide,	 at	
tvangsforanstaltninger	for	unge	ledige	ikke	skal	ses	som	et	autoritært	indgreb,	
men	som	en	nødvendig	håndsrækning	til	den	del	af	ungdommen,	der	er	ramt	
af	 arbejdsløshedspsykosens	 passivitet.	 Dette	 er	 ikke	 blevet	 sagt	 af	 Mette	
Frederiksen	 i	 2012,	men	 af	 Julius	 Bomholt	 fra	 Folketingets	 talerstol	 i	 1937.	
Mange	lignende	eksempler	er	bogen	fyldt	med.		
	
Mange	af	datidens	socialpolitiske	debatter	drejede	sig	om	de	tvivlsspørgsmål	
der	ligger	i	om	økonomisk	understøttelse	af	mennesker	i	social	nød	befordrer	
god	 livsførelse,	 eller	 om	 det	 fører	 til	 en	 menneskelig	 deroute,	 med	
klientgørelse	 og	 deraf	 følgende	passivitet	 og	 ladhed.	 På	mange	måder	 ligner	
det	faktisk	nutidens	debatter.	Det	er	også	det,	der	gør	historie	interessant.	
	
Når	alt	kommer	til	alt,	er	det	derfor	forbavsende	lidt	nyt,	der	er	blevet	tilført	
den	mere	 videnskabelige	 del	 af	 debatten	 siden	 dengang.	 Det	 kan	 naturligvis	
skyldes	 forfatternes	 fremragende	 evne	 til	 at	 omskrive	 datidens	debatter	 i	 et	
nutidigt	sprog-	og	begrebsapparat.	Forskellen	ligger	tilsyneladende	mest	af	alt	
i,	 at	 der	 siden	 dengang	 er	 sket	 en	 massiv	 politisk	 modning	 af	 mange	 af	 de	
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forslag,	 der	 dengang	 fremstod	 som	 både	 flyvske	 og	 meget	 lidt	 realiserbare.	
Men	 diskussionerne	 var	 der	 faktisk	 om	 end	 det	 foregik	 i	 en	 meget	 snæver	
kreds	 langt	 fra	 den	 brede	 offentligheds	 kendskab.	 Temaerne	 var	 uanset	 om	
diskussionen	 faldt	 på	 arbejdsløshed,	 alderdom,	 invaliditet	 eller	 lignende	 om	
man	 skulle	 gå	 almisse	 og	 veldædighedens	 vej,	 eller	 hjælp	 til	 selvhjælp,	 eller	
om	man	skulle	forsøge	sig	med	forsikringsvejen	(tvungen	eller	frivilligt),	eller	
om	 løsningen	 lå	 i	 en	 skattefinansieret	 her	 og	 nu	 betalingsform.	Meningerne	
var	delte	på	kryds	og	på	tværs,	og	usikkerheden	var	enorm.	Mest	af	alt	hældte	
både	 datidens	 politikere	 og	 organisationsfolk	 inden	 for	 diakonien	 og	
fagbevægelsen	 sig	 til	 det	 gammelkendte	 –	 for	 det	 vidste	 de	 virkede,	 og	 det	
skabte	legitimitet	især	for	den	bevægelse,	som	de	nu	engang	repræsenterede.		
	
Socialpolitikken	var	på	dette	 tidspunkt	 typisk	bygget	op	gennem	en	stigende	
statslig	tilskudsgivning,	der	var	organiseret	i	en	lige	blanding	frivilligt	arbejde,	
kristen	 næstekærlighed	 og	 varetagelse	 af	 fagbevægelsens	 mangeartede	
interesser.	
	
Partiet	Venstre	havde	godt	nok	stemt	 for	socialreformen,	men	brugte	mange	
kræfter	på	at	begrænse	dets	udbredelse.	Der	hvor	den	kunne,	forsøgte	den	at	
sætte	 en	 bremse	 i	 alle	 former	 social	 udvikling.	 Argumenterne	 var	 stort	 set	
altid	 de	 samme,	 uanset	 hvilket	 socialpolitisk	 tema	 der	 var	 oppe	 til	 offentlig	
diskussion	 eller	 parlamentarisk	 behandling.	 Intet	 måtte	 lægge	
markedskræfterne	 til	 last	 –	 det	 være	 sig	 invalideydelser,	 sygesikring,	
arbejdsløshedsunderstøttelse	 eller	 familiepolitik.	 Modstanden	 var	 altid	
begrundet	i	det	samme:	Lønningerne	var	for	høje,	offentlig	støtte	eller	forsorg	
øgede	 befolkningens	 slaphed	 og	 dovenskab,	 arbejdsløsheden	 var	 en	 illusion,	
da	 landbruget	altid	manglede	billig	arbejdskraft	og	alderdomselendighed	var	
udtryk	for	manglende	opsparing	eller	forsikring	osv.		
	
Venstre	 var	 altid	 at	 finde	 som	modstandere	 af	 øgede	 offentlige	 tilskud,	 især	
hvis	 kommunerne,	 der	 i	 høj	 grad	 var	 styret	 af	 bønderne,	 skulle	 bidrage	
finansielt	til	disse	tilskud.	Her	var	der	ikke	meget	socialpolitisk	mercy	at	finde,	
da	tilskud	af	enhver	art	til	arbejderne	i	byerne	bidrog	til	afvandringen	af	billig	
arbejdskraft	 fra	 landbruget.	 Hver	 gang	 en	 opsparings-	 eller	 forsikringstanke	
blev	opgivet	som	finansieringsmodel	for	en	social	ordning	i	stedet	for	statslige	
tilskud,	 var	 Venstre	 altid	 at	 finde	 i	 det	 grædekor,	 der	 foreslog,	 at	
finansieringen	 alternativt	 måtte	 bringes	 på	 plads	 gennem	 vedvarende	
offentlige	besparelser.	
	
Derfor	må	man	undres	over,	at	partiet	Venstre	i	dag	ser	sig	som	et	af	de	partier	
i	 dagens	 Danmark,	 der	 har	 været	 med	 til	 at	 opbygge	 det	 danske	
velfærdssamfund.	 Med	 bogen	 i	 hånden	 må	 man	 erkende,	 at	 denne	
partimæssige	 selvopfattelse	 bygger	 på	 grov	 historieforfalskning.	 	 Den	
historiske	virkelighed	var,	at	Venstre	med	sin	solide	sociale	og	politiske	basis	i	
selvejerbondestanden,	 afviste	 at	 socialpolitikken	på	 nogen	måde	 skulle	 have	
forrang	 frem	 for	 de	 frie	 og	 liberale	markedskræfter.	 Sociale	 problemer	 blev	
dybest	set	betragtet	som	selvskabte.	Til	nød	kunne	man	hjælpe	de	mest	usle	
eksistenser,	 vel	 at	 mærke	 under	 den	 forudsætning,	 at	 de	 både	 udviste	
tilstrækkelig	underdanighed	og	synlig	taknemlighed.	Så	det	var	altid	–	uanset	
forslagenes	 reelle	 indhold	 eller	 karakter	 –	 op	 ad	 bakke,	 når	 Venstre	 skulle	
drives	ind	i	et	bredt	socialpolitisk	forlig.	Venstre	fik	tit	sat	en	effektiv	bremse	i,	
når	 de	 andre	 partier	 (inkl.	 De	 Konservative)	 følte	 sig	 nødsaget	 til	 i	
parlamentarismens	 hellige	 navn,	 at	 få	 inddraget	 Venstre	 for	 at	 sikre	 en	
langsigtede	og	parlamentarisk	stabil	socialpolitisk	løsning.		
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Venstre	 fik	 imidlertid	 under	 Anden	 Verdenskrig	 helt	 ekstraordinære	 gode	
socialpolitiske	 vilkår	 under	 den	 samlingsregering,	 der	 var	 en	 politisk	
nødvendighed	 for	 at	 holde	 besættelsesmagten	 stangen.	 I	 denne	 periode	 var	
der	 i	 sandhed	en	 tilbagerulning	af	mange	 tilkæmpede	sociale	 rettigheder	 for	
store	dele	af	arbejderklassen,	samtidig	med	at	bønderne	økonomisk	set	havde	
kronede	dage.					
	
Med	 krigens	 afslutning	 blev	 der	 igangsat	 en	 genopbygning	 af	 den	 danske	
økonomi,	 der	 i	 modsætning	 til	 mange	 andre	 besatte	 lande	 havde	 sluppet	
relativt	 nådigt	 gennem	krigen.	Genopretningen	 af	 det	 socialpolitiske	 område	
efter	krigen	var	 i	høj	grad	præget	af	en	svag	økonomisk	efterkrigsvækst.	Der	
var	derfor	ikke	umiddelbart	råd	til	at	indfri	alle	de	mangesidige	forventninger	
brede	dele	af	befolkningen	havde	haft	lige	efter	befrielsen.		
	
Ting	tog	som	bekendt	tid,	og	gamle	partipolitiske	positioner	blev	genindtaget.	
Alligevel	begyndte	der	 især	 i	 yngre	 intellektuelle	økonomkredse,	 at	opstå	en	
ny	 socialpolitisk	 interesse,	 som	 i	 høj	 grad	 var	 inspireret	 af	 en	 livlig	
international	 socialpolitisk	 debat	 på	 området.	 En	 interesse	 der	 i	 høj	 grad	
politisk	blev	understøttet	af	Socialdemokratiet,	der	så	socialpolitikken	som	det	
middel,	 der	 kunne	 erstatte	 klassepolitikken	 med	 en	 bredere	 funderet	
velfærdspolitik.		
	
Man	må	dog	sige,	at	datidens	velfærdsdiskussion	nærmest	var	at	betragte	som	
en	 slags	 negation.	 Meget	 få	 var	 i	 stand	 til	 at	 formulere	 en	 velfærdspolitik	 i	
klare	vendinger.	Velfærdsstaten	blev	gradvist	udviklet	uden	drejebog	gennem	
forskellige	 praktiske	 tiltag,	 der	 fandt	 forskellige	 politiske	 flertal.	 Meget	 få	
steder	 kunne	man	 læse	 om	 velfærdsstatens	 overordnede	 rolle	 og	 funktions-
måder.	Det	er	noget	der	hører	eftertiden	til.		
	
Mest	af	alt	kendte	samtidens	brede	del	af	befolkningen	kun	velfærdsdebatten	
ud	 fra	 typisk	 borgerlige	 skeptikeres	 advarsler	 mod	 formynderi,	 øgede	
offentlige	 udgifter	 med	 deraf	 følgende	 skattestigninger,	 sædernes	 forfald,	
social	 bedrageri	 samt	 krænkelser	 af	 privatlivets	 fred	 og	 familiernes	
suverænitet.	 I	 deres	 sprogbrug	 var	 velfærdstaten	 ikke	 en	 efterstræbelses-
værdig	 ønskesituation.	 Derfor	 blev	 det	 også	 svært	 for	 tilhængerne	 af	
velfærdsstaten,	 at	 italesætte	 et	 positivt	 politisk	 program,	 der	 kunne	
tydeliggøre	intentionerne	i	udviklingen.	På	den	anden	side	kan	man	så	hævde,	
at	 den	 danske	 velfærdsudvikling	 i	 høj	 grad	 blev	 drevet	 af	 pragmatiske	 og	
kompromissøgende	 politiske	 holdninger	 og	 dikteret	 af	 konkret	
lovforberedende	 arbejde.	 Det	 var	 i	 dette	 praktisk	 politiske	 rum,	 at	 mange	
økonomiske	 og	 ideologiske	 kugler	 blev	 støbt	 af	 yngre	 socialt	 engagerede	 og	
vidende	embedsmænd	og	professorer.	
	
Tiden	 fra	 krigens	 afslutning	 og	 frem	 til	 vedtagelsen	 af	 folkepensionens	
mindstebeløb	 i	 1956	 kan	 betragtes	 om	 en	 socialpolitisk	 brydningstid.	 Ikke	
sådan	 at	 forstå,	 at	 de	 faktisk	 vedtagne	 socialpolitiske	 tiltag	 var	 særligt	
banebrydende,	 men	 mere	 fordi	 der	 i	 slipvinden	 af	 den	 konkrete	
sociallovgivning	voksede	en	underskov	af	socialpolitiske	meningsdannere	op,	
ofte	 af	 socialdemokratisk	 observans,	 der	 påpegede	 socialpolitikkens	
muligheder	 for	 at	 erstatte	 et	 konfliktfyldt	 klassekampsyn	 med	 en	 velfærds-
statstankegang	for	hele	folket.					
	
I	 dag	 vil	 Socialdemokraterne	 gerne	 fremstå	 som	 dem,	 der	 var	 med	 til	 at	
opbygge	de	universalistiske	principper	i	den	velfærdsstat,	som	vi	kender	i	dag.	
De	 ser	 sig	 selv	 som	 både	 stifter	 og	 de	 sande	 forsvarer	 af	 det	 moderne	
velfærdsstatsprincip.	 I	 lighed	med	 partiet	 Venstre	 har	 Socialdemokraterne	 i	
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denne	 forbindelse	 det	 lidt	 svært	 med	 den	 historiske	 virkelighed.	 For	
oprindeligt	var	det	kun	Det	Radikale	Venstre	 (sammen	med	Dansk	Samling),	
der	klart	og	utvetydigt	 forfulgte	det	universelle	 socialpolitiske	princip	 fra	og	
med	 1945,	 mens	 Socialdemokraterne	 kun	 nølende	 blev	 slæbt	 til	 truget	
omkring	deres	egen	partikongres	i	1953.	Først	herefter	indgik	universalismen	
officielt	som	princip	på	det	socialdemokratiske	menukort.	For	grundlæggende	
så	 Socialdemokraterne	 helst	 at	 sociale	 ydelser	 ideelt	 set	 blev	 aftrappet	med	
stigende	 indkomst.	 Sociale	 tilskud	 skulle	 gives	 til	 de	 mest	 udsatte	 grupper.	
Social	udligning	i	den	socialdemokratiske	model	skulle	derfor	ske	i	forbindelse	
med	en	fortsat	fastholdelse	af	en	progressiv	beskatning.		
	
Praktisk	 politisk	 håndværk	 er	 i	 høj	 grad	 også	 det	muliges	 kunst,	 og	 af	 og	 til	
måtte	 der	 gives	 køb	 på	 de	 partiideologiske	 principper.	 Det	 så	 man	 måske	
tydeligst	 ved	vedtagelsen	af	den	generelle	 folkepension	 i	 1956.	Venstre	 –	og	
for	den	sags	skyld	også	de	Konservative	–	mente	helt	principielt,	at	den	som	
udgangspunkt	 skulle	 finansieres	 gennem	 en	 slags	 fondet	 forsikringsordning.	
En	 forsikringsordning	 der	 ville	 medføre	 en	 kæmpe	 ”samfundsejet”	 kapital-
ophobning	med	deraf	følgende	magt,	hvilket	absolut	ikke	huede	de	borgerlige	
politikere.	 Dette	 sammenholdt	 med	 at	 befolkningen,	 og	 dermed	 også	 de	
borgerlige	 vælgere,	 i	 stort	 tal	 bakkede	 op	 om	 en	 generel	 folke-pensions-
ordning,	gjorde	at	partiet	Venstre	 i	sidste	ende	så	sig	nødsaget	 til	at	stemme	
for	måske	danmarkshistoriens	vigtigste	universelle	social-politiske	foranstalt-
ning	i	det	20.	århundrede.				
	
Selvom	 de	 reelle	 forskelle	 mellem	 den	 tidligere	 aldersrente	 og	 folkepen-
sionens	mindste	 beløb	 var	 svære	 at	 få	 øje	 på,	 betød	 lovændringen	 et	 større	
mentalhygiejnisk	 skift	 i	 befolkningen	 end	 man	 måske	 umiddelbart	 skulle	
forvente.	 Den	 gamle	 aldersrente	 var	 til	 dels	 stigmatiserende,	 da	 kun	 2/3	 af	
dem	der	faktisk	var	berettigede	til	aldersrente	søgte,	mens	1/3	undlod	at	søge	
–	formentlig	fordi	ydelsen	blev	set	som	en	rest	af	den	gamle	fattiglov	med	dens	
trangsvurdering,	 ligesom	 de	 færreste	 brød	 sig	 om	 værdighedsbestem-
melserne.				
	
Indførelsen	 af	 den	 generelle	 folkepension	 i	 1956	 blev	 en	 milepæl	 i	 dansk	
socialhistorie,	 og	 har	 også	 lige	 siden	 været	 genstand	 for	meget	 partipolitisk	
drilleri.	 Hvem	 stod	 bag,	 hvem	 vandt	 og	 hvem	 tabte?	 Et	 lille	 undseeligt	
provinsdagblad	 var	måske	dem,	 der	 bedst	 opfangede	 situationen:	 ”Det	 tager	
sig	 ud	 som	 en	 kædereaktion:	 De	 Radikale	 VILLE.	 Socialdemokratiet	 hvis	
politiske	muligheder	 i	høj	grad	 forvaltes	af	Det	Radikale	Venstre,	MÅTTE,	og	
Venstre	 og	 Konservative,	 der	 her	 så	 sig	 stillet	 over	 for	 muligheden	 af	 en	
vedtagelse	uden	deres	deltagelse,	KUNNE	IKKE	LADE	VÆRE”	(p.	318).	Det	må	
man	 da	 i	 sandhed	 kalde	 praktisk	 kompromispolitik	 hen	 over	 den	 politiske	
midte.	
	
Vedtagelsen	 af	 folkepensionsloven	 i	 1956	 blev	 derfor	 indledningen	 på	 den	
epoke,	der	 senere	er	blevet	omtalt	 som	velfærdsstatens	 storhedstid,	og	hvor	
hovedparten	af	de	socialpolitiske	principper,	som	den	dag	i	dag	er	gældende,	
blev	introduceret.	Det	er	for	øvrigt	det	som	næste	bind	af	velfærdshistorien	vil	
handle	 om.	 	 Den	 ser	 vi	 frem	 til,	 og	 håber,	 at	 den	 er	 lige	 så	 solid	 i	 sin	
informationsmængde,	som	de	tre	bind	der	allerede	er	kommet	på	gaden.	
	
Godt	gået	–	vi	venter	på	mere.	
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79.	Krigens	tabere	er	altid	børnene	

Anmeldelse	af	Susanne	H.	Knudsen:	Wienerbørn.	Barndom	i	krigens	skygge,	Gads	
Forlag	2012	
	
Offentliggjort	på	www.historie-online.dk	
	
Wienerbørn	 er	 faktisk	 et	 begreb,	 der	 langsomt	 men	 sikkert	 blandt	 yngre	
mennesker	 er	 ved	 at	 gå	 i	 den	 historiske	 glemmebog.	 Det	 synes	 forfatteren	
Sussanne	 H.	 Knudsen	 vil	 være	 synd	 og	 skam,	 da	 netop	 historien	 om	
Wienerbørnene	dækker	over	en	fortælling	med	mange	humanitære	og	sociale	
dimensioner,	der	også	kan	fortælle	nutidens	ungdom	et	og	andet.		
	
Så	hun	satte	sig	for	at	genfortælle	historien	om	Wienerbørnene.	Når	man	har	
læst	bogen,	må	man	give	Susanne	H.	Knudsen	ret.	Det	er	en	historie,	der	aldrig	
må	blive	glemt.	Den	vidner	om,	at	det	altid	er	børnene,	der	lider	mest	under	og	
efter	 en	 ødelæggende	 krig.	 Men	 historien	 om	Wienerbørnene	 har	 også	 sine	
opløftende	sider.		
	
I	 kølvandet	 på	 alle	 krigens	 rædsler	 og	 elendighed	 viser	 det	 sig,	 at	 der	 er	
voksne,	der	er	villige	til	at	ofre	sig	for	at	gøre	en	forskel.	I	den	forbindelse	ser	
man	 også,	 at	 frivilligt	 humanitært	 og	 socialt	 arbejde,	 både	 er	 hurtigere	 og	
mere	smidig	end	en	lidt	tung	politisk	korrekt	bureaukratisk	offentlig	sektor.		
	
Det	 er	 historien,	 der	 måske	 ikke	 satte	 det	 helt	 store	 aftryk	 i	
danmarkshistorien,	men	som	gjorde	en	kæmpe	forskel	for	de	børn,	der	fik	et	
tiltrængt	frirum	fra	krigens	følgevirkninger	af	sult	og	nød.	
	
Bogen	bygger	på	forfatterens	samtaler	med	flere	Wienerbørn	–	både	enkelte	af	
dem,	der	kom	efter	 første	verdenskrig,	og	nogle	af	dem	der	kom	efter	anden	
verdenskrig	–	samt	med	repræsentanter	for	enkelte	af	de	danske	familier,	der	
tog	 imod	 børnene.	 Bogen	 er	 en	 journalistisk	 bearbejdning	 af	 en	 række	
levnedsbeskrivelser	 af	 de	 involverede	 børn	 og	 deres	 familier.	 Kildekritiske	
briller	 ved	 godt,	 at	 folks	 egen	 hukommelse	 kan	 spille	 dem	 et	 puds,	men	 det	
som	 bogen	 måske	 mangler	 i	 historisk	 korrekthed,	 vindes	 til	 fulde	 i	
beretningernes	fine	indlevelse	i	tanker	og	begivenheder.		
	
Bogen	 giver	 på	 bedste	 vis,	 med	 sin	 let	 fremadskridende	 fortællerstil,	 et	
grundigt	og	lyslevende	indblik	i	en	række	østrigske	”flygtningebørns”	skæbner	
både	 efter	 første	 og	 anden	 verdenskrig.	 Deres	 fattige	 og	 rodede	 liv	 i	 Østrig	
under	 krig	 og	 genopbygning,	 og	 de	 mere	 rolige	 forhold	 der	 eksisterede	 i	
efterkrigstidens	 Danmark.	 Langt	 de	 fleste	 af	 de	 såkaldte	 Wienerbørn	 blev	
modtaget	med	både	overskud	og	glæde.	 Ikke	 få	gange	endte	det	med	mange	
genbesøg,	 og	 nogle	 gange	 med	 egentlig	 adoption.	 Det	 er	 historien	 om	 det	
unikke	stykke	frivillige	hjælpearbejde,	der	fandt	sted	i	et	lille	fredeligt	hjørne	
af	Europa,	der	ellers	var	præget	af	krigens	ufattelige	kaos	og	ødelæggelser.		
	
Bogen	 giver	 ind	 i	 mellem	 de	 meget	 personlige	 beretninger	 også	 nogle	
superkorte	 rids	 af	 Østrigs	 nyere	 historie,	 der	 er	 kendetegnet	 ved,	 at	 landet	
hele	 to	 gange	 deltog	 i	 verdenskrigene	 på	 de	 tabenes	 landes	 side,	med	 deraf	
ufattelige	 vanskeligheder	 ved	 at	 kunne	 gennemføre	 en	 rimelig	 fornuftig	
genopbygning.	Noget	der	i	høj	grad	prægede	børnene	i	negativ	retning.		
	
Det	 anslås	 at	 omkring	 30.000	 børn	 mellem	 6	 og	 14	 år	 gennem	 frygteligt	
strabadserende	togrejser	fandt	vej	til	Danmark,	hvor	private	familier	gav	dem	
både	 mad,	 tøj	 og	 logi	 på	 oprindeligt	 aftalte	 tremåneders	 sommerophold.	
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Ophold	 der	 i	 flere	 tilfælde	 både	 blev	 udvidet	 og	 gentaget	mange	 gange	 –	 og	
nogle	gange	resulterede	det	faktisk	i	mere	permanente	ophold	hos	de	danske	
familier,	 ja	 selv	adoptioner	kom	på	 tale.	De	deltagende	hjælpeorganisationer	
har	ikke	selv	været	i	tvivl	om,	at	hvis	denne	hjælp	ikke	var	blevet	gennemført,	
ville	mange	af	børnene	formentlig	være	døde	af	sult,	nød	og	sygdom	–	bl.a.	var	
der	 østrigske	 børn	 der	 kom	 til	 Danmark	 stærkt	 underernærende	 og	 med	
fremskredent	tuberkulose.	
	
Men	 for	 børnene,	 som	 var	 helt	 ned	 i	 seksårsalderen,	 var	 det	 ikke	 altid	 idel	
lykke,	at	blive	sendt	1000	km.	væk	fra	sin	egen	familie	for	at	havne	i	et	land	de	
ikke	kendte	eksistensen	af,	og	hvor	de	ikke	kunne	tale	sproget.	Disse	givetvis	
mere	 traumatiske	oplevelser	bliver	der	 ikke	gjort	meget	ud	af	 i	 borgen.	Nok	
fordi	at	dette	aspekt	ikke	var	oppe	i	samtiden,	men	også	fordi	at	de	personer,	
der	udgør	kernen	 i	bogens	persongalleri,	alle	 fik	et	yderst	positivt	 forhold	til	
Danmark	og	deres	danske	familier.	Men	meget	peger	på,	at	problemet	trods	alt	
ikke	var	 stort,	 stadig	 sammenholdt	med	alternativet,	der	 jo	var,	 at	børnene	 i	
forvejen	 kom	 fra	 yderst	 kaotiske	 efterkrigsforhold	 i	 Østrig	med	 splittede	 og	
kaotiske	familieforhold.	I	ganske	få	tilfælde	omtales	der	i	bogen	historier	om,	
at	 Wienerbørnene	 måtte	 skifte	 familie	 på	 grund	 af	 mistrivsel	 eller	 direkte	
misbrug.	 I	endnu	 færre	 tilfælde	måtte	man	gribe	 til	egentlig	hjemsendelse	af	
børnene	på	grund	af	afsavn	til	den	oprindelige	familie.	
	
Bogen	 har	 også	 en	meget	 eftertænksom	 sidehistorie	 om	hvordan	 danskerne	
generelt	forskelsbehandlede	tyske	og	østrigske	flygtningebørn.	Til	trods	for	at	
børnene	fra	de	to	krigsførende	–	og	tabene	–	lande	på	ingen	måde	selv	havde	
andel	i	krigens	rædsler,	da	de	selv	var	ofre,	er	det	bemærkelsesværdigt,	hvor	
positivt	 man	 så	 på	 de	 østrigske	 børn	 i	 forhold	 til	 de	 tyske	 børn.	 Det	 kan	
eftertiden	 vist	 ikke	 være	 stolte	 af,	 om	 end	 forfatteren	 af	Wienerbørn	meget	
rimeligt	forsøger	at	komme	med	en	forklaring.	Tyske	flygtningebørn	kom	selv	
til	 landet	 (ofte	 sammen	 med	 deres	 forældre)	 i	 slipstrømmen	 af	 Tysklands	
totale	 sammenbrud,	 og	 blev	 totalt	 isoleret	 på	 skoler,	 kasserne	 og	 lejre	 –	 og	
måtte	af	det	officielle	Danmark	stort	set	 ikke	modtage	 livsforlængende	hjælp	
af	 nogen	art.	Dertil	 skal	 lægges,	 at	Tyskland	–	og	 alt	 tysk	 –	 i	 efterkrigsårene	
virkelig	var	lagt	for	had	i	den	danske	befolkning.	Et	had	der	i	rigeligt	mål	også	
overgik	børnene.		
	
På	helt	anderledes	måde	blev	Østrig	betragtet,	om	end	landet	–	igen	officielt	-	
på	”frivillig”	basis	havde	deltaget	i	krigen	på	tysk	side.	Vreden	mod	Østrig	var	
stort	set	ikke	eksisterende,	hvilket	børnene	heldigvis	kunne	drage	nytte	af.	Og	
så	igen,	børnene	kom	ikke	af	sig	selv.	De	var	inviteret.		
	
Bogen	 er	 en	 meget	 stærk	 skildring	 af	 hvordan	 en	 vellykket	 frivillig	 social	
indsats	i	kølvandet	på	to	forfærdelige	krige,	kan	gøre	en	afgørende	forskel	på	
den	 opvoksende	 ungdom.	 Bogen	 giver	 virkelig	 stof	 til	 eftertanke	 i	 dagens	
Danmark,	hvor	vi	dagligt	hører	om	 flygtningestrømme	rundt	om	 fra	verdens	
ufattelige	 mange	 bestialske	 krige,	 og	 hvor	 civilbefolkning	 og	 især	 børnene	
lider.		
	
Hvor	 er	 det	 dejligt	 med	 en	 solstrålehistorie	 i	 en	 mørk	 tid.	 En	 historie	 der	
bevidner,	 at	 der	 kan	 gøres	 en	 forskel.	 Med	 disse	 ord	 skal	 Wienerbørn	
anbefales	på	det	varmeste. 
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80.	Uortodoks	religiøs	indlevelse	i	demokrati	

Anmeldelse af Tine Reeh: Kristendom, historie, demokrati. Hal Koch 1932-
1945. Museum Tusculanums Forlag 2012. 
 
Offentliggjort	på	www.historie-online.dk	
 
Denne	 bog	 er	 forfatterens	 disputats,	 der	 i	 2012	 gav	 hende	 den	 teologiske	
doktorgrad	 på	Københavns	Universitet.	 Heraf	 følger,	 at	 det	 er	 et	 værk	 i	 den	
yderst	 grundige	 ende	 af	 faglitteraturen	 med	 stor	 faglig	 præcision	 og	 en	
omfattende	og	 informativ	dokumentation.	Det	er	 i	 sagens	natur	en	 tung	bog,	
men	den	er	absolut	læselig	for	den	tålmodige	og	interesserede	læser.		
	
Bogens	historiske	rammer	dækker	kun	over	13	år.	Fra	Hal	Koch	bliver	doktor	i	
teologi	 i	 1932	 til	 han	 udgiver	 bogen	 om	 demokrati	 i	 1945.	 Alligevel	 fylder	
værket	 722	 tætskrevne	 sider	 med	 ikke	 mindre	 end	 1287	 indholdsmættede	
noter.	 Der	 er	 på	 ingen	 måde	 tale	 om	 en	 biografi	 i	 gængs	 forstand.	
Privatpersonens	 liv	 og	 baggrund	 er	 kun	 perifert	 beskrevet,	 og	 ofte	 kun	 i	
noterne	og	billedteksterne.	Bogens	tyngde	ligger	i	kvalificerede	fortolkninger	
af	både	offentliggjorte	og	 ikke	offentliggjorte	tekster	 fra	Hal	Kochs	hånd.	Der	
er	 fra	 Tine	 Reehs	 side	 tale	 om	 omfattende	 tekstanalyser	 af	 virkelig	 høj	
standard.	Hun	præsterer	med	bravur	en	”doktor”	præcis	firs	år	efter	mesteren.	
Bogen	 giver	 et	 detaljeret	 indblik	 i	 nogle	 af	 Hal	 Kochs	 mange	 teologiske,	
historiske	 og	 demokratiske	 gøremål,	 startende	 med	 en	 gennemgang	 af	
disputatsen	 fra	 1932	 ”Pronoia	 und	 Paideusis”,	 der	 bl.a.	 handlede	 om	
kirkefaderen	 Origenes,	 der	 efter	 sin	 død	 blev	 erklæret	 for	 kætter,	 fordi	 han	
blev	taget	til	indtægt	for	det	synspunkt,	at	Jesus	var	blevet	overflødig.	I	Kochs	
disputats	 flyttes	 fokus	 imidlertid	 fra	 spørgsmålet	 om,	 hvorvidt	 Origenes	
overhovedet	var	kristen	eller	ej,	til	spørgsmålet	om,	hvorledes	han	tænkte	og	
forstod	 kristendommen.	 For	 Koch	 var	 kristendom	mest	 af	 alt	 historisk	 –	 en	
fortælling	 om	 Jesus	 liv	 og	 virke.	 Dette	 flugtede	 ikke	mindst	med	 Grundtvigs	
tese	om,	at	historien	er	eneste	kilde	til	sand	visdom.	Kristendom	var	for	Koch	
ikke	 en	 fromhedshistorie	 om	 mærkelige	 hændelser,	 men	 dybest	 set	 en	
anledning	 til	 kritisk	 fordybelse	og	besindelse	 i	 det	 jordiske	 liv.	 For	Koch	var	
der	 ingen	 løsning	 i	 at	 tro	 på	 det	 evige	 liv,	 som	 en	 erstatning	 for	 de	 fysiske	
lidelser	 i	 det	 fysiske	 liv.	 Med	 Luther	 forsvandt	 gerningsretfærdigheden.	
Mennesket	 kan	 ifølge	Kochs	 fortolkning	 af	 Luther	nemlig	 ikke	 retfærdiggøre	
sig	gennem	sine	gerninger,	hvilket	også	resulterer	i,	at	der	ikke	eksisterer	en	
særlig	kristen	vejledning	i	hvordan	man	skal	leve	sit	liv	–	ud	over	at	man	altid	
skal	 kunne	 være	 til	 stede,	 hvor	 ens	 næste	 (medmenneske)	 har	 brug	 for	 det.	
Denne	 teologiske	opfattelse	 fører	 til,	 at	man	bør	adskille	det	 religiøse	og	det	
verdslige	liv	fra	hinanden	–	også	kaldet	Luthers	to-regimentslære.	Dette	fører	
naturligt	 til	 i	 Kochs	 optik,	 at	 evangeliet	 hører	 kirkelivet	 til,	 mens	 den	
menneskelige	 fornuft	 skal	 styre	 det	 politiske	 liv.	 Denne	 dialektiske	
kristendomsforståelse	 var	 og	 forblev	 Kochs	 overordnede	 ledetråd	 resten	 af	
livet	–	deraf	påstanden	om	kontinuitet.	
Men	 også	 hans	 omfattende	 arbejder	 i	 midttrediverne	 og	 begyndelsen	 af	
fyrrerne	 med	 Luther	 og	 Grundtvig,	 mest	 af	 alt	 i	 form	 af	 formidlingsmæssig	
karakter,	bliver	solidt	behandlet	i	Tine	Reehs	bog.	Hun	nævner	bl.a.,	at	Koch	i	
sine	 Grundtvigforelæsninger	 undgik	 at	 fremstå	 som	 indehaver	 af	
patentløsninger,	som	frelst	eller	som	fører.	Adressen	til	situationen	i	resten	af	
Europa	 syntes	 klar.	 Hal	 Koch	 var	 bl.a.	 dybt	 skuffet	 over	 at	 rigtig	 mange	
lutheranske	præster	i	Tyskland,	havde	udvist	et	stort	knæfald	for	nazismen.	På	
samme	 tid	 blev	 Hal	 Koch	 tiltrukket	 af	 Grundtvigs	 folkelige	 vækkelse,	 og	
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muligheden	 for	 gennem	 denne	 at	 mobilisere	 de	 folkelige	 bevægelser	 (især	
ungdommen)	 til	 modstand	 mod	 totalitarismen.	 For	 Koch	 var	 Grundtvigs	
tanker	 om	 danskhed	 ikke	 nødvendigvis	 sammenfaldende	 med	 den	 gængse	
opfattelse	af	totalitær	nationalisme.	I	hvert	tilfælde	var	Hal	Koch	som	person	
stærk	 modstander	 af	 kristen	 nationalisme.	 Koch	 ønskede	 at	 anvende	
Grundtvig	 som	en	 slags	 vejleder,	 til	 hvordan	man	overhovedet	 kunne	 forstå,	
hvad	”ånd”	var	for	en	størrelse.	I	den	sammenhæng	spiller	Kochs	fortolkning	
af	 Grundtvigs	 anvendelse	 af	 ”ordet”	 også	 en	 helt	 central	 rolle.	 Noget	 man	
tydeligt	kan	se	går	igen	i	Kochs	senere	arbejde	med	demokratiet.		
Med	denne	 solide	kirkehistoriske	ballast	 i	 rygsækken	bliver	kampen	 for	den	
såkaldte	 dialektiske	 teologi	 et	 af	 de	 helt	 store	 kampscener	 for	 Hal	 Koch	 i	
mellemkrigsårene,	hvor	han	med	stor	energi,	dygtighed	og	entusiasme	kaster	
sig	ud	i	en	omfattende	offentlig	teologisk	diskussion	med	Gud	og	hver	mand	–	
mest	af	alt	Tidehverv,	KFUM	og	Indre	Mission.	Ud	over	at	han	bliver	en	relativ	
kendt	person	i	offentligheden,	udvirker	disse	diskussioner	en	argumentations-
mæssig	 skærpelse	 af	 hans	 mere	 ”politiske”,	 antitotalitære	 og	 demokratiske	
synspunkter.		
Bogen	 slutter	 af	med	 den	 periode	 af	Hal	 Kochs	 liv,	 der	 givetvis	 er	 den	mest	
kendte	 af	 eftertiden,	 nemlig	 hans	 valg	 til	 formand	 for	 Dansk	 Ungdoms	
Samvirke	 i	1940,	og	udsendelsen	af	hans	senere	kanoniserede	demokratibog	
der	udkommer	i	1945.	
Derfor	kan	man	med	et	stærkt	fordrejet	Kirkegaardcitat	måske	påstå,	at	bogen	
bedst	 forstås	 baglæns	 selv	 om	 den	 læses	 forlæns.	 Det	 er	 først	 tæt	 på	
afslutningen	 af	 bogen,	 at	 man	 tydeligt	 kan	 se,	 at	 der	 hos	 Hal	 Koch	 var	 en	
naturlig	 syntese	 mellem	 hans	 kristendomsopfattelse	 og	 hans	 demokrati-
forståelse.	 Man	 skal	 indleve	 sig	 i	 demokratiet	 på	 fuldstændig	 samme	 måde	
som	i	kristendommen.	Begge	forhold	er	sociale	kategorier	–	bundet	sammen	af	
indlevelsen,	besindelsen	og	ordet.	
	
Bogen	 stiller	 krav	 til	 læseren	 –	 især	 til	 den,	 der	 ikke	 har	 det	 teologiske	 stof	
inden	 under	 huden.	 Her	 må	 man	 gang	 på	 gang	 lave	 forskellige	 leksikale	
sideopslag,	 og	man	 skal	 også	kunne	beherske	 tysk	på	et	 relativt	højt	niveau,	
hvis	man	skal	have	noget	ud	af	bogens	indledende	og	ret	omfattende	citater	–	
primært	fra	Kochs	doktordisputats.	Det	går	noget	lettere,	når	man	nærmer	sig	
bogens	 detaljerede	 –	 og	 i	 dag	 stadig	 vedkommende	 –	 demokratidiskussion,	
der	rækker	ud	over	dagen	og	vejen.	Der	er	i	denne	forbindelse	ikke	tale	om	en	
politologisk	 statsteori,	 men	 mere	 en	 medmenneskelig	 og	 humanistisk	
opfattelse	af	hvordan	man	værner	sig	mod	ortodoksi,	totalitarisme	og	politisk	
og	religiøs	fundamentalisme.		
	
Forfatteren	 fører	 en	 overbevisende	 argumentation	 for,	 at	 Hal	 Koch	 og	 hans	
omfattende	 arbejde	 med	 teologi,	 historie	 og	 demokrati	 helt	 og	 holdent	 var	
kendetegnet	 af	 en	 sammenhængende	 kontinuitet	 i	 hele	 den	 behandlede	
periode,	 og	 som	 i	 høj	 grad	 var	 præget	 af	 hans	 egen	 grundlæggende	
kristendomsforståelse.	 For	 Hal	 Koch	 var	 der	 en	 naturlig	 sammenkobling	
mellem	 hans	 teologiske	 fortolkninger	 af	 kirkehistorien	 og	 hans	 offentlige	
engagement	 i	 det	 politiske	 liv.	 Der	 var	 ingen	 brud,	 hverken	 før	 under	 eller	
efter	den	periode,	som	forfatteren	tager	under	grundig	behandling.		
	
Et	gennemgående	træk	i	bogen	er,	at	Tine	Reeh	helt	klart	opfatter,	at	Hal	Koch	
først	og	fremmest	var	teolog	og	kirkehistoriker	med	stort	T	og	K.	Intet	over	og	
intet	ved	siden	af.	Med	en	betydelig	faglig	ballast	og	et	intellektuelt	overskud	
af	de	sjældne,	var	Hal	Koch	 ifølge	Tine	Reeh	 i	høj	grad	med	 til	 at	præge	den	
teologiske	 debat	 i	 mellemkrigsårene.	 Han	 afskyede	 personangreb,	 men	 gik	
desto	 hårdere	 efter	 substans.	 Han	 gik	 gerne	 i	 kødet	 på	 tidens	
konservative/liberale	 teologer,	men	holdt	 sig	 så	vidt	man	kan	se	altid	 til	det	
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teologiske	 og	 kirkehistoriske	 indhold.	 Det	 skal	 dog	 erkendes,	 at	 der	 kræves	
mere	teologisk	end	faghistorisk	viden	for	i	dag	at	kunne	få	det	fulde	udbytte	af	
de	diskussioner,	 som	Tina	Reeh	bringer	 frem	 i	 sin	bog.	De	 foregik	ofte	på	et	
højt	 teologisk	 og	 indforstået	 plan,	 hvor	 lægmand	 ofte	 kommer	 til	 kort.	 Tine	
Reeh	understreger	bogen	igennem,	at	Hal	Koch	i	al	sin	offentlige	virke	igen	og	
igen	vendte	tilbage	til	sine	Lutherfortolkninger	og	sine	Grundtvigstudier.	Det	
var	 og	 blev	 omdrejningspunktet	 for	 hans	 fremtræden	 i	 det	 offentlige	 rum.	
Derfor	er	hans	kanonerede	status	 som	demokratiteoretiker,	 efter	 forfatteren	
opfattelse,	lidt	af	en	tilsnigelse,	da	det	mest	af	alt	var	en	slags	videreudvikling	
af	hans	egen	selvforståelse	af	en	god	”teologisk	polemik”,	der	burde	bestå	af	en	
dialog	 med	 modparten	 i	 et	 forsøg	 på	 en	 indbyrdes	 tankeudveksling,	 der	
sigtede	 på	 at	 nå	 nærmere	 ind	 i	 evangeliet.	 Dertil	 skulle	 lægges	 Hal	 Kochs	
fortolkning	af	Grundtvig,	der	krævede	 tid	 til	 at	besinde	sig	på	virkeligheden,	
for	at	forstå	menneskelivet	og	dets	vilkår.		
	
Tine	Reeh	afviser	kategorisk	den	påstand,	som	nogle	historikere	har	bragt	på	
banen,	 at	Hal	Koch	med	hans	valg	 til	 formand	 for	Dansk	Ungdoms	Samvirke	
skulle	 have	 skiftet	 eller	 bryde	med	 hans	 hidtidige	 holdninger	 eller	 livsbane.	
Hun	 ser	derimod	udviklingen	af	Hal	Koch	 som	et	produkt	 af	 en	kontinuerlig	
proces,	 hvor	Koch	 også	 i	 sit	 tidligere	 teologiske	 virke	 havde	 interesseret	 sig	
stærkt	 for	 det	 politiske	 og	 samfundsmæssige.	 Derfor	 er	 det	 nødvendigt,	 når	
man	skal	vurdere	Kochs	bidrag	til	sin	samtids	diskussioner	om	demokrati	og	
samfundsindretning,	at	medtænke	det	bagvedliggende	teologiske	ærinde,	som	
han	helt	tydeligt	havde.		
	
Givetvis	 på	 grund	 af	 sine	meget	 velbesøgte	Grundtvigforelæsninger	 i	 foråret	
1940,	der	også	fik	en	relativ	stor	offentlig	medieeksponering,	blev	han	fra	flere	
sider	stærkt	opfordret	til	at	blive	Dansk	Ungdoms	Samvirkes	første	formand.	
Denne	 forening	 blev	 dannet	 i	 sommeren	 1940	 som	 paraplyorganisation	 for	
størstedelen	af	det	danske	ungdomsforeningsliv	med	det	formål	at	bidrage	til	
den	 såkaldte	 ”nationale	 samling”.	 Nogle	 mener	 ligefrem,	 at	 det	 var	 en	
misforståelse,	 at	 Hal	 Koch	 overhovedet	 sagde	 ja	 til	 formandsposten,	 mens	
andre	 er	 af	 den	 opfattelse,	 at	 han	 bevidst	 sagde	 ja	 for	 at	ændre	 foreningens	
målsætning	 i	en	mere	politisk,	dvs.	samfundsmæssig,	retning	end	oprindeligt	
tiltænkt.	Hvorom	alting	er,	så	kom	Ungdomssamvirket	til	at	virke	som	oplyst	
modvægt	 til	 samtidens	 nazistiske	 og	 fascistiske	 tendenser.	 Organisationens	
formål	 blev	 primært	 at	 oplyse,	 engagere	 og	 oplære	 unge	 mennesker	 til	 et	
demokratisk	 liv	 og	 tænkning	 –	 og	 her	 spillede	 Hal	 Koch	 en	 helt	 afgørende	
rolle.	 En	 rolle	 som	 han	 efter	 krigen	 blev	 voldsomt	 bebrejdet,	 da	 Samvirkets	
formål	 netop	 ikke	 var	 at	 være	 en	 del	 af	 modstandsbevægelsen	 (”friheds-
kampen”),	 fordi	 sabotage	 efter	 Samvirkets	 mening	 ikke	 var	 forenelig	 med	
ideerne	 bag	 den	 demokratiform,	 som	man	 ønskede	 at	 fremme.	Derimod	 var	
formålet,	 at	 udnytte	 den	 nationale	 vækkelse	 så	 godt	 som	muligt	 og	 gennem	
foredrag	og	studiekredse	arbejde	på	at	meddele	ungdommen	folkestyrets	ånd	
og	 agitere	 for	 det	 demokratiske	 styre.	 Koch	 selv	 omtalte	 Samvirket	 som	 en	
foredragsvirksomhed.		
	
Med	formandsskabet	var	Koch	trådt	ud	af	den	akademiske	teologiske	sfære	og	
ind	på	den	politiske	scene,	med	deraf	følgende	offentlig	kritik.	Koch	mente,	at	
udsigten	til	en	meget	langvarig	tysk	besættelse,	gjorde	det	nødvendigt,	at	man	
skulle	 gøre	 alt	 hvad	 der	 var	 muligt,	 for	 at	 redde	 det	 parlamentariske	
demokratis	 omdømme.	 Dette	 skulle	 bl.a.	 ske	 gennem	 en	 hævdelse	 af	 dansk	
historisk	arv,	nemlig	det	 frie	 folkestyre.	Hal	Koch	mente,	at	det	var	vigtigt	at	
støtte	 op	 omkring	 den	 siddende	 samarbejdsregering,	 da	 den	 trods	 alt	 var	
legitimt	 valgt,	 og	han	var	 af	 den	opfattelse,	 at	 besættelsen	var	 forløbet	 langt	
mere	 gnidningsløst,	 end	 man	 på	 forhånd	 havde	 frygtet.	 Målsætningen	 for	
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Samvirket	 var,	 at	 immunisere	 ungdommen	 mod	 nazistisk	 indflydelse	 for	 at	
mobilisere	en	demokratisk	livsform,	der	kunne	være	parat	til	at	tage	over,	når	
landet	engang	atter	blev	frit.	Væbnet	kamp	var	både	farligt	og	nytteløst	i	den	
givne	situation,	og	det	var	udtryk	for	drømmeri,	at	ønske	sig	norske	tilstande,	
da	forskellen	mellem	Danmark	og	Norge	bl.a.	var,	at	førstnævnte	regering	var	
legitim,	mens	den	sidstnævnte	var	illegitim.		
	
For	 Hal	 Koch	 var	 holdningen	 den,	 at	 på	 trods	 af	 det	 grundlæggende	
ydmygende	 forhold,	 at	 Danmark	 var	 besat	 og	 samarbejdede	 med	
medbesættelsesmagten,	så	var	det	forhåbentligt	i	det	lange	løb	en	gevinst	at	få	
konge,	 regering	 og	 rigsdag	 til	 at	 overvintre	 en	 længere	 årrække	 under	 tysk	
besættelse.	 Dette	 synspunkt	 blev	 –	 især	 efter	 krigen	 –	 af	 mange	 taget	 til	
indtægt	for,	at	Hal	Koch	udviste	fejhed	over	for	besættelsesmagten.	For	Koch	
selv	 var	 det	 derimod	 en	 naturlig	 udløber	 af	 hans	 tolkning	 af	 Luthers	 to-
regimentslære.	Hans	synspunkt	var,	at	skulle	der	have	været	gjort	en	forskel,	
så	skulle	det	være	sket	inden	den	9.	april.	Han	stillede	sig	nemlig	skeptisk	over	
for	floromvunden,	urealistisk	og	højstemt	heroisk	tale	om	væbnet	eller	illegal	
modstandskamp.	Koch	 fastholder	dog	 retten	 til	 offentlig	kritik	af	øvrigheden	
og	 protesterer	 diskret,	 men	 dog	 alligevel	 umisforståeligt,	 imod	 at	 lade	
besættelsessituationen	give	anledning	til,	at	man	gennem	selvcensur	indfører	
autoritære	eller	totalitære	magt-	og	livsformer.	
	
Kort	 efter	 befrielsen	 indledes	 der	 i	 flere	 medier	 en	 omfattende	 og	 vidt	
forgrenet	 debat	 om	 demokratiets	 fremtrædelse,	 forudsætninger	 og	 vilkår.	
Rigtig	mange	kulturpersonligheder	deltager	–	herunder	også	Hal	Koch.	Hans	
forskellige	 indlæg	 i	 debatten	 bliver	 samlet	 og	 sammenskrevet	 i	 løbet	 af	
efteråret	1945,	og	udsendt	som	en	lille	pamflet	”Hvad	er	Demokrati?”.	En	lille	
bog	der	i	efterkrigstiden,	og	helt	op	til	i	dag,	har	fået	en	stor	virkning.							
	
Tine	 Reeh	 argumenterer	 på	 overbevisende	 måde	 for,	 at	 Hal	 Koch	 har	
disponeret	 sin	 bog	 med	 meget	 stærke	 referencer	 til	 den	 kristne	 kirkes	
historie.	Hun	benævner	faktisk	bogen	til	at	høre	til	 i	fyrstespejlsgenren.	 	Som	
Reeh	 skriver,	 at	 ligesom	et	 fyrstespejl	 først	og	 fremmest	 er	henvendt	 til	 den	
suveræne	 hersker,	 er	 Kochs	 bog	 henvendt	 til	 det	 demokratiske	 samfunds	
myndige	borgere.		
	
For	 Hal	 Koch	 forudsatte	 demokratiet	 den	 europæiske	 humanisme.	 Hvis	 et	
flertal	af	et	folk	ved	afstemning	besluttede	at	udrydde	jøderne,	så	var	det	efter	
Hal	Kochs	syn	ikke	blot	umenneskeligt,	men	også	udemokratisk.	Demokratiet	
byggede	efter	Hal	Kochs	opfattelse	på	respekten	for	mennesket,	hvor	hverken	
staten	 eller	 guderne,	 men	mennesket	 selv	 er	 midtpunkt	 og	 fornuften	 sidste	
instans.	
	
Denne	 livsformsorienterede	demokratiopfattelse	kunne	 sagtens	 forenes	med	
forestillinger	 om	 ligestilling	 mellem	 klasserne,	 kønnene	 og	 generationerne.	
Hal	 Koch	 havde	 en	 række	 universale	 betragtninger	 vedrørende	 demokrati-
begrebet,	 når	 han	 påstod	 at	 demokratiet	 aldrig	 lever	 i	 kraft	 af	 love	 og	
paragraffer,	det	lever	i	og	ved	levende	mennesker.	For	Hal	Koch	var	demokrati	
en	indføling	med	fællesskabet,	der	byggede	på	et	nationalt	kristent	grundlag.	
Efter	 Tine	 Reehs	 fortolkning	 er	 arven	 fra	 Grundtvig	 her	 helt	 tydelig.	 Helt	
grundlæggende	 mente	 Hal	 Koch,	 at	 mennesker	 er	 forskellige,	 lever	 under	
forskellige	kår	og	har	forskellige	forventninger	til	fremtiden.	Der	opstår	derfor	
konflikter,	små	og	store	mellem	hinanden,	og	der	fandtes	efter	hans	opfattelse	
to	måder	at	løse	disse	konflikter	på.	Enten	ved	ordet	eller	sværdet,	da	man	kan	
tale	 sig	 til	 rette	 gennem	 samtale,	 eller	 man	 kan	 slås	 sig	 til	 rette,	 hvor	 den	
stærkestes	 vilje	 råder.	 Efter	 Tine	 Reehs	 opfattelse	 skinner	 Hal	 Kochs	 store	
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Bibelkendskab	 tydelig	 igennem	 her,	 for	 det	 må	 være	 logik	 for	 en	
teologikyndig,	 at	 metaforen	 om	 ordet	 og	 sværdet	 er	 hentet	 fra	 Matthæus-
evangeliet	 18,20,	 hvor	 det	 hedder,	 at	 hvor	 to	 eller	 tre	 er	 forsamlede	 i	 Kristi	
navn,	vil	han	være	til	stede,	hvilket	ofte	er	blevet	 læst	synonymt	med,	at	der	
skal	kirken	findes.	Men	også	Kochs	omfattende	viden	om,	og	på	påvirkning	fra	
oplysningstiden	 og	 den	 europæiske	 humanisme	 spiller	 en	 rolle	 i	 hans	
anbefaling	om,	 at	man	gennem	samtalen	 får	 sagen	 alsidigt	 belyst,	 og	 at	man	
bestræber	 sig	 på	 at	 nå	 en	 rigtigere	 og	 rimeligere	 forståelse	 af	 konfliktens	
problem.	 Det	 er	 samtalen	 og	 den	 gensidige	 forståelse	 og	 respekt,	 som	 er	
demokratiets	 væsen.	 For	 Hal	 Koch	 skrev	 yderligere,	 at	 i	 de	 fleste	 politiske	
spørgsmål,	hvor	det	ikke	gælder	et	absolut	enten	eller,	men	mere	eller	mindre,	
vil	det	 sige,	at	man	når	 til	 et	kompromis,	og	dette	kompromis	nås	som	regel	
gennem	en	afstemning.	Hal	Koch	lagde	ikke	op	til,	at	majoriteten	bare	stemte	
sin	 ret	 igennem,	 da	 demokratiets	 væsen	 nemlig	 ikke	 er	 bestemt	 ved	
afstemningen,	men	ved	samtalen,	forhandlingen,	ved	den	gensidige	respekt	og	
forståelse	og	ved	den	heraf	fremvoksende	sans	for	helhedens	interesse.		
	
For	 Hal	 Koch	 var	 afstemningen	 blot	 demokratiets	 redskab	 til	 at	 træffe	 de	
nødvendige	 afgørelser.	Den	betød	dog	 ikke,	 at	 samtalen	 skulle	 høre	op,	men	
viste,	hvor	langt	man	foreløbig	var	nået	i	den	demokratiske	proces.	Mindretal	
skulle	 fortsat	 høres,	 samtalen	 fortsætte	 og	 alle	 afgørelser	 prøves	 igen.	
Samtalen	kræver,	at	ordet	er	frit,	og	at	man	gennem	al	uenighed	og	strid	søger	
at	nå	en	fælles	forståelse.	Demokrati	var	for	Hal	Koch	en	måde	at	leve	og	tale	
sammen	på,	 fra	hverdagen	 i	 familien	 til	det	politiske	 liv	og	statens	styre.	Hal	
Koch	 giver	 i	 sin	 lille	 bog	 en	 god	 begrundelse	 mod	 overdreven	 brug	 af	
afstemninger,	 nemlig	 den	 simple	 at	 sagen	 dermed	 afgøres	 ved	 slagsmål.	
Ganske	 vist	 er	 det	 stemmesedler,	 man	 slås	 med,	 men	 det	 ændrer	 ikke	 på	
sagens	 indhold.	 Våbnene	 kan	 til	 forskellige	 tider	 være	 forskellige.	 Hal	 Koch	
indrømmer,	 dog	 at	 afstemning	 er	 mere	 fredeligt	 og	 ublodigt	 end	 de	 fleste	
andre	 former	 for	 krigsførelse.	 Men	 demokrati	 er	 det	 ligefuldt	 ikke.	
Demokratiets	 væsen	 er	 nemlig	 ikke	 bestemt	 ved	 afstemningen,	 men	 ved	
samtalen,	 forhandlingen,	 ved	den	gensidige	 respekt	 og	 forståelse.	Demokrati	
måles	på	den	måde,	som	mindretallene	bliver	behandlet	på.	
	
Tine	 Reeh	 er	 i	 sin	 afhandling	 ikke	 i	mindste	 tvivl	 om,	 at	 Hal	 Koch	 i	 hele	 sit	
intellektuelle	tankesæt	var	dybt	præget	af	sin	meget	omfattende	teologiske	og	
kirkehistoriske	ballast,	og	at	hele	hans	moderne	demokratiforståelse	slet	ikke	
kan	forstås,	uden	at	man	aktivt	indtænker	Luther	og	Grundtvig	som	hans	helt	
store	inspirationskilder.	
	
Med	denne	afhandling	fra	Tine	Reehs	hånd	foreligger	der	en	gennemarbejdet	
dokumentation	 over	 Hal	 Kochs	 tanker	 og	 væsentligste	 arbejder.	 Dette	 må	
interessere	 enhver,	 der	 er	 ønsker	 at	 fordybe	 sig	 i	 sammenhængen	 mellem	
kristendom,	 historie	 og	 demokrati.	 Det	 gøres	 godt	 og	 solidt,	 og	 man	 får	 et	
nuanceret	 billede	 af	 en	 betydningsfuld	 kulturpersonligheds	 teoretiske	 og	
formidlingsmæssige	 arbejde.	 Et	 arbejde	 der	 både	påvirkede	 sin	 samtid,	men	
ikke	mindst	sin	eftertid.		
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81.	Et	demokratisk	bidrag	eller	mørkets	magter?	

Anmeldelse af Mads Christian Esbensen: Lobbyisme i organisationer. Mod en 
professionel og legitim praksis. Dansk Psykologiske Forlag 2012. 
 
Offentliggjort i www.dknyt.dk 
 
Rigtig	 mange	 mennesker	 har	 en	 stærk	 negativ	 opfattelse	 af	 lobbyisme.	 Det	
mener	 forfatteren	 Mads	 Christian	 Esbensen	 er	 helt	 urimeligt,	 da	 de	 fleste	
erklærede	modstandere	af	 lobbyisme	mest	af	alt	bygger	deres	holdninger	på	
fordomme	og	delvis	uvidenhed.	Formålet	med	bogen	er	både	at	gøre	op	med	
fordommene	og	uvidenheden:	'Denne	bogs	påstand	er,	at	i	de	tilfælde,	hvor	de	
aktive	 lobbyister	er	åbne	om	deres	handlinger	og	værktøjer,	og	om	hvem	de	
repræsenterer,	bliver	lobbyisme	en	forudsætning	for	og	en	nødvendighed	i	et	
moderne	demokrati'	(p.	12).	
	
Dette	 synspunkt	 står	 Mads	 Christian	 Esbensen	 udmærket	 på	mål	 for	 bogen	
igennem.	Det	gøres	godt	og	kompetent.	Det,	som	bogen	imidlertid	ikke	handler	
om,	 er	 de	 forhold	 hvor	 lobbyismen	 udøves	 i	 det	 skjulte	 af	 indflydelsesrige,	
men	 totalt	 anonyme	 kapitalinteresser.	 Det	 er	 vel	 det	 der	 dybest	 set,	 er	 det	
politisk	 mest	 interessante,	 men	 her	 er	 der	 ikke	 meget	 at	 hente.	 Ærgerligt,	
ærgerligt.	
	
Bogens	præmis	er,	at	lobbyisme	i	det	offentlige	rum	skal	ske	i	åbenhed	og	i	et	
professionelt	 kommunikationsmiljø.	 Når	 disse	 to	 faktorer	 er	 opfyldt,	 er	
lobbyisme	faktisk	et	positivt	bidrag	til	den	demokratiske	udvikling.	Lobbyisme	
handler	 om	 at	 opbygge	 og	 flytte	 magtrelationer	 og	 dermed	 magtbalancen	 -	
fuldstændigt	 som	 i	 den	 åbne	 demokratiske	 kappestrid.	 Heri	 kan	 man	 ikke	
være	uenig,	og	bogens	mange	eksempler	-	især	fra	en	række	topprofessionelle	
virksomheder	og	interesseorganisationer,	bekræfter	denne	påstand.	
 
Debatbog og lærebog 
 
Bogen	svinger	 lidt	rigeligt	mellem	at	være	debatskabende	og	skrevet	som	en	
mere	 klassisk	 lærebog	 inden	 for	 organisation	og	politik.	Det	 er	 nok	 som	det	
sidste,	at	den	skal	høste	sit	publikum.	
	
Bogen	gennemgår	på	udmærket	vis,	hvad	der	egentlig	forstås	ved	lobbyisme	-	
både	 i	 en	 dansk	 og	 international	 sammenhæng.	 Der	 trækkes	 også	 en	 linje	
tilbage	 i	 historien,	 og	 ikke	 overraskende	kan	man	konstatere,	 at	 lobbyismen	
har	eksisteret	lige	så	længe,	som	begrebet	politik	har	været	kendt.	I	Danmark	
har	 begrebet	 endnu	 ikke	 rigtigt	 været	 genstand	 for	 videnskabelig	 forskning.	
Mon	 ikke	 denne	 lille	 bog	 skal	 ses	 som	 et	 lille	 beskedent	 bidrag	 til	 at	ændre	
tingenes	tilstand?	
	
Ingen	kan	være	i	 tvivl	om,	at	 forfatteren	gerne	så,	at	 lobbyisme	i	højere	grad	
end	 i	 dag	 indgik	 som	en	videnskabelig	disciplin	 inden	 for	 fag	 som	politik	 og	
ledelse.	 Lobbyisme	 er	 kommet	 for	 at	 blive,	 og	 der	 bliver	 mere	 af	 det	 i	
fremtiden.	 Dette	 er	 en	 simpel	 konsekvens	 af,	 at	 samfundet	 både	 politisk	 og	
økonomisk	 bliver	 mere	 komplekst,	 og	 at	 det	 offentliges	 embedsmandsværk	
umuligt	 kan	 sidde	 inde	 med	 den	 tilstrækkelige	 og	 det	 afgørende	
vidensmonopol.	Impulser	på	højt	fagligt	niveau	må	derfor	komme	udefra.	Det	
vigtigste	 er,	 at	 både	 politikere	 og	 offentlighed	 er	 klar	 over	 lobbyismens	
spilleregler.		
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Ikke råd til amatørisme 
 
En	 lobbyists	 primære	 formål	 er	 at	 varetage	 en	 virksomheds	 eller	
interesseorganisations	 politiske	 interessevaretagelse	 -	 hverken	 mere	 eller	
mindre.	 I	 en	 globaliseret	 verden	 er	 der	 yderligere	 den	 dimension,	 at	
forskellige	 landes	 finansielle	 systemer,	 kulturelle	 værdier	 og	 politiske	
strukturer	er	vævet	ind	i	hinanden,	således	at	lobbyisme	i	dag	ikke	er	knyttet	
til	en	enkelt	nationalstat.	Lobbyister	skal	altså	kunne	operere	i	internationale	
komplekse	 sammenhænge	 inden	 forskelligartede	 nationale	 og	 overnationale	
lovgivninger:	 'Den	 nationale	 lovgivning	 påvirkes	 i	 stigende	 grad	 af	
supranationale	faktorer,	herunder	især	lovgivning	fra	EU,	hvilket	øger	behovet	
for	at	være	repræsenteret	på	alle	niveauer'	(p.	132).	
	
Bogens	 anden	del	 handler	 i	 høj	 grad	 om,	 hvordan	man	opbygger	 en	 effektiv	
lobbyvirksomhed	 i	 et	 firma	eller	 i	 en	 interesseorganisation.	Påstanden	er,	 at	
man	 ikke	 har	 råd	 til	 amatørisme.	 Virksomheden	 skal	 profitoptimere	 og	
interesseorganisationen	 skal	 indflydelsesmaksimere.	 Det	 sker	 kun,	 dersom	
virksomheden	eller	organisationen	kan	udarbejde	en	realistisk	og	operationel	
strategi	 for	 sin	 professionelle	 lobbyfunktion	 eller	mere	 ambitiøst	 -	 afdeling.	
Hvis	dette	 ikke	gøres	ordentligt,	 kan	 lobbyisme	 faktisk	gøre	mere	 skade	end	
gavn.	 Bogen	 forsøger	 på	 dette	 felt	 at	 være	 retningsgivende	 for	 god	
performence,	ved	at	viderebringe	fem	interviews	med	centrale	nøglepersoner,	
der	 selv	 har	 praktiseret	 forskellige	 former	 for	 lobbyisme	 i	 en	 professionel	
sammenhæng.	
 
Kontraproduktiv risiko 
 
Lobbyisme	 er	 altid	 situationsbestemt,	 og	 en	 væsentlig	 aktør	 i	 det	 spil	 er	
medierne.	 I	 dag	 er	 medierne	 mere	 bestemmende	 for	 den	 politiske	
kommunikation	end	tidligere.	De	er	samtidig	mere	kritiske,	og	går	 i	 stigende	
grad	op	i	proces	og	personer,	end	politisk	indhold.	Dette	stiller	store	krav	til,	
at	 lobbyister	ud	over	at	have	gode	 forbindelser	 til	de	politiske	niveauer,	 er	 i	
stand	 til	 at	 agere	 på	mediernes	 præmisser:	 'Medierne	 kan	 være	 et	 særdeles	
effektivt	 middel	 til	 at	 drive	 en	 politisk	 dagsorden,	 men	 samtidig	 kan	
nyhedsstrømmen	også	udvikle	sig	i	en	kontraproduktiv	retning'	(p.	130).	
	
Mads	 Christian	 Esbersen	 påpeger	 dog	 flere	 steder	 i	 sin	 bog,	 at	 effekten	 af	
lobbyisme	 er	 svær	 eller	 umulig	 at	 måle	 konkret.	 Alligevel	 er	 opfordringen	
mange	steder,	at	lobbyisten	skal	inddrages	i	stort	set	alle	vigtige	beslutninger	i	
virksomhed	 såvel	 som	 i	 organisation.	 Hvis	 ikke	 -	 kan	 det	 koste	 penge	 eller	
politisk	indflydelse.	Det	lugter	nu	lidt	væk	af	egen	jobansøgning.	
	
Det	 som	 er	 reelt,	 og	 det	 uanset	 om	 det	 kan	 måles	 eller	 ej,	 er	 at	 lobbyisme	
handler	 om	 at	 kunne	 opbygge	 og	 vedligeholde	 såvel	 faglige	 som	 politiske	
netværk	i	et	gensidigt	tillidsforhold.	Dette	er	i	virkeligheden	ubetaleligt,	og	det	
er	det,	der	i	sidste	ende	holder	de	røde	tal	væk	fra	bundlinjen. 
 
De hemmelige strukturer 
 
Bogen	 slutter	 af	 med	 et	 godt	 indblik	 i	 lobbyismens	 værktøjskasse.	 Dette	
kapitel	 er	 nok	mere	 givtig	 for	 organisationsfolk	 end	 for	 almindeligt	 politisk	
interesserede.	En	kritik	kunne	dog	være,	at	modellerne	virker	mere	normative	
end	empirisk	funderet.	
	
På	bogens	egne	præmisser	fungerer	bogen	godt,	og	der	er	meget	inspiration	at	
hente	for	folk,	der	enten	selv	vil	opbygge	en	mere	slagkraftig	lobbyvirksomhed	
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eller	 for	politikere	og	embedsmænd,	der	på	et	oplyst	grundlag	vil	vide	noget	
mere	 om	 sin	 modpart.	 På	 dette	 grundlag	 skal	 bogen	 anbefales	 på	 det	
varmeste.	
	
Bogens	 svaghed	 er	 som	 sagt,	 at	 lobbyismen	 ikke	 bliver	 sat	 ind	 i	 den	
hemmelige	 økonomiske	 magtstruktur,	 der	 også	 kendetegner	 det	 moderne	
demokrati	-	og	ikke	mindst	den	upersonlige	globalisering.	Det	er	stadig	sådan,	
at	diskrete	mænd	med	stor	 indflydelse	 ikke	sjældent	benytter	ministeriernes	
bagindgange,	 og	 der	 afholdes	 fortsat	 mange	 internationale	 topmøder	 med	
erhvervsledere	i	den	tunge	ende	uden	offentlig	indblik,	og	økonomisk	støtte	til	
politiske	partier	og	tænketanke	er	stadig	mangelfuldt	oplyst.	
	
Det	må	blive	forfatterens	næste	projekt	-	forhåbentlig.	
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82.	Marx	der	ændrede	verden	

Anmeldelse	af	David	McLellan:	Karl	Marx.	En	biografi.	Informations	Forlag	2012	
	
Offentliggjort	på	www.historie-online.dk	
	
Karl	Marx	 (1818-1883)	 behøver	 ikke	 en	 nærmere	 præsentation.	 Alle	 har	 en	
mening	om	ham.	Stort	set	alle	har	læst	om	ham,	men	langt	færre	har	dog	læst	
ham.		
	
Denne	biografi	tager	generen	alvorlig,	og	giver	et	godt,	grundigt	og	nuanceret	
billede	af	hovedpersonens	til	tider	kaotiske	liv	og	meget	omfattende	teoretiske	
arbejde	med	både	 filosofi,	historie	og	politisk	økonomi.	Arbejder	der	 som	 få,	
har	haft	en	kolossal	og	verdensomfattende	virkningshistorie.		
	
Tilbage	står	dog,	da	det	 jo	 ikke	er	den	første	biografi	af	Marx,	der	er	skrevet,	
om	 læseren	 får	 en	 ny	 viden	 som	 honorering	 for	 en	 gennemlæsning	 af	 606	
sider.	 Det	 ser	 desværre	 ikke	 rigtig	 ud	 til	 at	 være	 tilfældet,	 om	 end	 nogle	
temaer	 –	 især	 inden	 for	 privatsfæren	 –	 er	mere	 uddybende	belyst,	 end	man	
normalt	 ser	 andre	 steder.	 Retfærdigvis	 skal	 også	 nævnes,	 at	 Marx	 mange	
personlige	politiske	forbindelser	i	bogen	er	omfattende	belyst,	gennem	David	
McLellans	 omfangsrige	 studier	 af	 både	Marx’	 egne	 og	modtagernes	 noter	 og	
korrespondance.	 Væge	 og	 paneller	 er	 virkelig	 blevet	 afmonteret	 for	 at	 finde	
ind	bag	hovedpersonens	liv	og	virke.	
	
Bogen	 er	 opbygget	 i	 kronologisk	 rækkefølge,	 der	 indledes	 med	 barn-	 og	
ungdommen	i	Trier,	Bonn	og	Berlin,	for	senere	at	følge	hans	gradvise	politiske	
radikalisering	 i	 Paris,	 Bruxelles,	 Köln	 for	 til	 sidst	 at	 ende	 som	 statsløs	 i	
London.	Herefter	 følger	en	række	kapitler	der	belyser	Marx	og	hans	 families	
(elendige)	økonomiske	situation	samtidig	med	han	forsøger	at	færdiggøre	sit	
hovedværk,	 der	 netop	 handlede	 om	 Kapitalen,	 men	 også	 hans	 arbejde	 med	
Den	 første	 Internationale	 og	 hans	 sidste	 leveår	 er	 helliget	 et	 helt	 kapitel.	
Bogen	 slutter	 af	 med	 to	 knap	 så	 væsentlige	 kapitler	 –	 Epilog	 og	 Arven	 fra	
Marx.		
	
David	McLellan	gør	faktisk	et	hæderligt	forsøg	på	at	forbinde	Marx’	fysiske	liv	
med	det	teoretiske	og	politiske	arbejde,	som	han	løbende	udførte.	Mange	af	de	
teoretiske	 og	 verdenshistorisk	 væsentlige	 bidrag,	 som	Marx	 har	 videregivet	
eftertiden,	er	ofte	fremkommet	under	eksterne	kaotiske	politiske	omstændig-
heder	og	interne	kummerlige	økonomiske	forhold.					
	
Karl	Marx	blev	 født	 ind	 i	en	ganske	velaflagt	middelklassefamilie	 i	den	 tyske	
by	Trier	den	5.	maj	1818.	På	begge	sider	af	sit	ophav	havde	der	været	en	lang	
række	rabbinere,	men	faderen,	der	var	privat	praktiserende	advokat,	og	som	
fx	kendte	både	Voltaire	og	Lessing	udenad,	konverterede	 til	protestantismen	
for	 at	 undgå	 de	 begrænsninger,	 der	 på	 det	 tidspunkt	 gjaldt	 for	 jøder:	 ”Hans	
familie	 var	 i	 enhver	 henseende	 jødisk	 af	 oprindelse,	 men	 protestantisk	 af	
nødvendighed	i	et	katolsk	område”	(p.	8).		
	
Marx	blev	i	1835	indskrevet	som	jurastuderende	på	Det	Juridiske	Fakultet	ved	
universitetet	 i	Bonn.	Det	var	dog	så	som	så,	hvor	meget	 jura	det	blev	 til.	For	
her	i	Bonn	gik	det	meste	af	hans	studenterliv	op	i	skæg	og	blå	briller	og	lige	så	
mange	svirreture.	Faren	sendte	ham	derfor	til	Berlin,	hvor	han	med	lidt	større	
entusiasme	 kastede	 sig	 over	 studiet	 af	 filosofi	 og	 historie,	 der	 faktisk	 endte	
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med	 en	 doktorafhandling	 om	 græsk	 naturfilosofi.	 Trods	 hans	 åbenlysende	
begavelse	 blev	 det	 ikke	 til	 en	 universitetskarriere	 i	 den	 ufrie	 og	 politisk	
undertrykkende	preussiske	universitetsverden,	 da	han	 allerede	 i	 studietiden	
var	”sprunget	ud”	som	radikal	unghegelianer.	
	
Helt	 afgørende	 for	 Marx’	 liv	 blev,	 at	 han	 i	 denne	 periode	 blev	 forlovet	 (og	
senere	 gift)	 med	 Jenny	 von	 Westphalen,	 der	 var	 datter	 af	 Baron	 von	
Westphalen,	 som	 var	 et	 fremtrædende	 medlem	 af	 samfundet	 i	 Trier.	 Hun	
fulgte	 ham	 troligt	 i	 tykt	 og	 tyndt	 gennem	 livets	mange	 fortrædligheder,	 der	
bl.a.	 omfattede	 personlig	 økonomisk	 afsavn	 og	 landflygtighed.	Det	 både	 som	
hustru,	opdrager	af	deres	fælles	børn	og	ikke	mindst	privatsekretær.			
	
Da	Marx	fik	godkendt	sin	doktorafhandling	i	1841	tog	han	hul	på	et	år	præget	
af	 rastløshed,	der	bl.a.	omfattede	et	 forsøg	på	at	udbygge	sin	afhandling,	der	
kunne	 gøre	 ham	 egnet	 til	 et	 lektorat,	 men	 alle	 bestræbelser	 endte	 alligevel	
med,	at	han	i	1842	valgte	journalistikken	som	sin	karrierevej:	”Han	gik	i	gang	
med	op	til	flere	projekter,	men	sædvanen	tro	afsluttede	han	ingen	af	dem”	(p.	
47).	Han	startede	som	skrivende	medarbejder	på	det	liberale	oppositionsblad	
Rheinische	 Zeitung	 i	 Köln,	 men	 meget	 hurtigt	 blev	 han	 redaktør	 af	 bladet.	
Imidlertid	 var	 bladet	 under	 skarp	 kontrol	 og	 censur	 af	 de	 preussiske	
myndigheder,	 og	 blev	 forbudt	 og	 lukket	 i	 1843:	 ”Med	 forbuddet	 mod	
Rheinische	Zeitung	var	Marx	endnu	engang	en	arbejdsløs	intellektuel”	(p.	73).		
	
Herefter	gik	turen	i	landflygtighed	til	Paris,	hvor	han	blev	medredaktør	af	det	
venstreliberale	 tidsskrift	 Deutsch-Französische	 Jahrbücher.	 Denne	 karriere	
blev	også	kort,	da	tidskriftet	gik	ned.		
	
Det	var	også	i	denne	periode	af	sit	liv,	at	Marx	åbent	begyndte	at	bekende	sig	
til	 det	 at	 være	 ”kommunist”	 –	 en	 der	 var	 tilhænger	 af	 fælleseje	 af	 produk-
tionsmidlerne.	 Perioden	 er	 kendetegnet	 ved,	 at	 det	 er	 her,	 at	 han	 får	
formuleret	 sin	kritik	 af	 religionen,	 sine	økonomiske	 teorier	om	kapitalismen	
og	 dets	 funktionsmåde,	 samt	 det	 som	 senere	 blev	 kendt	 under	 betegnelsen	
den	dialektiske	historiske	materialisme.	
	
McLellans	 pariserkapitel	 er	 måske	 bogens	 bedste,	 hvis	 man	 grundlæggende	
ønsker	 at	 finde	 ind	 bag	 hovedstrømningerne	 i	 Marx’	 meget	 omfattende	
filosofiske,	historiske	og	økonomiske	forfatterskab.		
	
Det	 er	 i	 denne	 periode,	 hvor	 han	 får	 sat	 ord	 på	 det	 forhold,	 at	 religion	 i	
realiteten	 fungerer	 som	 en	 lynafleder	 fra	 den	 virkelige	 verdens	 elendighed:	
”Den	er	folkets	opium.	Kritikken	af	religionen	er	derfor	kimen	til	kritikken	af	
den	 jammerdal,	 hvis	 aura	 religionen	 er”	 (p.	 103).	 Det	 er	 også	 her,	 at	 han	
udvikler	sine	første	skitser	til	en	økonomisk	teori	om	udbytning,	merværdi	og	
kapitalakkumulation:	 ”Disse	 papirer,	 der	 kendes	 som	 de	 ”økonomisk-
filosofiske	skrifter”	eller	som	”1848-manuskripterne”	blev	(da	de	blev	udgivet	
i	deres	helhed	i	1932),	af	nogle	budt	velkommen	som	de	vigtigste	af	alle	hans	
skrifter”	 (p.	 121-122).	 Det	 helt	 centrale	 i	Marx’	 økonomiske	 teori	 var	 i	 kort	
form	den:	”at	arbejdet	var	kilde	til	al	værdi	og	dermed	fordelingen	af	rigdom”	
(p.	 129).	 Det	 var	 også	 i	 Paris,	 at	 Marx	 formulerede	 tesen	 om,	 at	 historien	
naturnødvendigt	 måtte	 ende	 i	 et	 kommunistisk	 og	 klasseløst	 samfund:	
”Kommunismen	er	den	positive	afskaffelse	af	privatejendommen	og	dermed	af	
den	menneskelige	 selv-fremmedgørelse	 og	den	 virkelige	 gentilegnelse	 af	 det	
menneskelige	væsen	ved	og	for	mennesket”	(p.	136).		
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Parisermanuskripterne,	 der	 også	 på	 dansk	 går	 under	 betegnelsen	 Marx	
ungdomsskrifter	 (ikke	 nævnt	 i	 bogen),	 var,	 som	 meget	 af	 Marx’	 øvrige	
arbejder,	præget	af	skødesløshed	og	et	unødigt	kompliceret	sprog.		
	
I	 virkeligheden	havde	Marx	en	meget	 lille	og	 indforstået	 læserkreds.	Det	var	
andre,	 der	 så	 at	 sige	 skulle	 forklare	 hans	 tanker,	 hvis	 de	 skulle	 forstås	 i	 en	
bredere	kreds.	En	af	dem	blev	Friedrich	Engels,	som	Marx	første	gang	møder	i	
Paris	1843,	efter	at	Engels	(der	også	var	tysker)	havde	offentliggjort	en	artikel	
om	arbejderklassen	 i	England.	Det	bliver	 efter	kilderne	at	bedømme	 til	 en	 ti	
dages	 lang	og	uafbrudt	 samtale,	der	 resulterede	 i	mere	end	40	års	 fagligt	og	
meget	personligt	venskab.	Et	venskab	der	senere	resulterede	i	udarbejdelsen	
af	 verdens	måske	mest	 læste	pamflet:	Det	kommunistiske	Manifest,	der	blev	
skrevet	 i	 Bruxelles	 på	 bestilling	 fra	 De	 Retfærdiges	 Liga	 i	 efteråret	 1847	
(omtalt	i	bogens	efterfølgende	kapitel:	”Til	slut	fik	Marx	og	Engels	i	opdrag	at	
forfatte	et	manifest	med	henblik	på	offentliggørelse	af	Ligaens	doktriner”	 (p.	
202)),	 og	 som	 blev	 udgivet	 i	 London	 februar	 1848,	 kort	 tid	 før	 Februar-
revolutionen	i	Paris	brød	ud.		
	
En	 publikation	 der	 ved	 selve	 udgivelsen	 ikke	 fik	 den	 store	 offentlige	
bevågenhed,	 men	 som	 senere	 nærmest	 er	 blevet	 kanoniseret	 som	 socialis-
mens	helt	uovertrufne	klassiker.	Det	er	også	i	denne	pamflet,	nogle	af	de	mest	
kendte	 Marx	 citater	 kan	 findes	 –	 bl.a.:	 ”Alle	 hidtil	 eksisterende	 samfunds	
historie	 er	 klassekampenes	 historie”	 (p.	 206),	 ”Hver	 epokes	 fremherskende	
ideer	 har	 været	 den	 herskende	 klasses	 ideer”	 (p.	 209),	 ”Politisk	magt	 er	 ret	
beset	 den	 ene	 klasses	 organiserede	magt	med	 henblik	 på	 undertrykkelse	 af	
den	 anden”	 (p.	 210)	 og	 ikke	 at	 forglemme	 manifestets	 afsluttende	 salut:	
”Kommunisterne	nægter	at	skjule	deres	hensigter	og	mål.	De	erklærer	åbent,	
at	 deres	 mål	 alene	 kan	 nås	 ved	 voldelige	 omstyrtelse	 af	 alle	 eksisterende	
sociale	omstændigheder.	Lad	de	herskende	klasser	ryste	for	en	kommunistisk	
revolution.	Proletariatet	har	intet	andet	at	miste	end	deres	lænker.	De	har	en	
verden	at	vinde.	Arbejdere	i	alle	lande,	foren	jer!”	(p.	212).			
	
Den	2.	 februar	1845	forlod	Marx	og	hans	familie	ufrivilligt	Paris,	efter	at	den	
preussiske	 regering	 havde	 lagt	 et	 stort	 politisk	 pres	 på	 en	 yderst	 følgagtig	
fransk	 regering,	 der	 dybest	 set	 ønskede	 Paris	 renset	 for	 tyske	 filosoffer.	
Herefter	skulle	Bruxelles	fra	og	med	april	blive	Marx’	hjemsted	i	de	næste	tre	
år.	Det	skete	dog	 ikke	uden	betingelser:	”Først	efter	at	have	underskrevet	en	
erklæring	om,	at	han	ville	afholde	sig	 fra	enhver	politisk	virksomhed	 fik	han	
opholdstilladelsen”	 (p.	 160).	Det	 løfte	 kunne	han	naturligvis	 ikke	holde	 –	 og	
han	 ønskede	 det	 heller	 ikke,	 da	 der	 i	 Bruxelles	 efterhånden	 var	 samlet	 en	
gruppe	begavede	landsforviste	tyskere.	Men	da	det	preussiske	politi	hele	tiden	
blev	 ved	 med	 at	 kræve	 ham	 udleveret,	 gav	 han	 i	 efteråret	 afkald	 på	 sit	
preussiske	statsborgerskab.	Herefter	levede	han	resten	af	sit	liv	som	statsløs.	
Men	 som	 McLellan	 konstaterer:	 ”Ikke	 desto	 mindre	 var	 tiden	 i	 Bruxelles	
formentlig	den	lykkeligste,	familien	nogensinde	oplevede”	(p.	160).	Tiden	var	
også	produktiv.	Han	begravede	sig	på	det	kommunale	bibliotek	og	læste	bøger	
på	 fransk	 om	 økonomiske	 og	 sociale	 problemer	 for	 bedre	 at	 forstå	
mekanismen	 i	 det	 borgerlige	 samfund	 -	 politikken	 og	 dens	 historie	 skal	
forklares	ud	 fra	økonomiske	 forudsætninger,	og	deres	udvikling	og	 ikke	vice	
versa,	som	i	kort	form	er	kernen	i	den	historiske	materialisme.	
	
Det	er	også	 i	denne	periode,	at	Feuerbach-teserne	ser	dagens	 lys,	hvor	Marx	
formulerer	 sit	 grundlæggende	 filosofisyn,	 der	 lyder:	 ”Filosofferne	 har	 på	
forskellig	måde	udelukkende	 fortolket	verden,	hvad	det	kommer	an	på,	er	at	
forandre	den”	(p.	163).	
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Hans	tre	års	ophold	i	Bruxelles	blev	ud	over	en	voldsom	polemik	mod	og	med	
politiske	 fjender	 og	 venner	 forsøgt	 reserveret	 til	 studier	 af	 hans	 Kritik	 af	
økonomi	og	politik.	Et	arbejde	som	Marx,	som	meget	andet,	havde	svært	ved	at	
færdiggøre,	 da	 der	 hele	 tiden	 dukkede	 nye	 problemstillinger	 op,	 der	 skulle	
granskes	 granske	 grundigt	 –	 ofte	med	 det	 resultat,	 at	 lovede	 deadlines	 ikke	
kunne	 overholdes,	 og	 forlæggere	 ikke	 støves	 op,	 da	 det	 langt	 fra	 var	
populærvidenskabelige	artikler,	som	Marx	var	leveringsdygtig	i.			
	
Da	Paris-opstanden	i	1848	brød	ud,	gik	den	belgiske	regering	først	på	listesko,	
men	kort	 tid	efter	blev	der	udarbejdet	en	 liste	på	udenlandske	personer,	der	
skulle	 deporteres	 –	 og	 her	 stod	Marx’	 navn	 øverst.	 Marx	 blev	 arresteret	 og	
efterfølgende	eskorteret	til	grænsen.	Efter	et	kort	og	kaotisk	ophold	i	Paris,	gik	
turen	 til	 Köln,	 hvor	 han	 bliver	 chefredaktør	 af	 den	 radikale	 avis	 Neue	
Reinische	 Zeitung,	 der	 faktisk	 havde	 et	 betydeligt	 oplag,	 men	 avisen	 blev	
lukket	af	censuren	allerede	året	efter,	at	Marx	var	tiltrådt.	Det	var	i	hans	Köln-
periode,	at	han	bl.a.	fremførte	meget	lidet	hørte	udsagn	om	Danmark,	som	han	
mente	 var	 et	 tilbagestående	 og	 nationalistisk	 folk,	 der	 i	 1848	 burde	 afstå	
landområder	til	det	fremadvoksende	Preussen.		
	
Marx	blev	endnu	engang	–	som	statsløs	-	udvist	af	sit	eget	hjemland.	Efter	et	
kort	tre	måneders	ophold	i	Paris,	hvor	han	endnu	engang	–	forgæves	-	troede	
på	en	revolution,	ankom	han	til	London	i	august	1849.	Det	var	her,	han	kom	til	
at	 tilbringe	 resten	 af	 sit	 liv,	 til	 stor	ærgrelse	 for	 ham	 selv,	 da	 han	 hele	 livet	
igennem	 havde	 en	 stærk	 forestilling	 om,	 at	 en	 omfattende	 proletarisk	
revolution	kunne	bringe	hans	flygtningestatus	til	ophør.	McLellan	formulerer	
det	sådan:	”Dette	forklarer	til	dels	den	ad	hoc	karakter	af	store	dele	af	Marx’	
liv	i	en	tid,	der	i	realiteten	var	en	lang	søvnløs	nat	i	udlændighed”	(p.	257).	
	
Et	 gennemgående	 træk	 i	 bogen	 er	 beskrivelsen	 af	 den	 økonomiske	 knibe,	 ja	
direkte	fattigdom,	som	Marx	periodevis	lever	under	i	London.	Der	er	historier	
om	 både	 sult	 og	 afsavn	 i	Marx-familien	 og	 et	 evigt	 renderi	 til	 pantelånerne:	
”Pantelåneren	var	en	fuldstændig	nødvendig	institution	for	familien”	(p.	299).	
Uden	 en	 massiv	 økonomisk	 støtte	 fra	 vennen	 Friedrich	 Engels	 var	 familien	
givetvis	 synket	ned	 i	den	 rene	og	 skære	armod.	Dette	kan	godt	virke	 som	et	
paradoks,	 da	 indtægterne	 i	 perioder	 var	 endog	 meget	 store,	 men	 Marx	
formåede	 ikke	 at	 holde	 hus	 med	 sin	 egen	 økonomi.	 Han	 druknede	
tilsyneladende	 sig	 selv	 i	 teoretiske	 økonomiske	 studier,	 og	 voldsom	 politisk	
polemik	 med	 gud	 og	 hver	 mand,	 frem	 for	 at	 fokusere	 på	 egen	 økonomi	 og	
forbrug.	 For	 faktum	 var,	 at	 Marx	 ønskede	 at	 leve	 standsmæssigt	 med	 eget	
(stort)	 hus,	 privat	 ammer,	 privat	 børneskolegang,	 privatsekretær	 og	
husholderske	(der	i	perioder	angiveligt	også	havde	fungeret	som	elskerinde).	
Men	pengene	havde	det	 tilsyneladende	med	at	 forsvinde	som	dug	 for	solen	 i	
den	Marxske	husholdning,	hvilket	også	resulterede	i,	at	ikke	få	brevvekslinger	
med	 vennen	 Engels	 handlede	 om	 Marx’	 evige	 lommesmerter	 –	 og	 dette	 til	
trods	 for,	 at	 Engels	 løbende	 gav	 meget	 generøse	 supplerende	 økonomiske	
indsprøjtninger	 til	 Marx-familien:	 ”Ikke	 desto	 mindre	 giver	 en	 nærmere	
analyse	 af	 Marx’	 indtægter	 et	 ret	 overbevisende	 indtryk	 af,	 at	 hans	
vanskeligheder	 i	mindre	grad	skyldtes	virkelig	 fattigdom	end	et	ønske	om	at	
opretholde	 facaden	 udadtil	 parret	 med	 almindelig	 uegnethed	 til	 at	 sætte	
tæring	efter	nærring”	 (p.	299).	En	sjov	historie	 fra	bogen	er,	at	da	pengene	 i	
hustanden	 i	 en	 længere	 periode	 havde	 været	 yderst	 små,	 overvejede	 Marx	
faktisk	at	tage	et	simpelt	kontorjob,	men	dette	blev	opgivet,	da	stort	set	ingen	
andre	end	hans	egen	kone	og	husholderske	kunne	læse	hans	meget	sjuskede,	
snørklede	 og	 småtskrevne	 håndskrift.	 Mange	 af	 hans	 breve	 –	 og	 alle	 hans	
artikel-	og	bogmanuskripter	-	blev	faktisk	renskrevet	(op	til	flere	gange)	af	de	
to	 bemeldte	 damer,	 da	 det	 stort	 set	 var	 umuligt	 for	 andre	 at	 læse	 Marx’	
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skriblerier.	 Stor	 set	 alle	 hans	 artikler	 som	 korrespondent,	 hvilket	 bidrog	 i	
betydelig	grad	til	hans	indkomst,	blev	renskrevet	af	andre	inden	at	det	kunne	
afsendes	til	de	forskellige	redaktioner.			
	
Rigtig	 meget	 af	 Marx’	 tid	 gik	 med	 at	 deltage	 i	 alle	 mulige	 venstreradikale	
partistridigheder.	Marx	var	på	alle	måde	yderst	aktiv	i	møder	og	konferencer	–	
mest	af	alt	 for	at	korrekse	alle	de	andre.	Marx	ejede	ikke	tvivlens	nådesgave,	
og	bankede	løs	på	alt	hvad	der	bevægede	sig	i	en	for	ham	uønsket	retning.	Ikke	
få	venskaber	blev	ofret	på	den	konto.	Det	der	dog	mest	af	alt	pinte	ham,	var	at:	
”Arbejderne	brød	sig	slet	ikke	om	klassekampen	som	doktrin,	men	var	i	højere	
grad	 optaget	 af	 at	 forsvare	 deres	 interesser	 inden	 for	 rammerne	 af	 det	
kapitalistiske	 system”	 (p.	 295).	Det	 endte	også	med,	 at	han	 i	 en	 tiårsperiode	
fra	omkring	1851	trak	sig	fra	alt	partiarbejde	for	mere	helhjertet	at	hellige	sig	
sine	 økonomiske	 studier,	 der	 som	 bekendt	 i	 sidste	 ende	 resulterede	 i	 det	
omfangsrige	 værk	 Kapitalen.	 Første	 bind	 førte	 han	 selv	 til	 udgivelse	 i	 1867,	
mens	 Engels	 i	 en	 elveårig	 periode	 efter	 Marx’	 død	 måtte	 bakse	 med	 de	 to	
efterfølgende	bind,	der	udkom	i	henholdsvis	1885	og	1894.	Selv	om	Marx	hele	
tiden	havde	gjort	sine	omgivelser	forståelig,	at	disse	bind	var	næsten	færdige,	
og	 at	 de	 alene	manglede	 lidt	 afpudsning	 og	 præcisering,	 viste	 det	 sig,	 at	 det	
langt	 fra	var	tilfældet	–	og	ret	beset	er	de	to	efterfølgende	bind	 langt	mindre	
fuldstændige	end	det	bind,	der	blev	udgivet	af	Marx	selv,	hvilket	bl.a.	skyldtes,	
at	disse	ufærdige	manuskripter	 lå	 i	en	 form	fra	 før	udgivelsen	af	 første	bind.	
Marx	 havde	 det	 med	 hele	 tiden,	 at	 finde	 mangler	 i	 sine	 analyser,	 hvilket	
afstedkom	 nye	 og	 omfattende	 studier	 –	 og	 dermed	 nye	 noter	 og	
randbemærkninger	til	sit	tidligere	arbejde.	McLellan	nævner	fx	et	sted	i	bogen,	
at	 da	 Marx	 skal	 behandle	 det	 russiske	 landbrugs	 økonomi	 og	 historie	
påbegyndtes	 et	 sprogstudie	 i	 russisk	 samt	 et	 omfattende	 statistisk	
indsamlingsarbejde.	 Et	 arbejde	 der	 efter	 al	 sandsynlighed	 har	 lidt	 det,	 som	
man	 i	 dag	 kalder	 datadøden.	 Ligeledes	 lærte	 Marx	 sig	 selv	 avanceret	
matematik,	da	noget	af	datidens	økonomilitteratur	var	begyndt	at	dyrke	dette	
felt	 (de	såkaldte	marginalister,	PET).	Dette	vidner	om,	at	Marx	havde	en	helt	
ualmindelig	høj	 intelligens	og	ekstrem	god	indlæringsevne,	men	samtidig	var	
han	 et	 ustruktureret	 rodehoved,	 der	 havde	 det	meget	 svært	med	 at	 få	 gjort	
noget	endeligt	færdigt	til	tiden.					
	
Friholdt	fra	partiarbejde	genoptog	Marx	det	af	ham	længe	nærede	ønske	om	at	
gennemføre	 (genoptage)	 et	 grundigt	 studie	 af	 den	 kapitalistiske	 økonomi.	
Dette	 arbejde	 foregik	 hovedsagligt	 ved	 daglige	 ophold	 på	 British	 Museums	
meget	righoldige	bibliotek:	”I	betragtning	af	Marx’	 familieomstændigheder	er	
det	 overraskende,	 at	 han	 overhovedet	 fik	 noget	 seriøst	 arbejde	 for	 hånden.	
Hans	ene	sikre	 tilflugtssted	var	British	Museum.	Hjemme	gjorde	han	notater	
og	 samlede	 de	 informationer,	 der	 var	 tilgængelige”	 (p.	 317).	 Meget	 af	 dette	
forsknings-	og	analysearbejde	er	først	blevet	offentliggjort	efter	Marx’	død.	Det	
gælder	 bl.a.	 værkerne	 Grundrids	 (udkom	 i	 1939-41)	 og	 Teorien	 om	
Merværdien	 (udkom	 i	1905-10).	Førstnævnte	er	en	skitse	 til	 selve	Kapitalen	
mens	 sidstnævnte,	 der	mest	 af	 alt	 er	 en	meget	 omfattende	 teorihistorie,	 var	
tænkt	som	et	fjerde	bind	til	Kapitalen.			
	
Sideløbende	 med	 hans	 økonomistudier	 havde	 han	 en	 ret	 omfattende	 og	
påskønnet	 journalistisk	 produktion:	 ”Ved	 slutningen	 af	 1857	 havde	
handelskrisen	 tvunget	Tribune	 (amerikansk	avis,	PET)	 til	 at	 fyre	alle	bladets	
udenrigskorrespondenter	bortset	fra	Marx	og	en	til	[…]	Alt	i	alt	udgav	Tribune	
487	artikler	af	Marx,	350	skrevet	af	ham	selv,	125	skrevet	af	Engels	 (for	det	
meste	om	militære	spørgsmål),	og	tolv	blev	til	i	samarbejde.	Marx’	artikler	var	
ikke	blot	en	måde	at	 tjene	 til	 livets	opretholdelse	på:	 trods	 ringeagt	 for	eget	
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arbejde	producerede	han	talentfulde	journalistiske	artikler	på	konsekvent	højt	
niveau”	(p.	325-326).	
	
Bogens	 næstbedste	 kapitel,	 er,	 uden	 tvivl	 det	 som	 handler	 om	 økonomien	 –	
altså	 Marx’	 analyser	 af	 de	 kapitalistiske	 lovmæssigheder.	 McLellan	
præsenterer	en	yderst	kvalificeret	gennemgang	af	indholdet	i	både	Kapitalen,	
Grundrids	 og	 Teorien	 om	 Merværdien.	 Ud	 over	 at	 blive	 guidede	 i	 de	
overordnede	 principper,	 får	 læseren	 også	 mulighed	 for	 at	 læse	 udvalgte	
bidrag	fra	de	originale	værker:	”Første	bind	af	Kapitalen	er	på	ingen	måde	den	
ufordøjelige	og	dybest	set	ulæselige	bog,	som	man	har	villet	gøre	den	til.	Den	
består	af	to	meget	forskelligartede	dele.	De	første	ni	kapitler	er	ganske	rigtig	af	
ekstrem	 abstrakt	 og	 teoretisk	 karakter,	 men	 den	 øvrige	 bog	 rummer	 en	
beskrivelse	 af	 kapitalismens	 historiske	 opkomst,	 som	 flere	 steder	 er	 yderst	
levende	og	læselig”	(p.	387).	McLellan	fortsætter:	”De	efterfølgende	bind,	der	
kun	foreligger	som	skitser,	har	intet	af	den	afrundende	kraft,	der	kendetegner	
bind	 et”	 (p.	 394).	 Om	 bind	 to	 hedder	 det:	 ”Dette	 bind	 er	 langt	 mindre	
interessant	på	grund	af	dets	tekniske	og	teoretiske	karakter”	(p.	395).	Bind	tre	
får	disse	udsagn	med	på	vejen:	”Første	del	af	bind	tre	forekommer	at	være	et	
mere	eller	mindre	færdigt	udkast,	men	derpå	løber	resten	af	bogen	ud	i	sandet	
uden	 en	 afsluttende	 konklusion”	 (p.	 395).	 Dette	 holder	 dog	 ikke	 McLellan	
tilbage	 med	 at	 sammenfatte:	 ”Selv	 i	 dag	 er	 og	 forbliver	 Kapitalen	 et	
mesterværk,	 ikke	mindst	første	bind.	Bogens	historiske	analyse	fremstiller	et	
reelt	 tilintetgørende	 billede	 af	 i	 det	 mindste	 ét	 aspekt	 af	 det	 nittende	
århundredes	England,	som	er	skrevet	med	omhu	for	detaljen	og	i	et	overlegent	
sprog,	der	gør	det	til	et	varigt	bidrag	til	såvel	litteraturen	som	historien.	Det	er	
heller	 ikke	 tilfældet,	 at	 bogens	 teoretiske	 antagelser	 eller	 langtrækkende	
forudsigelser	er	blevet	”modbevist”	–	om	ikke	af	andre	grunde	så	fordi	de	ikke	
er	 tilstrækkelig	 for	 et	 ultimativt	 modbevis:	 arbejdsværditeorien	 er	 ikke	 en	
”videnskabelig”	 teori,	men	 en	 antagelse	 der	 skal	 dømmes	 på	 den	 forståelse,	
som	den	formidler	om	det	kapitalistiske	systems	funktionsmåde”	(p.	397).	Her	
har	McLellan	bevidst	fravalgt	at	inddrage	den	nyere	Marx-forskning,	der	især	
om	værdilæren	har	 dømt	den	 værdiløs	 –	 også	 ved	 at	 indarbejde	Marx’	 egne	
præmisser	(se	fx	Hans	Aage	2004).		
	
Kapitalen	blev	langt	fra	en	oplagsmæssig	succes,	som	Marx	kunne	spinde	guld	
på.	Dens	popularitet	ventede	til	efter	hans	død.	
	
Kapitlet	om	 Internationalen	er	 interessant	af	 to	grunde.	For	det	 første	betød	
Marx	indtræden	–	og	ledende	rolle	-	i	Internationalen	i	1864,	at	det	i	væsentlig	
grad	bidrog	til	en	forsinkelse	af	udgivelsen	af	Kapitalen.	For	det	andet	viser	de	
politiske	 stridigheder	 i	 Internationalen,	 at	 der	 allerede	 på	 dette	 tidlige	
tidspunkt	i	socialismens	historie	var	begyndt	at	udvikle	sig	det,	som	eftertiden	
kaldte	 den	 revisionistiske	 og	 revolutionære	 linje	 inden	 for	
arbejderbevægelsen.	 Fraktionsdannelse	 på	 kryds	 og	 tværs	 blev	 mere	
almindelig	 end	 hyggelige	 og	 samlende	 kaffemøder	 –	 og	 Marx	 holdt	 sig	 ikke	
tilbage,	hvilket	også	resulterede	i	et	suk	fra	hans	side:	”Internationalen	og	alt	
hvad	der	har	med	den	at	gøre,	hjemsøger	mig	som	et	mareridt”	(p.	415).	Man	
må	nok	 i	 sandhedens	 interesse	kalde	det	 en	 selvskabt	plage.	Til	 sidst	 vinder	
han	dog	magtkampen	over	 alle	de	 andre	 fraktioner	om	 ”den	 rette	 linje”,	 der	
bygger	på,	 at	 arbejdernes	 frigørelse	 skal	bygge	på	arbejdernes	egne	kræfter,	
men	ikke	så	snart	er	konferenceflertallet	 i	hus,	før	han	må	erkende,	at	der	er	
tale	om	en	Pyrrhussejr,	og	han	foreslår	derfor	sammen	med	Engels	i	1872,	at	
Internationalen	 overflyttes	 fra	 London	 til	 New	York,	 hvilket	 velvidende	 ville	
betyde	 organisationens	 stensikre	 visnedød.	 Internationalen	 blev	 formelt	
opløst	i	1876.		
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Kapitlet	har	en	række	”sidehistorier”,	bl.a.	om	Marx	selv	kunne	forestille	sig	en	
fredelig	 eller	 voldelig	 socialistisk	 revolution.	 ”Konferencen	 (London	 1871,	
PET)	 understregede	 endnu	 engang	 forpligtelsen	 til	 at	 agere	 politisk	 ved	 at	
erklære,	 at	 ”i	 arbejderklassens	 militære	 tilstand	 er	 dens	 økonomiske	
bevægelse	 og	 politiske	 handling	 uløseligt	 forbundet.”	 En	 sådan	 politisk	
handling	kunne	meget	vel	finde	sted	inden	for	rammerne	af	et	parlamentarisk	
demokrati,	 for	 som	Marx	 forklarede:	 ”regeringerne	er	vores	modstandere;	vi	
må	svare	igen	med	alle	de	midler,	der	står	til	vores	rådighed.	At	få	arbejdere	i	
parlamentet	er	det	samme	som	en	sejr	over	regeringerne,	men	man	skal	vælge	
den	 rette.”	 Men	 pligten	 til	 at	 bestemme,	 om	 revolutionen	 skulle	 udvikle	 sig	
voldeligt	 eller	 ikke,	 lå	 inde	 med	 dem,	 der	 sad	 på	 magten.	 ”Vi	 må	 sige	 til	
regeringerne:	vi	vil	 rykke	 fredeligt	 frem	mod	 jer,	hvor	det	er	muligt,	og	med	
våbenmagt,	hvis	det	bliver	nødvendigt””	(p.	456).	I	sandhed	et	uldent	udsagn,	
der	er	åben	for	fortolkning,	hvilket	også	er	gjort	lige	siden.		
										
Kapitlet	 om	 det	 sidste	 tiår	 viser	 en	 mand,	 der	 langsomt	 men	 sikkert	 bliver	
fanget	ind	af	sygdom	og	alderdomssvækkelse.	Alligevel	præsterer	han	i	denne	
periode	 en	 sønderlemmende	 analyse	 af	 det	 opkommende	 tyske	
socialdemokrati	 i	 det	 såkaldte	 Kritik	 af	 Gotha-programmet.	 Men	 helt	
symptomatisk	 for	 Marx’	 manglende	 effektivitet	 i	 denne	 del	 af	 hans	 liv,	
udkommer	 skriftet	 først	 efter	 hans	 død.	 Trods	 alderdom	 har	 Marx	 en	
usvækket	 tro	 på,	 at	 revolutionen	 står	 lige	 for	 døren.	 Kapitlet	 er	 lidt	 af	 en	
ørkenvandring,	hvis	man	er	på	jagt	efter	en	bedre	forståelse	af	Marx’	teorier.	
På	samme	måde	må	man	betegne	McLellans	afsluttende	kapitel	om	arven	efter	
Marx,	 dog	 kan	 man	 kun	 være	 enig	 med	 ham,	 når	 han	 skriver:	 ”Med	 sin	
kraftfulde	syntese	af	historie,	filosofi	og	økonomi	var	Marx’	samfundsteori	en	
af	 det	 nittende	 århundredes	 mest	 imponerende	 intellektuelle	 præstationer”	
(p.	521).		
	
McLellans	 bog	 om	Marx	 er	 på	 alle	måder	 læsværdig.	Meget	 tyder	 på,	 at	 den	
foreliggende	bog	er	ganske	glimrende	oversat	 til	dansk,	men	hvor	havde	det	
været	 befriende,	 hvis	 noteapparatet	 også	 havde	 forholdt	 sig	 Marx’	 danske	
oversættelser.		
	
McLellan	 fører	 med	 sikker	 pædagogisk	 hånd	 læseren	 ind	 i	 både	 Marx’	 liv,	
gerning	 og	 ikke	 mindst	 omfattende	 teorier	 inden	 for	 økonomi,	 historie	 og	
filosofi.	Det	kunne	nok	have	været	ønskeligt,	at	han	af	og	til	også	havde	stillet	
sig	 lidt	 mere	 kritisk	 til	 Marx’	 samtidige	 analyser	 –	 litteraturen	 herom	 er	
ganske	omfattende.	
	
Bogen	kan	med	disse	ord	anbefales	enhver,	der	ønsker	at	 fordybe	sig	 i	en	af	
verdenshistoriens	mest	betydningsfulde	personligheder.	
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83.	De,	der	arbejder	mest,	overdriver	også	mest	

Jens	 Bonke:	 Har	 vi	 tid	 til	 velfærd?	 -	 om	 danskernes	 brug	 af	 deres	 tid	 ude	 og	
hjemme,	Gyldendal	2012	
	
Offentliggjort	på	www.dknyt.dk	
	
I	 denne	 tid	 diskuteres	 det	 på	 livet	 løs,	 om	 vi	 har	 hænder	 nok	 ude	 på	
arbejdsmarkedet	 til	 at	 kunne	 sikre	 en	 ordentlig	 velfærd	 i	 fremtiden.	 Alle	
skriger	 på	mere	 arbejdskraft,	 samtidig	med	 at	 arbejdsløsheden	 stiger.	 Dette	
tilsyneladende	 paradoks	 forklares	 med,	 at	 vi	 her	 og	 nu	 ikke	 mangler	
arbejdskraft,	men	at	vi	om	føje	år,	når	de	store	efterkrigsårgange	trækker	sig	
tilbage	fra	arbejdsmarkedet,	vil	stå	med	et	massivt	underskud	af	arbejdskraft,	
dersom	 vi	 ønsker	 at	 opretholde	 den	 velfærds	 som	 vi	 kender	 i	 dag.		
	
Meget	 fokus	 er	 naturligvis	 på,	 om	 man	 kan	 få	 de	 unge	 hurtigere	 ind	 på	
arbejdsmarkedet,	og	om	man	kan	få	seniorerne	til	at	blive	et	par	år	ekstra.	Et	
af	 problemerne	 i	 dag	 er,	 at	 arbejdslivet	 tilsyneladende	 er	 koncentreret	 på	
færre	aktive	år.	Dertil	fokuserer	man	fra	politisk	hold	på	hvordan	man	kan	få	
en	 del	 af	 de	 850.000	 personer,	 der	 i	 dag	 er	 på	 offentlig	 forsørgelse	 ind	 på	
arbejdsmarkedet.	
	
Med	de	skibbrudne	trepartsforhandlinger	i	2012	må	man	nok	også	erkende,	at	
dermed	 faldt	 muligheden	 for	 at	 finde	 eventuelt	 merarbejde	 hos	 dem,	 der	
allerede	er	på	arbejdsmarkedet,	på	gulvet.	
	
Jens	Bonkes	nye	bog,	der	er	udsendt	af	Rockwoolfondens	Forskningsenhed,	er	
med	til	at	belyse,	hvad	der	er	opad,	og	hvad	der	er	nedad	i	denne	debat.	Bogen	
afdækker	 på	 bedste	 vis,	 hvor	 meget	 danskerne	 i	 virkeligheden	 arbejder	 i	
forhold	 til	 tidligere,	 men	 også	 hvordan	 folk	 deltager	 i	 det	 daglige	
husholdningsarbejde,	og	hvordan	de	anvender	deres	fritid.	

Arbejdstiden er faldet 

Det	overordnede	billede	er,	at	den	daglige	arbejdstid	siden	1964	er	faldet	med	
43	minutter.	Isoleret	set	ikke	ret	meget,	men	omregnet	til	årsbasis	betyder	det	
immervæk	en	reduceret	arbejdstid	på	262	timer,	hvilket	faktisk	er	det	samme	
som	7	fuldtidsarbejdsuger	eller	37	arbejdsdage	af	7,5	times	varighed.	
	
Den	mindre	arbejdstid	er	nogenlunde	blevet	ligeligt	fordelt	mellem	øget	fritid	
og	øget	husholdningsarbejde.	Sidstnævnte	kan	umiddelbart	godt	overraske	al	
den	stund,	at	hjemmet	i	dag	er	fyldt	med	allehånde	tekniske	hjælpemidler.	
	
Udviklingen	 har	 i	 høj	 grad	 også	 været	 præget	 af	 betydelige	 forskydninger	
mellem	 mænd	 og	 kvinder.	 Mænd	 arbejder	 mindre	 primært	 fordi,	 at	 den	
overenskomstbestemte	 arbejdstid	 er	 blevet	 reduceret	 væsentligt	 i	 omtalte	
periode.	 Kvinderne	 har	 derimod	 oplevet,	 at	 de	 har	 øget	 deres	
arbejdsmarkedstilknytning,	 hvilket	 i	 bl.a.	 skyldes	 at	 flere	 kvinder	 har	 fået	
erhvervsarbejde,	 og	 for	 dem,	 som	 var	 i	 erhverv,	 i	 stigende	 grad	 har	 fået	
mindre	deltidsarbejde.	
	
Med	 mænds	 mindre	 arbejdstid	 har	 de	 i	 stigende	 grad	 kastet	 sig	 over	
husholdningsarbejdet.	 Ikke	 det	 mere	 rutineprægede,	 som	 stadig	 tilfalder	
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kvinderne,	 men	 det	 mere	 ad-hoc-prægede	 så	 som	 reparation	 og	
vedligeholdelse.	 Blandt	 de	 yngre	 familier	 er	 mændenes	 tidsforbrug	 på	
husholdningsarbejde	ved	at	nærme	sig	kvindernes.	Uddannelse	spiller	også	en	
rolle.	

To ud af tre par har fællesøkonomi 

Andre	 interessante	 ting	 som	 Jens	 Bonke	 har	 fundet	 frem	 er,	 at	 der	 er	 en	
betydelig	forskel	på	det	som	man	kunne	kalde	normal	arbejdstid	over	for	det	
som	betragtes	som	faktisk	arbejdstid.	Det	typiske	billede	er,	at	de,	som	har	en	
rigtig	 lang	 normal-arbejdstid	 fx	 over	 50	 timer	 om	 ugen,	 også	 er	 dem,	 der	
overdriver	mest,	da	undersøgelsen	viser,	at	de	i	gennemsnit	har	overvurderet	
deres	faktiske	arbejdstid	med	over	12	pct.	Det	omvendte	er	tilfældet	for	dem	
med	 en	 kort	 normalarbejdstid:	 'Man	 undervurderer	 altså	 arbejdstiden,	 hvis	
den	er	kort,	 og	overvurderer,	 hvis	den	er	 lang,	hvilket	netop	er	 forklaringen	
på,	at	nogle	mennesker	siger/føler,	at	de	arbejder	altid'	(s.	56).	
	
Andre	forhold	der	bliver	belyst	i	bogen	er,	at	rigtig	mange	arbejder	betydeligt	
mere	end	de	overenskomstmæssige	37	timer.	Dette	både	i	form	af	merarbejde	
og	 egentlige	bijobs.	 I	 disse	 tider,	 hvor	man	 tit	 snakker	om	at	det	 skal	 kunne	
betale	sig	at	arbejde,	er	det	interessant	at	se,	at	økonomi	langt	fra	er	afgørende	
for	om	man	påtager	sig	et	ekstraarbejde.	
	
Det	kan	skyldes	mange	forhold,	men	en	ikke	uvæsenlig	oplysning	fra	bogen	er,	
at	 omkring	 2/3	 af	 alle	 samboende	 par	 har	 fællesøkonomi,	 hvilket	 gør	 det	
mindre	 betydningsfuldt,	 om	 et	 af	 familiemedlemmerne	 marginalt	 har	 en	
større	 eller	 mindre	 indkomst.	 Ligeledes	 viser	 undersøgelsen	 at	 mænd	 med	
mindre	børn	almindelig	arbejder	mere	end	mænd	uden	børn	 -	 sandsynligvis	
for	at	kompensere	kvindernes	indtægtsnedgang,	da	de	typisk	i	denne	periode	
har	en	lavere	arbejdsmarkedstilknytning	end	ellers.	

Et hav af nytt ig information 

Det	 er	 her	 vigtigt	 at	 gøre	 sig	 klart,	 at	 det	 ikke	 alene	 er	 omfanget	 af	 den	
normale	 arbejdstid,	 der	 skaber	 økonomisk	 velstand,	 men	 derimod	 den	
faktiske	 arbejdstid,	 der	 er	 med	 til	 at	 skabe	 produktion	 af	 både	 varer	 of	
tjenesteydelser.	 Den	 slags	 forskningsresultater	 der	 kommer	 fra	
tidsanvendelsesstudierne,	 sætter	 helt	 bestemt	 spørgsmålstegn	 ved	
politikernes	 ualmindelig	 store	 fokusering	 på	 bevidstløst	 at	 øge	 den	 normale	
arbejdstid	 (jfr.	 diskussionen	 om	 de	 12	 minutter).	 Måske	 skulle	 politikerne	
også	se	nærmere	på,	om	rammevilkårene	for	de	 faktisk	udførte	arbejdstimer	
er	 tilfredsstillende.	 Det	 kan	 nemlig	 ikke	 udelukkes,	 at	 der	 her	 er	 en	
arbejdskraftreserve,	der	kan	øge	den	samlede	velstand.	
	
I	 bogen	 kan	 der	 findes	 oplysninger	 om	 hvordan	 uddannelse	 påvirker	
arbejdskraftudviklingen	og	tilfredsheden	med	jobbet.	Der	er	også	en	opgørelse	
af	hvor	meget	transporttid	der	dagligt	anvendes	for	at	komme	på	arbejde,	og	
om	 transporttiden	 afpasses	 arbejdsmængden,	 hvilken	 den	 ikke	 gør.	 Bogen	
belyser	også	hvordan	fritiden	bliver	fordelt	passivt	og	aktivt	mellem	mænd	og	
kvinder,	hvordan	par	og	enlige	fordeler	arbejdet	osv.	Tiden	med	samvær	med	
børnene	beskrives	også	i	tal	og	gerninger.	Alt	i	alt	en	bog	hvor	fritid	og	arbejde	
bliver	sat	i	tal,	figurer	og	tabeller.	
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Bogen	 er	 som	 sagt	 fyldt	med	 et	 hav	 af	 nyttig	 statistisk	 information.	 Og	 som	
næsten	alle	undersøgelser	der	er	lavet	af	Rockwoolfondens	Forskningsenhed,	
er	formidlingen	helt	i	top.	Selv	komplicerede	statistiske	sammenhænge	bliver	
forklaret,	så	den	interesserede	lægmand	kan	forstå	det.	Det	hæver	debatten	op	
på	det	oplyste	grundlag.	Derfor	skal	bogen	varmt	anbefales.	
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84.	Overklassen	er	stukket	af	fra	resten	af	samfundet 

Anmeldelse	af	Lars	Olsen,	Niels	Ploug,	Lars	Andersen	og	 Jonas	Schytz	 Juul:	Det	
danske	klassesamfund	–	Et	socialt	Danmarksportræt.	
	
Offentliggjort	på	www.dknyt.dk		
	
Denne	 bog	 fastslår	 med	 stor	 tydelighed,	 at	 Danmark	 stadig	 er	 et	
klassesamfund	 med	 store	 forskelle	 i	 levevilkår,	 magt	 og	 muligheder.	 Den	
rammer	en	stor	pæl	igennem	den	medieskabte	myte,	at	Danmark	i	dag	skulle	
bestå	 af	 en	mere	 eller	mindre	 velaflagt	 homogen	middelklasse,	 der	 omfatter	
90	 pct.	 af	 befolkningen.	 Dette	 fejlbillede	 er	 bl.a.	 opstået	 fordi,	 at	
meningsdannere	 og	 politiske	 beslutningstagere	 i	 stigende	 grad	 lever	 i	 en	
anden	virkelighed	end	befolkningens	store	flertal.	
	
Bogen	 slår	 et	 slag	 for,	 at	 en	 analyse	 af	 de	 sociale,	 kulturelle	 og	 økonomiske	
forhold	 i	dagens	Danmark,	kræver	en	klasseanalyse.	 Ikke	en	klasseanalyse	af	
den	 gamle	 slags	med	 proletariat	 og	 bourgeoisie.	 Den	 type	 af	 klasseanalyser	
har	 ingen	 analytisk	 værdi	 i	 et	 moderne	 velfærdssamfund.	 Men	 at	 der	 er	
klasser	 -	 og	 dermed	 klasseforskel	 -	 er	 hævet	 over	 enhver	 tvivl.	 Bogen	 er	 et	
levende	bevis	for	denne	påstand.	
	
Bogen	 der	 er	 skrevet	 i	 en	 typisk	 'Lars	 Olsen-stil',	 hvor	 der	 er	 en	 god	
vekselvirkning	mellem	 skarpe	 og	 let	 læste	 statistiske	 analyser	 og	dagligdags	
beretninger	fra	levende	menneskers	liv	og	virke.	Den	giver	så	at	sige	stemme	
til	hverdagsmennesket.	
	
Bogen	er	dejligt	befriet	for	langhårede	teoretiske	udredninger,	om	end	de	ofte	
ligger	til	grund	for	flere	af	de	statistiske	analyser	-	måske	undtaget	Bourdieu's	
kulturelle,	 sociale	 og	 økonomiske	 kapitalbegreber.	 Det	 er	 dog	 ikke	 så	
dominerende,	at	det	vælter	det	gode	helhedsindtryk.	
	
Bogen	 er	 på	 mange	 måder	 et	 lidt	 trøstesløst,	 men	 også	 nødvendigt	 stykke	
nutidigt	Danmarkshistorie.	Den	økonomiske	og	sociale	ulighed	i	Danmark	er	i	
de	 seneste	 25	 år	 steget	 markant,	 hvilket	 især	 skyldes,	 at	 overklassen	 er	
stukket	 af	 fra	 resten	 af	 samfundet:	 'Den	 primære	 årsag	 til	 den	 voksende	
ulighed	i	det	danske	samfund	er	ikke,	at	de	fattigere	bliver	fattigere,	men	at	de	
allerrigeste	spurter	fra	resten	af	samfundet'	(s.	44).	
	
Godt	 nok	 er	 Danmark	 fortsat	 et	 af	 verdens	 mest	 lige	 -	 og	 politisk	 stabile	 -	
samfund,	 men	 de	 seneste	 års	 udvikling	 gør,	 at	 vi	 efter	 forfatternes	 mening	
bevæger	os	i	den	forkerte	retning.	Og	kommer	vi	først	derud,	hvor	vi	på	sæt	og	
vis	kommer	til	at	 ligne	udviklingen	i	mange	af	de	lande,	som	vi	almindeligvis	
stolt	sammenligner	os	med,	er	det	for	sent	at	rette	det	op.		
	
Nutidig	klasseanalyse	
	
Bogen	 er	 meget	 overskueligt	 opbygget,	 hvor	 forfatterne	 starter	 med	
præsentere	 en	 nutidig	 klasseanalyse,	 der	 består	 af	 en	 overklasse,	 højere	
middelklasse,	middelklasse,	arbejderklasse	og	en	underklasse.	
	
Overklassen	 er	 en	 lille	 eksklusiv	 og	 over	 tid	 relativ	 stabil	 skare	 af	 personer.	
Den	 udgør	 kun	 1	 procent,	 af	 alle	 erhvervsaktive,	 når	 man	 fraregner	 de	
studerende.	Klassen,	eller	socialgruppen,	består	af	medlemmer	af	adelen	og	en	
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snæver	gruppe	borgerlige,	der	er	avanceret	på	den	sociale	rangstige	via	gamle	
familieformuer.	Dertil	 skal	 lægges	opkomlingene,	der	består	af	 selvstændige,	
topledere	 eller	 folk	med	 videregående	 uddannelse,	 der	 tjener	mere	 end	 det	
tredobbelte	af	den	typiske	indkomst	(1,2	mio.	kr.	i	2012):	'Det	er	hér,	vi	finder	
mange	redaktører	og	politiske	kommentatorer,	som	ikke	bare	har	højtlønnede	
stillinger,	 men	 også	 lukrative	 bijob	 i	 tv-programmer,	 tænketanke	 og	
foredrags-virksomhed'	 (s.	 41).	 Denne	 gruppe	 isolerer	 sig	 mere	 og	 mere	 fra	
resten	af	samfundet	både	gennem	deres	bolig-	og	uddannelsesvalg,	men	også	
økonomisk	 er	 de	 ved	 at	 løbe	 fra	 resten	 af	 samfundet.	 I	 1985	 havde	 de	 en	
indkomst	der	 i	gennemsnit	 lå	2,5	gange	højere	end	gennemsnittet	af	dem	fra	
arbejderklassen.	 I	 2009	 var	 denne	 forskel	 vokset	 til	 næsten	 4	 gange	 højere.	
Samfundets	økonomiske	fremgang	har	dermed	været	uhyre	skævt	fordelt.	Den	
borgerlige	regerings	økonomiske	politik	har	især	bidraget	til	denne	udvikling,	
men	det	er	også	forfatternes	synspunkt,	at	den	nye	S-R-SF-regering	ikke	rigtigt	
har	magtet,	at	rette	op	på	denne	skævhed.	
	
Den	højere	middelklasse,	der	er	vokset	relativt	fra	at	udgøre	4	pct.	i	1985	til	9	
pct.	i	2009,	består	typisk	af	private	og	offentlige	topledere,	der	tjener	mellem	
to	til	tre	gange	mere	end	den	typiske	indkomst.	Gruppen	består	også	af	mange	
med	 en	 akademisk	 uddannelse,	 der	 ligger	 den	 højere	 ende	 af	 lønskalaen.	
Skoleledere,	 ingeniører,	 gymnasielærere,	 læger	 og	 lignende	 regnes	 med	 til	
denne	 socialklasse:	 'Også	den	højere	middelklasse	 tager	 for	 sig	 af	 retterne.	 I	
1985	tjente	én	fra	den	næsthøjeste	klasse	1,3	gange	mere	end	en	arbejder	-	 i	
2009	var	det	steget	til	1,5.	For	dele	af	den	højeste	middelklasse	er	forskellen	
imidlertid	betydelig	større'	(s.	43).	
	
Middelklassen,	der	typisk	består	af	typer	som	murermestre,	folkeskolelærere,	
sygeplejerske,	 brugsuddelere	 ol.	 er	 siden	 1985	 vokset	 som	 gruppe	 fra	 at	
udgøre	 19	 procent	 til	 i	 2009	 at	 udgøre	 24	 pct.	 af	 den	 erhvervsaktive	 del	 af	
befolkningen	(ekskl.	de	studerende).	Gruppe	er	steget,	men	lang	fra	at	det	kan	
retfærdiggøre,	 at	 op	 til	 90	 pct.	 af	 befolkningen	 skulle	 tilhøre	middelklassen.	
Dette	 er	 en	 italesat	 fejlfortolkning,	 som	 ofte	 florerer	 i	 den	 mediebårne	
samfundsdebat.	 En	 fejlfortolkning	 som	 mange	 politiske	 partier	 -	 også	
Socialdemokraterne	-	er	 faldet	 for.	Den	er	sikkert	både	 ideologisk	og	politisk	
bekvem,	men	den	stemmer	bare	dårligt	overens	med	virkelighedens	Danmark.	
	
Arbejderklassen,	 der	 af	 rigtig	mange	 borgerlige	 politikere	 (ja,	 såmænd	 også	
Socialdemokrater)	er	blevet	erklæret	død,	lever	fortsat	i	bedste	velgående,	om	
end	 den	 omfangsmæssigt	 er	 skrumpet	 fra	 at	 udgøre	 58	 pct.	 af	 de	
erhvervsaktive	i	1985	til	at	udgøre	47	pct.	i	2009.	Gruppen	består	af	faglærte	
og	 ufaglærte	 arbejdere	 med	 arbejdsfunktioner,	 der	 ikke	 omfatter	 væsentlig	
ledelse.	 Eksempler	 der	 bliver	 nævnt	 i	 bogen	 er	 industriteknikere,	 tømrer,	
lastbilschauffører,	sosu-assistenter	ol.	Selv	om	arbejderklassen	antalsmæssigt	
er	 på	 retur,	 bliver	 det	 nærmest	 overset	 i	 både	 mediebilledet	 og	
politikformuleringen,	 at	 denne	 gruppe	 næsten	 udgør	 halvdelen	 af	 alle	
erhvervsaktive.	 Det	 forhold,	 at	 man	 så	 at	 sige	 politisk	 har	 glemt	
arbejderklassen,	 har	 på	 sæt	 og	 vis	 betydet	 en	 katastrofal	 indkomstudvikling	
for	denne	gruppe:	'Regningen	for	krisen	er	i	høj	grad	sendt	til	arbejderklassen:	
Færre	 dagpenge,	 forringet	 efterløn,	 faldende	 realløn,	 dramatisk	 færre	
praktikpladser	på	erhvervsuddannelserne...'	(s.	19).	
	
Underklassen,	der	i	de	sidste	25	år	har	udgjort	et	relativt	stabilt	antal	på	ca.	20	
pct.	af	de	erhvervsaktive,	består	af	personer	der	er	uden	for	arbejdsmarkedet	
mere	 end	 4/5	 af	 året.	 Der	 er	 tale	 om	 førtidspensionister,	
kontanthjælpsmodtagere	 osv.	 Mange	 af	 de	 tunge	 socialpolitiske	
problemstillinger	 er	knyttet	 til	 den	marginaliserede	del	 af	underklassen.	Det	
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er	her	at	børn	vokser	op	i	normløshed,	og	det	er	også	her,	at	man	er	klumpet	i	
udsatte	boligområder,	med	en	overrepræsentation	af	kriminalitet:	'For	mange	
af	 underklassens	 børn	 starter	 miseren	 allerede	 i	 skolen	 -	 ja,	 ofte	
før...Underklassens	 børn	 klarer	 sig	 usædvanligt	 dårligt'	 (s.104).	 Det	 er	 også	
inden	for	denne	socialklasse,	at	de	tungeste	integrationsproblemer	er	knyttet:	
'Blandt	etniske	danskere	er	underklassen	kun	steget	en	anelse	-	fra	lidt	under	
ti	procent	i	1985	til	lidt	over	i	dag.	Når	underklassen	samlet	set	er	vokset	til	14	
pct.	 af	 familierne	 [bemærk	 familier,	 pet],	 skyldes	 det,	 at	 indvandrere,	
flygtninge	 og	 efterkommere	 udgør	 en	 voksende	 befolkningsgruppe,	 og	 at	
mange	af	disse	havner	i	underklassen'(s.	96).	Det	leder	hen	til:	'Det	er	frem	for	
alt	 beboerne	 i	 den	 almene	 sektor,	 der	 har	 løftet	 integrationen	 af	 de	 nye	
medborgere'	(s.	97).	

Stor	ulighed	mellem	klasserne	

Med	ovenstående	klasseopdeling	forsøger	bogens	forfattere	at	se	på	hvordan	
fordelingen	 af	 leveforhold,	 indkomst,	 formue,	 uddannelse	 og	 boligforbrug	 er	
fordelt.	Det	tegner	alt	i	alt	et	dystert	billede,	hvis	man	tror,	at	mulighederne	er	
nogenlunde	lige	fordelt.	Det	er	de	ingenlunde,	og	det	mest	bekymrende	er,	at	
forskellen	 bliver	 større	 og	 større.	 Ja,	 så	 store	 at	 forfatterne	 direkte	 advarer	
mod	 at	 udviklingen	 fortsætter	 til	 stor	 skade	 for	 samfundets	
sammenhængskraft	 og	 politiske	 stabilitet:	 'Børn	 vokser	 op	 i	 radikalt	
forskellige	 virkeligheder,	 selv	 om	 de	 rent	 fysisk	 ikke	 er	 langt	 fra	 hinanden'	
(p.97).	
	
Bogen	er	 fyldt	med	en	række	 faktuelle	 forhold,	der	underbygger	 forfatternes	
påstande.	 Og	 her	 er	 ikke	 tale	 om	 små	 statistiske	 krusninger,	 men	 massive	
udviklingstræk:	'Et	gammelt	ordsprog	siger,	at	'de	bredeste	skuldre	skal	bære	
de	 tungeste	 byrder',	 men	 det	 er	 langt	 fra	 konsekvensen	 af	 de	 seneste	 års	
krisepolitik'	 (s.	 79).	 Den	 nye	 regering	 har	 indtil	 videre	 ikke	 rigtigt	 rykket	
meget	ved	denne	vurdering:	'Samlet	set	har	skiftende	regeringers	krisepolitik	
således	forstærket	skævhederne	i	samfundet'	(s.	82).	
	
Forfatterne	peger	på,	at	en	mulig	politisk	 fejl,	 som	man	kan	konstatere,	er	at	
politikerne	 i	al	 for	høj	grad	har	 fokuseret	på	det	såkaldte	videnssamfund,	og	
været	politisk	blinde	over	for	den	erkendelse,	at	økonomisk	udvikling	kræver	
både	 produktion	 og	 viden.	 De	 har	 så	 at	 sige	 været	 tonedøve	 over	 for	
udsagnene	fra	det	hårde	arbejdsliv.	
	
Tydelige	eksempler	på	det	har	fx	været	arbejdsmiljø	og	efterløn.	Hårdt	fysisk	
arbejdsmiljø	antages	nærmest	at	høre	fortidens	industrisamfund	til.	Hvis	man	
overhovedet	 diskuterer	 arbejdsmiljø,	 er	 fokus	 typisk	 på	 det	 psykiske	 og	
følelsesmæssige.	 Efterlønsdebatten	 blev	 præget	 af,	 at	 offentligheden	 dagligt	
gennem	 pressen	 blev	 fodret	 med	 fantasirige	 historier	 om	 golfspillende	
overlæger	 på	 efterløn.	 Folk	 der	 mageligt	 kunne	 tage	 et	 par	 ekstra	 år	 på	
arbejdsmarkedet,	nu	hvor	staten	fattedes	penge.	Hvad	ligner	det,	at	de	svage	
skal	betale	for	at	de	raske	kunne	holde	fri.	Ingen	kunne	være	i	tvivl	om,	at	den	
slags	 historier	 om	 statsfinansieret	 driverliv	 var	 gift	 for	 hele	
efterlønsordningen.		
	
For	godt	nok	havde	man	kendt	økonomernes	anbefalinger	 i	mange	år	 (fx	 fra	
Velfærdskommissionen),	 men	 det	 blev	 alligevel	 politiske	 beslutninger	 (også	
støttet	 af	 Socialdemokraterne)	 der	 førte	 til	 de	 kraftige	 forringelser,	 der	
hovedsagligt	blev	pålagt	arbejderklassen.	For	sandheden	er,	at	efterlønnen	for	
over	80	pct.	vedkommende	tilfaldt	faglærte	og	ufaglærte,	der	for	en	stor	dels	



 313 

vedkommende	 måtte	 betragtes	 som	 mere	 eller	 mindre	 nedslidte,	 og	 som	
faktisk	 fortjente	 en	 værdig	 mulighed	 for	 at	 kunne	 trække	 sig	 tilbage	 fra	
arbejdslivet	 -	og	så	stadig	have	nogle	raske	og	rørige	år	at	 leve	 i.	Noget	der	 i	
mange	år	faktisk	har	været	praktiseret	af	de	mere	velbjergede	om	end	de	trak	
sig	senere	tilbage	fra	arbejdslivet.	
	
Skal	 man	 finde	 en	 forklaring	 på	 disse	 fænomener,	 så	 må	 den	 være,	 at	 den	
politiske	 elite	 og	 de	 toneangivende	 medier	 udgår	 fra	 overklassen	 og	 den	
højere	middelklasse,	der	i	realiteten	ved	uendeligt	lidt	om	hvordan	livet	leves	i	
arbejderklassen	 og	 underklassen:	 'Mediefolkene	 er	 -	 ligesom	 mange	
økonomer	og	politikere	-	påfaldende	blinde	over	for	de	sociale	konsekvenser'	
(s.	85).	
	
Bogen	har	ud	over	en	række	analyser	om	fordeling	af	levevilkår	og	økonomi	et	
lille	solidt	kapitel	om	uddannelsernes	betydning	i	det	nye	klassesamfund.	Den	
sociale	 arv	 er	 blevet	 cementeret,	 og	 den	 sociale	 mobilitet	 er	 havnet	 i	 en	
betonklods.	 Mønsterbrydernes	 tid	 ser	 ud	 til	 at	 være	 stilnet	 af	 til	 trods	 for	
massive	 offentlige	 investeringer	 i	 uddannelsesaktiviteter.	 Interessant	 er	 det	
også	 at	 se,	 om	 end	man	 vidste	 det	 i	 forvejen,	 at	 især	 familiernes	 kulturelle	
kapital	 (mere	 end	 økonomisk	 kapital)	 spiller	 en	 helt	 afgørende	 rolle	 for	 de	
unges	 uddannelsesmuligheder.	 Er	 forældrene	 medlem	 af	 'den	 snakkende	
klasse',	 så	 går	 det	 som	 regel	 børnene	 bedre	 i	 de	 forskellige	
uddannelsesmiljøer.	

En	opsang	til	os	alle	

Bogen	 slutter	 af	 med	 en	 opsang.	 Den	 må	 primært	 være	 møntet	 på	 de	
politikere,	der	har	 læst	bogen.	Da	det	samtidig	er	en	slags	sammenfatning	af	
bogen,	kan	den	også	læses	af	den	mere	fortravlede	læser,	der	ikke	giver	sig	tid	
til	at	 læse	det	hele.	Sammenfattende	kan	det	siges,	at	udviklingen	de	seneste	
20	 år	 har	 været	 kendetegnet	 af	 en	 større	 økonomisk	 ulighed,	 en	 øgede	
adskillelse	 af	 borgernes	 boligmønster	 og	 en	mindre	 social	mobilitet	mellem	
klasserne.	En	bekymrende	udvikling:	 'det	siges,	at	stigende	ulighed	ikke	er	et	
problem,	 bare	 samfundet	 har	 lige	 muligheder.	 Sådan	 er	 det	 bare	 ikke	 i	
virkelighedens	 verden.	 Dokumentationen	 er	 efterhånden	 overvældende:	
Større	 ulighed	 og	 segregering	 fører	 til	 mere	 ulige	 muligheder	 (s.	 132)...	
Opsplitningen	 af	 samfundet	 virker	 destabiliserende:	 Det	 er	 toppen	 i	
samfundet,	 som	 nyder	 godt	 af	 gevinster	 og	 fremskridt,	 mens	 det	 brede	 lag	
betaler	regningen	og	døjer	med	konsekvenserne'	(s.	134).	
	
Bogen	slutter	med	følgende	opfordring	og	formaning:	'Det	er	nu,	vi	skal	vende	
udviklingen	 og	 træde	 op	 mod	 de	 voksende	 skel.	 Vi	 skal	 ikke	 vente,	 indtil	
uligheden	er	lige	så	stor	som	i	Storbritannien.	Vi	skal	heller	ikke	vente,	 indtil	
segregeringen	 er	 lige	 så	 dramatisk	 som	 i	 USA.	 Hvis	 vi	 når	 dertil,	 er	 selve	
fundamentet	 for	velfærdssamfundet	skredet	 -	socialt,	 folkeligt	og	politisk.	Og	
så	er	det	for	sent'	(s.	140).	
	
Med	disse	ord	skal	politikere	og	andre	beslutningstagere	opfordres	til	at	læse	
denne	lille	og	let	læste	pamflet.	Den	vil	med	garanti	give	stof	til	refleksion	og	
eftertanke,	og	den	vil	kunne	kvalificere	samfundsdebatten.	
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85.	I	en	kælder	sort	som	kul	

 
Offentliggjort I www.dknyt.dk 
 
Anmeldelse	 af	 Jane	 Greve	 (red.):	 	Et	 liv	 i	 periferien.	 Levevilkår	 og	
samfundsdeltagelse	blandt	danskere	med	svære	sindslidelser.		Rockwool	Fondens	
Forskningsenhed.		Syddansk	Universitetsforlag	2012.		
	
Overraskende	mange	danskere	har	over	tid	været	i	kontakt	med	psykiatrien	-	
næsten	 en	halv	million	danskere,	 eller	 9	pct.	 af	 befolkningen,	 har	på	 et	 eller	
andet	tidspunkt	være	registreret	i	det	psykiatriske	behandlersystem.	Ikke	alle	
har	været	 lige	hårdt	 ramt	af	 sindslidelser,	men	alligevel	har	næsten	200.000	
personer	fået	behandling	over	en	periode	af	minimum	to	år.	Medregner	man	
familie	og	pårørende,	er	der	ikke	mange	familier	i	dagens	Danmark,	der	ud	fra	
egne	 erfaringer	 ikke	 kender	 eksistensen	 af	 sygdommen	 eller	 problemets	
omfang.	
	
Igen	må	man	rose	Rockwool	Fondens	Forskningsenheds	evne	til	at	spotte	de	
samfundsmæssige	problemstillinger,	der	er	knyttet	til	mennesker,	der	 lever	 i	
randområdet	 af	 det,	 som	 vi	 andre	 kalder	 normalsamfundet.	 Fonden	 har	
beredvilligt	 sat	 fire	 forskere	 Frank	 Ebsen,	 Johannes	 Kaalby	 Clausen,	 Louise	
Herrup	Nielsen	 og	 Jane	 Greve,	 sidstnævnte	 som	 redaktør,	 til	 at	 belyse	 dette	
meget	tabuiserede	område	inden	for	sundheds-	og	socialområdet.	
	
Bogen	har	hverken	et	direkte	socialpolitisk	eller	sundhedspolitisk	sigte,	men	
alene	 et	 samfundsvidenskabeligt	 formål,	 hvor	 opgaven	 går	 ud	 på,	 om	det	 er	
muligt	 at	 belyse	 både	 direkte	 og	 indirekte	 omkostninger,	 samt	 det	 som	
økonomer	helt	folkeligt	kalder	eksternaliteter.	

Omkostningerne		

De	direkte	omkostninger,	der	nok	er	de	bedst	belyste,	omfatter	bl.a.	udgifter	til	
sundheds-	og	socialvæsenet	 i	 form	af	 forebyggelse,	diagnostik,	rehabilitering,	
almindelig	 socialpædagogisk	 behandling	 og	 indlæggelse	 på	 sygehus	 eller	
anden	form	for	institution.	
	
De	 indirekte	 omkostninger,	 der	 kan	 være	 svære	 at	 gøre	 op	 helt	 eksakt,	
omhandler	 bl.a.	 nedsat	 produktivitet	 qua	 fravær	 og	 uarbejdsdygtighed	 hos	
både	den	sygdomsramte,	men	typisk	også	for	pårørende	i	et	vist	omfang.	
	
Med	 eksternaliteter	 tænkes,	 der	 bl.a.	 på	 en	 betydelig	 overhyppighed	 af	
selvmord	og	kriminalitet	blandt	sindslidende.	
	
Undersøgelsen	er	på	sæt	og	vis	ret	deprimerende	læsning.	Den	dokumenterer	
sort	på	hvidt,	at	sindslidende	i	stort	tal	mister	både	status	og	værdighed	over	
for	resten	af	samfundet.	Bogens	 forside	er	valgt	helt	 i	 sort,	hvilket	på	sæt	og	
vis	 illustrerer,	 hvordan	 de	 sindslidendes	 sind	 med	 stor	 sandsynlighed	 må	
være	præget	af	pessimisme	og	sortsyn	-	i	en	kælder	sort	som	kul.	
 
Bogen	 indledes	 med	 at	 præsentere	 de	 ydre	 rammer	 for	 behandlingen	 af	
sindslidende	i	Danmark.	Den	samlede	behandlingskapacitet	bliver	siden	1976	
opsummeret	i	tre	delperioder. 

Strukturen	ændres		
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Den	første	periode,	gik	fra	1976	til	starten	af	1990'erne,	og	var	karakteriseret	
af	 et	 samlet	 fald	 i	 antallet	 af	 behandlingspladser	 i	 forbindelse	 med	
overflytningen	 af	 behandlingen	 fra	 stat	 til	 amt.	 Det	 medførte	 at	 antallet	 af	
pladser	 på	 sygehuse	 faldt	 kraftigt	 i	 løbet	 af	 1980'erne,	 mens	 antallet	 af	
plejehjemspladser	og	botilbud	forblev	nogenlunde	stabilt.	
 
Den	 anden	 periode	 -	 der	 benævnes	 udbygningsperioden	 -	 gik	 fra	 starten	 af	
1990'erne	 til	 2000.	 Perioden	 var	 præget	 af	 en	 kraftig	 udbygning	 af	 den	
ambulante	 behandling	 i	 distriktspsykiatrien,	 samtidig	 med	 at	 der	 skete	 en	
kraftig	udbygning	af	socialsektorpsykiatrien	i	kommunerne,	som	sigtede	på	at	
støtte	 borgere	 med	 sindslidende	 i	 eget	 hjem	 i	 form	 af	 støttekontakt-
personordningen,	 bostøtteordning	 og	 værestedspladser.	 Antallet	 af	 botilbud	
steg	 svagt	 i	 perioden,	 samtidig	med	 at	 der	 skete	 en	begrænset	 udbygning	 af	
sociale	botilbud	for	personer,	som	langvarigt	var	sindslidende.		 
 
Den	tredje	periode	-	også	kaldt	stabiliseringsperioden	-	blev	påbegyndt	fra	og	
med	 2000,	 og	 har	 været	 karakteriseret	 ved	 en	 konsolidering	 af	 den	 i	 dag	
gældende	 differentierede	 struktur.	 Antallet	 af	 sengepladser	 på	 sygehusene	
falder	 kun	 svagt	 fra	 2000,	mens	 antallet	 af	 personer	 i	 ambulant	 behandling	
udvikler	sig	stabilt	fra	2004,	omend	det	samlede	personaleantal	falder.		

Trist	billede		

Antallet	af	indlagte	personer	stiger	samtidig	med	at	kapaciteten	falder,	hvilket	
bl.a.	kan	forklares	med	de	generelt	kortere	indlæggelsestider,	således	at	flere	
med	sindslidelser	behandles	på	kortere	tid	på	sygehuse.	Men	faktum	er	også,	
at	antallet	af	pladser	på	sygehuse	faldt,	uden	at	andre	tilbud	blev	etableret.	Set	
over	 hele	 perioden	 sker	 der	 en	 stærk	 specialisering	 af	 behandlingen	 på	
sygehusene,	 hvor	 antallet	 af	 læger	 og	 antallet	 af	 psykologer	 stiger	 på	
bekostning	 af	 det	 øvrige	 omsorgspersonale.	 		Konklusionen	 er	 trods	 alt:	
'Kapacitet	og	 struktur	 siger	 ikke	noget	om	behovet.	Der	er	 sket	en	øgning	af	
kapaciteten,	 og	 antallet	 af	 behandlede	 er	 betydeligt	 større	 i	 dag	 end	 i	 1976.	
Samtidig	 er	 der	 ventelister	 i	 børne-/ungepsykiatrien,	 et	 stærkt	 voksende	
medicinforbrug	 i	 alle	 aldre,	 og	 der	 sker	 en	 udbygning	 af	 behandlinger	 hos	
læger	og	psykologers	private	praksisser.	Det	kan	tages	som	indikationer	på	en	
stærkt	 stigende	 efterspørgsel	 efter	 behandling,	 som	 lægger	 pres	 på	
kapaciteten'	(s.	58)	

Det	er	et	meget	trist	billede,	der	tegner	sig	for	sindslidendes	levevilkår.	Langt	
flere	 blandt	 de	 personer	 der	 har	 en	 sindslidelse,	 er	 uden	 en	 partner	 og	 har	
ingen	børn.	De	har	også	generelt	 et	 lavere	uddannelsesniveau	og	en	 svagere	
tilknytning	 til	 arbejdsmarkedet.	 De	 er	 også	 overrepræsenteret	 i	
kriminalstatistikken	-	typisk	inden	for	vold,	berigelse,	stoffer	og	overtrædelse	
af	 den	 offentlige	 orden.	 Dødeligheden	 blandt	 de	 svært	 sindslidende	 -	 især	
mænd	-	er	meget	udtalt.	

Tidligere	opsporing		

Et	 af	 bogens	mest	 interessante	 forhold	 er,	 at	 forskerne	med	 stor	 tydelighed	
påviser,	at	den	manglende	tilknytning	til	arbejdsmarkedet	sætter	massivt	ind	
ca.	fem-seks	år	før	man	finder	ud	af	at	personen	i	virkeligheden	er	psykisk	syg.	
Denne	 viden	må	 kunne	 bruges	 i	 det	 videre	 arbejde	med	 henblik	 på,	 at	 hvis	
man	 kan	 spore	 sygdommen	 tidligere	 end	 i	 dag,	 vil	 man	 langt	 lettere	 kunne	
stabilisere	 den	 sindslidendes	 fortsatte	 deroute:	 		'Det	 at	 få	 stillet	 diagnosen	
skizofreni	 i	 hospitalspsykiatrien	 eller	 i	 det	 ambulante	 behandlingssystem	
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synes	 altså	 at	 have	 en	 meget	 alvorlig	 konsekvens	 på	 tilknytningen	 til	
arbejdsmarkedet	 allerede	 flere	 år	 før	 den	 første	 behandling,	 mens	
indlæggelsen/behandlingen	 synes	 at	 have	 en	 stabiliserende	 virkning	 med	
hensyn	 til	 beskæftigelse.	 Stabiliseringen	 af	 beskæftigelsesfrekvensen	 efter	
indlæggelse	kan	sandsynligvis	forklares	med	at	diagnosticering	af	skizofreni	i	
mange	tilfælde	udløser	en	tilkendelse	til	førtidspension'	(s.	156).	

Bogens	registerdata	og	medfølgende	analyser	viser	et	andet	meget	væsentlig	
træk	 ved	 de	 sindslidende.	 De	 er	 gennemgående	 langt	 ringere	 uddannede	 og	
har	mere	 sjældent	 almindeligt	 arbejde	 end	 resten	 af	 befolkningen.	 En	mulig	
forklaring	kunne	være,	at	sindslidelse	typisk	udvikler	sig	i	de	unge	år,	hvilket	
påvirker	både	skolegang	og	erhvervstilknytning	negativt.	
	

Konstaterede	facts		

I	 disse	 år	 er	 der	 foretaget	 rigtig	 mange	 fattigdomsstudier,	 hvor	 forskellige	
socioøkonomiske	 grupper	 bliver	 inddelt	 i	 forskellige	 indkomstgrupperinger.	
Denne	 bog	 har	 som	 noget	 nyt	 sat	 fokus	 på	 de	 sindslidendes	
indkomstfordeling.	Ikke	overraskende	viser	studiet,	at	sindslidende	i	høj	grad	
er	 overrepræsenteret	 blandt	 de	 fattige	 i	 dette	 samfund	 -	 også	 'renset'	 for	 fx	
familieforhold	og	uddannelsesbaggrund.	
 
Samfundsvidenskabelige	bøger	er	traditionel	set	lidt	tunge	at	læse,	da	de	ofte	
er	fyldt	med	tal	og	gerninger.	Denne	bog	er	ingen	undtagelse,	men	forfatterne	
skal	 have	 ros	 for	 deres	 formidlingsarbejde,	 hvor	 de	 med	 sikker	 hånd	 fører	
læseren	 gennem	 de	 fleste	 af	 bogens	 test	 og	 tabeller	 på	 en	 ganske	 forståelig	
måde	for	den	interesserede	lægmand	-	måske	et	enkelt	kapitel	undtaget.	
 
Hele	 psykiatriområdet	 har	 i	 efterhånden	 rigtig	 mange	 år	 manglet	 et	 solidt	
statistisk	grundlag	for	mange	af	de	forhold,	som	vi	mere	eller	mindre	sikkert	
godt	 kendte	 i	 forvejen.	 Nu	 bygger	 det	 ikke	 kun	 på	 myter	 og	 fornemmelser,	
men	på	konstaterede	statistiske	facts.	Det	vil	helt	sikkert	give	den	fremtidige	
psykiatridebat	mulighed	for	et	kvalitativt	 løft.	Og	det	kunne	den	godt	trænge	
til.	Nu	er	muligheden	til	stede,	og	bogen	findes	endog	gratis	på	nettet.	
 
Derfor	skal	bogen	hilses	meget	velkommen.	 
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86.	Da	gode	tider	skulle	gøres	bedre	

Anmeldelse	 af	 Jørn	Henrik	 Petersen,	 Klaus	 Petersen	 og	Niels	 Finn	 Christiansen	
(red.):	 Dansk	 Velfærdshistorie.	 Velfærdsstatens	 storhedstid.	 Bind	 IV.	 Perioden	
1956-1973.	Syddansk	Universitetsforlag	2012.		
	
Offentliggjort	i	www.historie-online.dk	
 
Det	 er	 her	 tale	 om	 et	 bogværk	 ud	 over	 det	 sædvanlige.	 Det	 gælder	 både	 i	
dybden	 og	 bredden.	 Bind	 fire	 i	 denne	 serie	 er	 ingen	 undtagelse.	 Intet	 sted	
findes	der	så	omfattende	og	detaljeret	en	optegnelse	over	dansk	socialpolitik	
samlet	 på	 et	 og	 samme	 sted.	 Det	 hele	 er	med,	 da	 velfærdspolitikken	 i	 dette	
bogværk	dækker	uhyre	bredt.	Nærværende	bind	belyser	både	fattigdoms-	og	
misbrugsproblemer,	 psykisk	 og	 fysisk	 handicappede,	 enker	 og	 efterladte,	
udsatte	 børn	 og	 unge,	 familiepolitik,	 folkepension,	 invalide-	 og	
ulykkesforsikringer	 af	 alle	 hånde	 slags,	 sygekasser,	 sygesikring	 og	
sundhedsfremmende	 foranstaltninger,	 arbejdsformidling	 og	
arbejdsløshedsforsikringer,	og	som	noget	nyt	i	serien	–	men	begyndende	stort	
–	flygtning-	og	indvandrerpolitikken.	
	
Det	 er	 derfor	 klart,	 at	 nærværende	 anmeldelse	 alene	 kan	 fortage	 selektive	
nedslag.		
	
Bogen	indledes	sædvanen	tro	med	en	relativ	kort	gennemgang	af	den	politisk-
økonomiske	 situation.	 Udgangspunktet	 er,	 at	 Danmark	 op	 til	 1958	 er	
kendetegnet	af	en	såkaldt	stop	and	go	politik,	der	betød,	at	hver	gang	der	kom	
lidt	 gang	 i	 økonomien,	 blev	 opsvinget	 bremset	 betalingsbalance-	 og	
valutaproblemer.	 Men	 omkring	 1958	 og	 frem	 til	 begyndelsen	 af	 1970’erne	
oplevede	 Danmark	 en	 i	 historisk	 perspektiv	 usædvanlig	 høj	 økonomisk	
vækstrate	–	 godt	nok	afbrudt	 af	 to	kortere	opbremsninger	 i	midttresserne.	 I	
dette	 politisk-økonomiske	 klima,	 der	 også	 blev	 påvirket	 af	 det	
autoritesnedbrydende	ungdomsoprør,	var	det	åbenlyst	 fra	både	det	politiske	
højre	og	venstre,	at	den	økonomiske	vækst	i	samfundet	også	skulle	anvendes	
til	at	rette	op	på	en	række	sociale	skævheder,	som	landet	havde	kæmpet	med	i	
årevis.	 Socialdemokraterne	 udtrykte	 måske	 denne	 generelle	 folkestemning	
mest	 præcist	 gennem	 deres	 valgkampagne	 i	 1960,	 hvor	 de	 ville	 gøre	 gode	
tider	bedre.		
	
Dette	bind	starter	med	at	den	generelle	og	almindelige	folkepension	netop	er	
blevet	 vedtaget	 i	 1956,	 og	 slutter	 med,	 at	 Danmark	 indtræder	 i	 EF	 og	
efterfølgende	oplever	et	jordskredsvalg	i	1973,	hvor	mere	end	en	tredjedel	af	
folketingsmedlemmerne	 bliver	 skiftet	 ud.	 Der	 er	 i	 realiteten	 kun	 tale	 om	 en	
periode	 på	 17	 år,	 men	 alligevel	 er	 det	 ikke	 uden	 grund,	 at	 perioden	 af	
forfatterne	 konsekvent	 omtales	 som	 velfærdsstatens	 storhedstid.	 Det	 er	 i	
denne	periode	hvor	de	principper	til	velfærdspolitik,	som	vi	også	kender	i	dag,	
bliver	 introduceret	 og	 gennemført.	 Problemet	 var,	 at	 de	 blev	 udviklet	 og	
igangsat	 i	 en	periode,	hvor	man	knapt	nok	kunne	 forstille	 sig,	 at	 økonomien	
ikke	 i	 al	 evighed	 ville	 buldre	 derudaf.	 Det	 gjorde	 den	 som	 bekendt	 ikke,	 og	
derfor	er	mange	af	de	gode	socialpolitiske	principper	i	stigende	grad	løbet	ind	
i	økonomiske	realitetsproblemer	med	at	blive	finansieret,	samtidig	med	at	et	
moderne	 og	 dynamisk	 samfund	 hele	 tiden	 udvikler	 nye	 behov	 til	 løsning	 af	
nytilkomne	 sociale	 problemstillinger.	 Løsninger	 der	 ikke	 ligefrem	 er	 gratis.	
Ikke	 sjældent	 ser	man	 derfor,	 at	 paripolitiske	 forslag	 udviklet	 og	 foreslået	 i	
opposition,	efterfølgende	viser	sig	at	være	lidt	af	en	økonomisk	møllesten,	når	
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man	som	parti	får	regeringsmagten.	Ligeledes	ses	det,	at	socialpolitiske	forslag	
nogle	gange	er	så	lang	tid	under	vejs,	at	de	økonomiske	forudsætninger	for	at	
gennemføre	forslaget	er	blevet	ændret	radikalt.				
	
Periodens	 socialpolitiske	 idelandskab	 tages,	 i	 lighed	 med	 de	 forrige	 bind,	
under	 god,	 kyndig	 og	 indsigtsfuld	 behandling.	 Det	 helt	 store	 og	
altdominerende	 tema	 i	 denne	 periode	 er	 uden	 sammenligning	 arbejdet	med	
Socialreformkommissionen,	 der	 på	 forslag	 fra	 partiet	 Venstre	 blev	 nedsat	 i	
1964,	og	som	først	–	og	endog	i	amputeret	form	-	får	kronet	sine	bestræbelser	
med	vedtagelsen	af	Bistandsloven	i	1976.	I	den	relativt	lange	mellemliggende	
periode	kom	der	dog	en	række	socialpolitisk	initiativer,	der	på	forskellig	måde	
kunne	adresseres	til	det	løbende	arbejde	i	kommissionen.	Helt	overordnet	gik	
det	 politiske	modul	 i	 retning	 af,	 at	 det	 sociale	 område	 skulle	 være	mere	 og	
mere	 reguleret	 samtidig	 med	 at	 det	 i	 højere	 grad	 end	 tidligere	 skulle	
professionaliseret,	 hvilket	 ideelt	 set	 skulle	 sikre,	 at	 borgere	 overalt	 i	 landet	
kunne	 få	 en	 ensartet	 offentlig	 ydelse.	 Den	 standardiserede,	 behandlings-	 og	
resultatorienterede	 professionelle	 indsats	 blev	 således	 foretrukket	 frem	 for	
den	 mere	 individuelle	 og	 værdiorienterede	 lægmandsindsats.	 Man	
videnskabeliggjorde	 så	 at	 sige	 den	 sociale	 indsats.	 Socialpolitiske	
foregangsmænd	med	en	nærmest	bogholderimæssig	og	 ingeniøragtig	 tilgang	
til	de	socialpolitiske	problemer	undersøgte,	udredte	og	foreslog	en	lang	række	
omfattende	 reformforslag	 –	 væk	 fra	 en	 forsorgsindstilling	 til	 en	 socialpolitik	
målsætning	der	mere	byggede	på	forebyggelse,	revalidering,	familiepolitik	og	
trivsel.	Der	blev	offentliggjort	et	utal	af	ekspertfremkaldt	dokumentation	af,	at	
det	 behovsorienterede	 helhedssyn,	 ville	 få	 vanskelige	 vilkår	 under	 et	
fagmenteret	og	opsplittet	bistandssystem.		
	
Det	blev	også	i	denne	periode,	at	Socialdemokratiet	delvist	kom	i	splid	med	sig	
selv	i	opfattelsen	af	de	universelle	ydelser	frem	for	som	tidligere,	at	kæmpe	for	
at	 det	 alene	 var	 personer	 med	 små	 indkomster,	 der	 skulle	 have	 deres	
levevilkår	forbedret	gennem	de	socialpolitiske	tiltag.		
	
Da	kommissionen	endelig	kom	frem	til	snorene,	og	skulle	afgive	betænkning,	
hvilket	 skete	 med	 første	 betænkning	 i	 1969	 og	 anden	 betænkning	 i	 1972,	
anbefalede	den	en	såkaldt	enstrenget	model,	der	samlede	funktioner	på	brede	
områder	under	kommunal	ledelse,	mens	de	nye	amtskommuner	skulle	danne	
rammen	om	tværgående	planlægning	og	administration.		
	
Kommissionens	 anbefalinger	 havde	 meget	 naturlig	 fulgt	 med	 i	 de	
bestræbelser,	 der	 blev	 gjort	 på	 det	 kommunale	 område,	 hvor	 en	
kommunalreform	i	1970	sammenlagde	en	lang	række	mindre	landkommuner	
til	funktionsduelige	primærkommuner.	Med	kommunalreformen	blev	antallet	
af	amter	reduceret	til	14	og	kommuner	til	275.	Dertil	skal	lægges	at	der	skete	
en	 omfattende	 ændring	 af	 kommunernes	 økonomiske	 fundament.	 Tidligere	
var	 de	 kommunale	 og	 amtskommunale	 udgifter	 typisk	 finansieret	 gennem	
refusioner.	Efter	reformen	blev	en	stor	del	af	refusionsordningerne	erstattet	af	
generelle	statstilskud	–	de	såkaldte	bloktilskud.	Samtidig	blev	de	økonomiske	
udligningsordninger	 mellem	 rige	 og	 fattige	 kommuner	 udbygget.	 En	
nødvendig	forudsætning	for	at	kommunerne	kunne	løfte	og	professionalisere	
deres	sociale	ydelser	over	for	borgerne.		
	
Struktur-	 og	 ydelsesreform	 gik	 dermed	 hånd	 i	 hånd.	 Politisk	 udvikledes	 der	
gennem	 1960’erne	 en	 nærmest	 konsensusagtig,	 om	 end	 	 med	 variationer,	
holdning	til	velfærdsstatens	sociale	mål	og	forpligtelser.	
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Med	 socialsektorens	 stigende	 vækst,	 steg	 skatterne	 naturligvis	 også,	 hvilket	
skabte	et	særligt	samspilsproblem	mellem	de	sociale	 indkomstoverførsler	og	
bruttoindkomsten.	Med	aftrapning	af	en	social	ydelse	forårsaget	af	en	mindre	
indkomststigning,	 kunne	 resultere	 i	 marginalskatterater	 på	 over	 hundrede	
procent.	En	problemstilling	som	man	har	kæmpet	med	lige	siden.				
	
Begreber	 som	 værdig	 og	 ikke	 værdig	 trængende	 blev	 gradvist	 sat	 i	
skammekrogen	med	vedtagelsen	af	Forsorgsloven	af	1961.	De	sidste	rester	af	
deklasserings-bestemmelser	gled	ud	af	lovgivningen.	Man	kunne	herefter	ikke	
tage	borgerrettig-hederne	fra	 folk	selv	om	de	var	under	offentlig	 forsørgelse.	
Rigtig	 mange	 klienter	 gled	 fra	 forsorgen	 over	 i	 modtagelse	 af	 almindelige	
sociale	serviceydelser.	De	socialpolitiske	vinde	blæste	mere	mod	bidtand	frem	
for	forsorg.	Den	ideelle	målsætning	var	nu	ikke	mere	at	hengemme	eller	skjule	
dårligt	 liv,	 men	 at	 resocialisere	 og	 normalisere	 socialt	 udsatte	 borgere.	
Forestillingen	 var,	 at	 samfundet	 skulle	 tage	 ansvar	 for	 at	 forebygge,	 at	
borgeren	overhovedet	kom	i	vanskeligheder,	og	hvis	det	alligevel	skete,	at	den	
offentlige	sektor	gennem	en	aktiv	socialpolitisk	indsat	forsøgte	at	normalisere	
borgeren,	så	vedkommende	kunne	vende	tilbage	til	det,	der	blev	betragtet	som	
normalsamfundet.	 Tilpasning	 blev	 tidens	 ord.	 Problemet	 var,	 som	 for	 så	
mange	andre	af	de	socialpolitiske	tiltag,	blev	den	skinbarlige	virkelighed	i	høj	
grad	bremset	af	manglende	økonomisk	formåen	fra	det	offentliges	side.		
					
Alderdomsforsørgelse	 og	ældrepolitik	 er	 nok	 det	 kapitel	 i	 dette	 bind,	 der	 er	
det	 mest	 vanskelige	 at	 få	 rigtig	 hold	 på.	 Detailrigdommen	 er	 enorm.	 Det	
skyldes	bl.a.	at	det	sandsynligvis	er	det	socialpolitiske	område,	der	i	perioden	
blev	genstand	for	en	lang	række	små	som	store	tilføjelser	og	justeringer,	men	
mest	 af	 alt	 fordi	 pensionsspørgsmålet	 som	 sådan	 indeholder	 en	 række	
betydelige,	 og	 ikke	 altid	 lige	 gennemskuelige	 problemstillinger.		 De	
forståelsesmæssige	 vanskeligheder	 forsøges	 modgået	 i	 kapitlets	 indledning,	
hvor	 der	 med	 en	 god	 pædagogisk	 forståelse	 præsenteres	 de	 principielt	 fire	
forskellige	 pensionsformer,	 der	 sidenhen	 udredes	 i	 den	 praktiske	 politik,	 de	
politiske	 diskussioner	 og	 forskellige	 ministerielt	 initierede	
udredningsarbejder.		 Men	 hvorom	 alting	 er,	 så	 er	 kapitlet	 ikke	 ligefrem	
lystlæsning	for	pigespejdere.	
	
Kapitlet	er	stopfyldt	med	 faktuelle	oplysninger,	og	det	er	svært	at	 finde	 fejl	 i	
materialet,	 hvilket	 nu	 heller	 ikke	 er	 forsøgt,	 men	 en	 noget	 strammere	
redigering	 ville	 givetvis	 have	 hjulpet	 væsentligt	 på	 læsningen.	
Detailrigdommen	 knækker	 visse	 steder	 lystlæseren,	 og	 alt	 for	 tit	 bliver	 et	
forløb	 ikke	 ordentligt	 gennemarbejdet.	 Der	 er	 noget	 staccato	 over	 nogle	 af	
afsnittene.	 Til	 gengæld	 bliver	 man	 præsenteret	 for	 ændring	 på	 ændring	 af	
lovgivningen	 og	 tildelingskriterierne.	 I	 en	 sådan	 grad	 at	 man	 næsten	 bliver	
helt	 rundtosset.	 Når	 en	 så	 relativ	 lang	 en	 tidsperiode	 skal	 beskrives	 (1956-
1974)	 ville	 det	 have	 været	 en	 forståelsesmæssig	 befrielse,	 at	 ændringerne	 i	
lovgivning	 og	 satser	 var	 samlet	 på	 et	 sted,	 og	 at	 der	 kun	 var	 medtaget	 de	
væsentligste	ændringer.	Her	 følger	man	 lap	på	 lap	hen	over	 kapitlet,	 hvilket	
bidrager	til	en	noget	flimrende	forståelse.		
	
Udgangspunktet	 var	 den	 nye	 lov	 om	 folke-	 og	 invalidepension	 (1956)	 som	
indførte	 det	 princip,	 at	 alle	 havde	 ret	 til	 pension	 uden	 hensyn	 til	 formue	 og	
indkomst.	 Alle	 over	 67	 år	 (enlige	 kvinder	 62	 år)	 fik	 således	 ret	 til	 et	
mindstebeløb	 i	 folkepension,	 mens	 den	 fulde	 folkepension	 kun	 blev	 tildelt	
personer	med	indtægt	under	et	nærmere	fastlagt	beløb	–	som	hen	over	tiden	
løbende	 blev	 opjusteret..	 I	 1964	 indførtes	 Arbejdsmarkedets	 Tillægspension	
(ATP),	en	obligatorisk	ordning	for	lønmodtagere,	hvor	pensionen	afhang	af	de	
indbetalte	bidrag,	men	som	hurtig	viste	sig	at	være	utilstrækkelige,	hvis	målet	
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var	 at	 udligne	 indkomstforskellene	 mellem	 erhverv	 og	 pension.	 I	 1959	
indførtes	 enkepensioner	 for	 enker	 over	 55	 år	 samt	 for	 yngre	 enker	med	 en	
betydelig	forsørgelsespligt.	Og	i	1970	var	man	fremme	ved	at	der	blev	indført	
fuld	folkepension	til	alle	uanset	indtægt.	
	
Perioden	 blev	 i	 realiteten	 indledningen	 til	 en	 situation,	 hvor	 almindelige	
lønarbejdere	 på	 sæt	 og	 vis	 forsøgte	 at	 nærme	 sig	 funktionærstandens	
pensionsforhold,	 gennem	at	 flere	og	 flere	 arbejdere	begyndte	at	 supplere	de	
offentlige	 pensioner	 med	 	 forskellige	 arbejdsmarkedsaftalte	
pensionsopsparingsordninger,	der	blev	opbygget	i	den	periode,	hvor	man	var	
aktiv	 på	 arbejdsmarkedet,	 således	 at	 forskellen	 i	 indkomst	 blev	 minimeret	
mest	 muligt	 i	 overgangen	 fra	 aktiv	 på	 arbejdsmarkedet	 til	 pensionist-
tilværelsen.				
	
Sygdom	kan	 som	bekendt	være	hver	mands	eje.	 Især	 i	 fagbevægelsen	havde	
man	 langt	 tilbage	 i	 tiden	 været	 opmærksomme	 på,	 at	 sygdom	 kunne	 bringe	
enhver	 familie	 ud	 af	 økonomisk	 kurs,	 hvilket	 kunne	 svække	
arbejderbevægelsens	 kampkraft.	 Derfor	 havde	 der	 over	 tid	 været	 investeret	
stor	organisatorisk	kraft	i	at	opbygge	solidariske	sygekasser.	Denne	udvikling	
stod	efter	1956	for	fald.	Sygeforsikringsloven	af	10.	juni	1960	bestemte,	at	der	
skulle	 være	 en	 og	 kun	 en	 sygekasse	 i	 hver	 kommune.	 Dermed	 forsvandt	 de	
sidste	 af	 fagforeningernes	 sygekasser.	 I	 samme	 lov	 stod	 der	 også,	 at	
kommunale	 repræsentanter	 skulle	 være	med	 i	 sygekassernes	 bestyrelse,	 og	
deres	oprindelige	foreningspræg	blev	på	den	måde	mere	udvisket.	Med	loven	i	
1960	blev	der	gennemført	en	meget	betydelig	forbedring	af	dagpengesatserne.	
Dagpengene	 kunne	 højst	 udgøre	 80	 procent	 af	 normal	 optjent	 indkomst,	 og	
der	 var	 seks	 karensdage,	 før	 udbetaling	 kunne	 finde	 sted.	 Samtidig	 blev	 der	
åbnet	op	for	at	alle	uanset	indtægt	kunne	komme	med	i	en	sygekasse,	om	end	
ydelserne	 var	 forskellige	 for	medlemmer	med	 lav	 og	 høj	 indtægt.	 Imidlertid	
overtog	staten	ved	en	lov	i	1971	al	form	for	sygeforsikring,	og	fra	1973	blev	de	
sidste	 sygekasser	 lukket	 og	 erstattet	med	 den	 offentlige	 sygesikring,	 som	 vi	
stort	 set	 kender	 i	 dag.	 I	 den	 forbindelse	 blev	 karensdagene	 afskaffet.	
Fortsættelseskasserne	 fik	 dog	 lov	 til	 at	 fungere	 videre	 som	 helt	 private	
sygeforsikringer.	 Igen	 havde	 Socialdemokratiet	 og	 fagbevægelsen	 mistet	 en	
folkelig	bastion.	
	
I	 1960’erne	 blev	 arbejdsløshedsforsikringen	 og	 arbejdsformidlingen	
grundlæggende	 ændret	 med	 hensyn	 til	 finansiering,	 ydelsesniveauer	 og	 –
strukturer.	 Det	 arbejdsløshedssystem,	 der	 grundlæggende	 stammede	 fra	
1907,	 og	 hvor	 de	 offentlige	 tilskud	 tidligere	 var	 knyttet	 til	 de	 enkelte	
arbejdsløshedskassers	indtægter,	blev	nu	omlagt	således,	at	de	blev	beregnet	
på	 grundlag	 af	deres	udgifter.	 Igen	 så	man	en	udvikling	der	 gik	mod	at	man	
erstattede	 forsikringsprincippet	 med	 et	 ydelsesprincip,	 hvor	 det	 blev	 det	
offentlige,	der	dækkede	den	marginale	risiko	ved	øget	arbejdsløshed.	Båndene	
til	fagbevægelsen	blev	også	løsnet,	om	end	fagbevægelsen	fortsat	havde	hånd	i	
hanke	 med	 udviklingen,	 Arbejdsmarkedspolitikken	 var	 i	 det	 hele	 taget,	 qua	
det	store	økonomiske	opsving,	mere	fokuseret	på	at	øge	beskæftigelsen,	end	at	
kære	 sig	 om	 arbejdsløsheden.	 Dette	 smittede	 også	 af	 på	 de	 reformer,	 som	
fandt	sted	inden	for	arbejdsformidlingen,	hvor	kontrollen	med	de	ledige	blev	
overført.	 I	 samme	 periode	 skete	 der	 markante	 forbedringer	 i	 både	
dagpengesatser,	regler	og	karensdage,	hvilket	naturligvis	bidrog	til,	at	det	hele	
gled	lettere	igennem	i	de	faglige	organisationer.	
	
Familiepolitik	 kom	 i	 høj	 grad	 i	 fokus	 i	 denne	 periode.	 Der	 skete	 en	 meget	
betydelig	 udbygning	 af	 de	 daginstitutioner,	 som	 vi	 i	 dag	 har	 svært	 ved	 at	
forestille	os,	ikke	altid	har	været	der.	Men	det	er	ingenlunde	tilfældet.	Væksten	
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i	sociale	daginstitutioner	hører	i	høj	grad	tresserne	til.	Formålet	var	ud	over	de	
socialpædagogiske	tilbud	til	børnene	i	høj	grad	styret	af,	at	kvinderne	i	stor	stil	
kom	ud	 på	 arbejdsmarkedet.	Med	 udbygningen	 af	 den	 sociale	 servicesektor,	
der	 i	 høj	 grad	 skete	 i	 kommunalt	 regi	 betød	 samtidig	 af	 de	 mere	 privat	
organiserede	 initiativer	 blev	 lagt	 i	 graven.	 Nogle	 gange	 i	 en	mellemform,	 da	
kommunerne	ikke	sjældent	gik	ind	og	oprettede	driftsoverenskomster	med	de	
selvejende	institutioner.	
	
Bind	 4	 slutter	 af	 med	 en	 god	 og	 fyldig	 gennemgang	 af	 den	 danske	
indvandrerpolitik,	 der	 i	 høj	 grad	 var	 præget	 af	 både	 naivitet	 og	 manglende	
viden.	Før	1960’erne	havde	vandringer	på	tværs	af	den	danske	grænse	været	
relativ	begrænset.	Med	det	økonomiske	opsving	blev	manglen	på	arbejdskraft	
stærkt	 synlig.	Kvindernes	 indtog	på	 arbejdsmarkedet	 kunne	 slet	 ikke	dække	
behovet.	 Arbejdskraftmangel	 og	 flaskehalse	 truede	 ligefrem	 den	 nationale	
velstand	og	velfærd.	Derfor	pressede	arbejdsgiverne	også	på,	for	at	få	åbnet	op	
for	 en	 arbejdskraftimport	 fra	 især	 Tyrkiet,	 Pakistan	 og	 Jugoslavien.	
Fagbevægelsen	 var	 imod,	 da	 det	 kunne	 bidrage	 til	 at	 sætte	 de	
arbejdsmarkedspolitiske	 rettigheder	 over	 styr,	 men	 accepterede	 alligevel	
importen,	da	arbejdsløshed	blandt	egne	medlemmer	så	ud	til	at	ligge	langt	ude	
i	 horisonten.	 Man	 havde	 også	 en	 forestilling	 om,	 at	 vendte	 de	 økonomiske	
konjunkturer,	 ville	 ”gæstearbejderne”	 helt	 naturligt	 vandre	 videre	 til	 andre	
destinationer.	 Hvis	 de	 blev	 sikret	 ordentlige	 løn-	 og	 arbejdsforhold,	 ville	 de	
relativt	 let	 kunne	 tilegne	 sig	 både	 sprog	 og	 kultur	 som	 alle	 andre	 på	 det	
danske	 arbejdsmarked.	 Sådan	 kom	 det	 som	 bekendt	 ikke	 til	 at	 gå	 trods	
negative	 konjunkturer.	 Indvandringen	 fortsatte	med	 at	 stige	 til	 trods	 for,	 at	
man	først	 indførte	et	 lille	 indvandrerstop	i	1970	(stop	for	arbejdstilladelser),	
og	 siden	 et	 totalt	 indvandrerstop	 i	 1973.	 Den	 udenlandske	 arbejdskraft	
forblev	 dog	 i	 landet,	 og	 flere	 kom	 faktisk	 til	 gennem	 forskellige	
sammenføringsregler,	og	det	gik	også	op	for	befolkningen,	at	gæstearbejderne	
nu	 blev	 til	 indvandrere	 af	 mere	 permanet	 karakter.	 Det	 skulle	 vise	 sig,	 at	
gæstearbejdere	 som	 kun	 var	 på	 et	 kort	 arbejdsmæssigt	 visit	 i	 Danmark	 var	
relativt	 uproblematiske	 i	 et	 velfærdsperspektiv,	 mens	 den	 blivende	
indvandring	 hurtigt	 udviklede	 sig	 til	 et	 selvstændigt	 tema	 i	 den	 social-	 og	
velfærdspolitiske	 debat	 -	 især	 i	 tiden	 efter	 1973.	 Man	må	 derfor	 med	 rette	
forvente,	at	indvandrerpolitikken	vil	fylde	godt	op	i	det	kommende	femte	bind	
af	denne	serie.	Det	ser	vi	frem	til.	
	
Konklusionen	 er,	 at	 dette	 bind	 4	 i	 Dansk	 Velfærdshistorie	 følger	 sine	
forgængere.	 Solidt	 og	 fagligt	 velfunderet,	 om	 end	 omfangsrigt.	 Velskrevet	 så	
selv	svære	problemstillinger	bliver	forklaret,	så	man	får	en	ærlig	chance	for	at	
forstå	 det.	 Så	 konklusionen	 må	 være,	 at	 hvis	 man	 vil	 vide	 mere	 om	 dansk	
velfærdspolitik	–	også	i	dag,	er	dette	værk	svært	at	komme	uden	om	–	og	det	
anbefales	ikke.	
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87.	Det	store	brud	

Anmeldelse	 af	 Bertel	 Nygaard:	 Revolution.	 Masser	 af	 modstand.	 Aarhus	
Universitetsforlag	2012	
 
Offentliggjort	i	www.Historie-online.dk	
	
Her	 foreligger	der	en	bog,	 som	vil	være	særdeles	velegnet	 til	at	kunne	 indgå	
som	 et	 naturligt	 forbindelsesled	 mellem	 gymnasieskolens	 historie-	 og	
samfundsfagsundervisning.		
	
I	en	bredt	anlagt	og	forståelig	skrivestil	redegør	Bertel	Nygaard	nuanceret	og	
spændende	 om	 revolutionsbegrebets	 oprindelse	 og	 indhold,	 og	 om	 hvordan	
revolutioner	 –	 fredelige	 såvel	 som	 voldelige	 -	 gennem	 tiden	 har	 påvirket	 og	
ændret	 menneskerettigheder,	 demokratibegreber,	 statsdannelser,	
kulturmønstre	og	sociale	og	økonomiske	relationer.	
	
Bogen	 kan	 både	 læses	 som	 en	 konkret	 historisk	 redegørelse	 for	 en	 række	 i	
forvejen	 kendte	 revolutioner,	 men	 i	 lige	 så	 høj	 grad	 som	 psykologiske,	
politiske,	 økonomiske,	 sociale	 og	 kulturelle	 fænomener,	 der	 kan	 forklare	
revolutionernes	 bagvedliggende	 egendynamik	 på	 samfundsudviklingen.	 En	
indsigt	 der	 i	 væsentlig	 grad	 kan	 være	 med	 til	 at	 forklare	 samtidige	 og	
fremtidige	revolutioner.	Så	vil	man	fx	 forstå	nogle	af	de	voldsomme	politiske	
fænomener,	der	for	tiden	under	voldsom	uro	udspilles	i	dagens	Egypten,	som	
direkte	 efterdønninger	 på	 Mubaraks	 fald	 fra	 tinderne	 og	 Mursis	 snigende	
islamisering,	vil	det	ikke	være	ueffen	at	tage	et	kig	i	Bertel	Nygaards	bog.	Den	
kan	 langt	 hen	 ad	 vejen	 forklare	 hvilke	 samfundsmæssige	 dynamikker,	 der	
bliver	 sat	 i	 omdrejninger,	når	en	 revolution	påbegyndes,	 vindes,	 afmonteres,	
og	når	forskellige	kontrarevolutionære	kræfter	sættes	i	bevægelse.		
	
Det	 er	 væsentligt	 at	 gøre	 sig	 klart,	 at	 sociale	 og	 politiske	 revolutioner	 har	
spillet	 en	 afgørende	 rolle	 i	 udformningen	 af	 den	moderne	 verden.	Det	 er	 en	
integreret	del	af	moderniteten.		
	
Der	er	stor	enighed	om,	at	alle	revolutioners	moder	er	den	franske	revolution	
fra	 1789	 og	 frem.	 Det	 er	 det	 historiske	 referencepunkt	 for	 både	 de	
revolutionære	og	kontrarevolutionære	bevægelser	verden	siden	har	 set.	Alle	
andre	 revolutioner	 –	 den	 amerikanske,	 den	 russiske,	 den	 kinesiske,	 den	
cubanske	 osv.	 –	 bliver	 altid	 sammenlignet	 med	 den	 franske.	 På	 godt	 og	 på	
ondt.	Dette	er	uafhængigt	af	om	revolutionen	er	blevet	betragtet	som	en	slags	
Messias	eller	Fanden	selv.	Et	historisk	faktum	har	altid	været,	at	en	revolution	
sjældent	 lignede	 en	 revolution	 fra	 begyndelsen.	 Mest	 af	 alt	 ballade	 eller	
optøjer.	 Revolutionær	 udvikling	 sker	 altid	 i	 spring,	 og	 ikke	 sjældent	 er	 den	
faktiske	 udvikling	 kommet	 som	 en	 total	 overraskelse	 for	 de	 professionelle	
revolutionære,	 der	 meget	 ofte	 –	 efterfølgende	 –	 har	 taget	 ejerskab	 af	
revolutionen.	
	
Historien	er	fyldt	med	beretninger	om	at	mennesker	har	tiltvunget	sig	magten	
for	at	forandre	verden	til	et	bedre	og	mere	frit	sted	at	være	gennem	kollektiv	
handling	 og	 vilje.	 Typisk	 udtrykt	 i	 gennem	 krav	 om	 både	 lavere	 brødpriser,	
social	 retfærdighed	 og	 individuel	 frihed.	 Men	 ikke	 sjældent	 er	 revolutionen	
endt	i	personlig	forfølgelse,	udemokratiske	styreformer	og	et	statsligt	regime	
uden	 antydning	 af	 social	 lighed:	 ”Nogle	 vil	 især	 hæfte	 sig	 ved	menneske-	 og	
borgerrettighedernes	 formulering,	 andre	 ved	 guillotinens	 blodorgier.	 Nogle	
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opdager	oprindelsen	til	demokratiet	eller	senere	velfærdsstater,	andre	finder	
grundlæggelsen	af	senere	tiders	totalitære	styreformer.	Nogle	vil	understrege	
disse	 fortidsbegivenheders	 nutidige	 relevans,	 andre	 vil	 forsøge	 at	 skærme	
nutiden	 af	 fra	 denne	 fortid	 ved	 at	 erklære	 revolutionen	 for	 et	 helt	 igennem	
overstået	kapitel”	(p.	20).	
	
Bertel	 Nygaard	 gør	 rigtig	 meget	 ud	 af	 både	 den	 franske	 og	 den	 russiske	
revolution,	 men	 han	 dvæler	 også	 ved	 fraværet	 af	 en	 direkte	 revolution	 i	
Danmark.	 For	 ham	 er	 der	 dog	 tydelige	 tegn	 på,	 at	 de	 udenlandske	
revolutioner,	der	 i	høj	grad	skræmmer	det	danske	aristokrati	og	borgerskab,	
kom	til	at	spille	en	afgørende	rolle	for	de	demokratiske	tilstande	her	til	lands:	
”Dansk	 historie	 er	 et	 eksempel	 på,	 hvordan	 en	 historisk	 udvikling	 kan	 være	
kendetegnet	 ved	 fraværet	 af	 revolutionære	 hændelser,	 men	 alligevel	
grundlæggende	 være	 påvirket	 af	 de	 store	 revolutioner	 og	 de	
samfundsmæssige	 erfaringer,	 de	 har	 ført	 med	 sig”	 (p.	 42).	 Den	 direkte	
sammenhæng	 kan	 bl.a.	 ses	 af,	 at	 den	 danske	 grundlov	 fra	 1849,	 der	 var	 en	
indirekte	 udløber	 af	 Pariseropstanden	 i	 1848,	 efterfølgende	 blev	 væsentligt	
strammet	op	i	1866,	da	det	radikale	pust	gik	ud	af	de	europæiske	revolter.				
	
Bogen	giver	en	god	og	udmærket	udredning	af	de	begrebsmæssige	slægtninge	
til	 anvendelsen	 af	 ordet	 revolution,	 dvs.	 forskellene	 og	 lighederne	 med	
statskup,	 oprør,	 opstand,	 krig,	 reform	 og	 kontrarevolution.	 Disse	 begreber	
bliver	 kyndigt	 beskrevet	 og	 analyseret.	 Forskelle	 og	 ligheder	 bliver	 trukket	
frem	i	 lyset,	således	at	 læseren	 får	et	rigtigt	godt	redskab	til	mere	nuanceret	
studier	 af	 forskellige	 historiske	 hændelser	 –	 fx	 indholdsmæssigt	 at	 kunne	
skelne	mellem	de	 revolutionære	elementer	og	processer	 i	 den	bolsjevikkiste	
revolution	i	1917	og	den	nazistiske	magtovertagelse	i	1933.		
	
En	anden	 ting	der	 står	 lysende	klart	efter	at	have	 læst	bogen	er,	 at	der	altid	
med	en	 revolution	 følger	 en	kontrarevolution.	 Ligeledes	 fremgår	det,	 at	 hvis	
revolutionen	er	voldelig,	vil	den	kontrarevolutionære	bevægelse	være	endnu	
mere	 voldelig,	 hvilket	 fører	 til,	 at	 de	 revolutionære	 svarer	 igen	 med	 endnu	
mere	 vold	 –	 både	 mod	 indre	 og	 yder	 fjender.	 Det	 hedder	 sig:	 ”Det	 er	 ikke	
menneskene	 der	 leder	 revolutionen,	 men	 revolutionen,	 der	 bruger	
menneskerne”	(p.	77).		
	
De	 nye	 revolutionære	 magthavere	 indfører	 betydelige	 stramninger,	 som	 et	
effektivt	 værn	 mod	 kontrarevolutionære	 kræfter.	 Der	 opstår	 så	 at	 sige	 en	
permanent	 belejringsmentalitet,	 der	 ofte	 fordrer	 et	 nyt	 og	 eskalerende	
voldsmonopol.	 Enhver	 kritik	 af	 de	 nye	 revolutionære	 magthavere	 bliver	
identificeret	 med	 kontrarevolutionære	 holdninger,	 og	 ofte	 i	 ledtog	 med	
udenlandske	magter.	 Det	 handler	 om	 at	 erobre	 statsmagten,	 og	 at	 fastholde	
den	med	alle	midler	–	ofte	voldelige.	
	
Det	slås	fast	i	bogen,	at	man	ikke	kan	tale	om	en	revolutionær	bevægelse	uden	
massernes	 mobilisering:	 ”De,	 der	 har	 bemandet	 barrikaderne	 og	 levere	
masserne	 til	 de	 store	 demonstrationer	 har	 altid	 været	 af	 de	 lavere	 klasser,	
håndenes	 arbejder”	 (p.	 108).	 Disse	 masser	 skal	 ledes,	 og	 det	 sker	 typisk	 af	
intellektuelle,	 der	 har	 viet	 deres	 liv	 til	 en	 revolutionær	 gerning.	 For	 nogle	
lykkedes	 det	 –	 for	 andre	 ikke.	 Dynamikken	 mellem	 håndens	 og	 åndens	
arbejdere	 i	 det	 revolutionære	 arbejde	 har	 bl.a.	 N.F.S.	 Grundtvig	 udtrykt	 på	
denne	 måde:	 ”som	 et	 resultat	 af	 ”bogormenes”	 ophidsende	 frimodighed	 og	
den	barnagtige	”pøblens”	letpåvirkelighed”	(p.	108).	
	
Revolutioner	ændrer	også	fortolkningen	af	tiden	–	det	gælder	 	både	fortiden,	
nutiden	og	fremtiden.	Det	er	som	bekendt	altid	sejrsherrerne	der	har	retten	til	
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at	 fortolke	 både	 fornuften	 og	 historien.	 Det	 har	 ført	 til	 tvungne	
nyfortolkninger	 af	 den	omgivende	virkelighed	og	 sociale	 strukturer,	 ja	 sågar	
er	 der	 blevet	 indført	 en	 ny	 tidsregning,	 hvor	 selve	 revolutionsåret	 er	 sat	 til	
nul:	 ”Revolutioner	 er	 en	 handling	 her	 og	 nu,	 der	 slår	 døren	 ind	 til	 nye	
fremtider”	 (p.	 120).	 Typisk	 har	 det	 også	 af	 aktørerne	 været	 hævdet,	 at	 lige	
netop	denne	revolution,	vil	være	den	sidste.		
	
Bertel	Nygaard	beskæftiger	 sig	 interessant	 nok	med	hvordan	 eftertiden	 skal	
fortolke	revolutionshistorierne.	De	har	som	så	meget	andet	indgået	i	en	række	
fortolkningskampe	 i	 eftertiden.	 Skal	de	 skrives	 ind	eller	ud	af	historien,	 som	
gode,	 nødvendige	 eller	 voldelige:	 ”Fortolkningen	 af	 den	 revolutionære	 fortid	
har	givet	anledning	til	voldsomme	stridigheder,	som	har	givet	sig	udtryk	i	vidt	
forskellige	 former	 for	 brug	 af	 historien.	 Dette	 hænger	 ikke	 mindst	 sammen	
med,	 at	 revolutionshistorien	 vil	 blive	 vurderet	 væsensforskelligt	 alt	 efter	
forskellige	partistandpunkter	–	socialisten	og	den	konservative	skriver	ikke	sit	
lands	historie	på	samme	måde”	(p.	131-132).		
	
Revolutioner	har	altid	været	forbundet	med	forestillingen	om	vold.	Dette	er	nu	
heller	 ikke	helt	uden	grund	 i	den	historiske	virkelighed.	Revolutioner	er	ofte	
en	 politisk	 forandring	 forårsaget	 af	 vold:	 ”Enhver	 samfundsorden	 hviler	 i	
sidste	 ende	 på	 en	 form	 for	 vold,	 og	 ingen	 stat	 i	 verden	 har	 kunnet	
grundlægges,	helt	uden	at	nogle	grupper	med	tvang	dikterede,	hvad	der	skulle	
gælde	 for	 lov	og	ret	–	og	dermed	hvem	der	kunne	gøre	krav	på	den	 legitime	
voldsanvendelse,	som	koncentreres	i	staternes	politi	og	militær”	(p.	139).		
	
Nygaard	nuancerer	 voldsbegrebet	 i	 en	 såkaldt	 objektiv	 og	 subjektiv	 version.	
En	skelnen	der	er	særdeles	nyttig	i	forståelsen	af	de	revolutioner	som	verden	
har	været	vidne	 til	 i	den	moderne	verdenshistorie.	Først	og	 fremmest	er	det	
nyttigt	at	gøre	sig	klart,	at	hvis	de	eksisterende	magthavere	anvender	vold	for	
at	 fastholde	deres	magt,	 er	 det	 illusorisk	 at	 forstille	 sig,	 at	 de	 revolutionære	
ikke	 også	 skulle	 anvende	 vold.	 Dette	 fører	 igen	 tilbage	 på,	 at	 eventuelle	
kontrarevolutionære	 bevægelser	 logisk	 set	 også	 vil	 anvende	 vold	 for	 at	
tilbageerobre	magten,	hvilket	nærmest	tvinger	de	revolutionære	til	at	dreje	på	
voldsskruen	 endnu	 engang:	 ”En	 revolutionær	 bevægelses	 fordring	 om	
indflydelse	vil	synes	illegitim	ud	fra	det	gamle	samfunds	ret,	og	det	beståendes	
forsvarere	vil	reagere	ved	at	håndhæve	denne	ret	–	i	første	omgang	formentlig	
inden	 for	 denne	 rets	 grænser,	 i	 anden	 omgang	 med	 skrappere	 midler,	 der	
forsvares	med	henvisning	til	nødret”	(p.	142).	Voldsspiralen	er	så	at	sige	sat	i	
omdrejninger,	og	det	kan	være	svært	at	se,	hvor	den	slutter:	”Dermed	strides	
revolutionære	 og	 kontrarevolutionære	 indbyrdes,	 ikke	 blot	 med	 fysiske	
våben,	 men	 også	 med	 ord,	 om	 magten	 til	 at	 udpege	 fjenden	 som	 den	
væsentligste	udøver	af	vold”	(p.	145).		
	
Nygaards	 kapitel	 om	 revolutionær	 vold,	 kan	 på	 sæt	 og	 vis	 med	 stor	 fordel	
inddrages	 på	 lige	 fod	 med	 bl.a.	 Hannah	 Arendts	 Om	 revolution	 (nævnt	 i	
bogen)	og	Albert	Camus’	Oprøreren	(ikke	nævnt),	når	og	hvis	man	ønsker	at	
analysere	voldsaspektet	i	revolutionens	indvirkning	på	samfundsudviklingen.	
Det	kunne	være	ganske	nyttigt	i	forståelsen	af	fx	Det	arabiske	forår.	
	
Nygaard	 peger	 på,	 at	 der	 ikke	 kan	 findes	 den	 revolution,	 der	 ikke	 har	 taget	
demokratiet	 til	 sig	 som	 revolutionens	 målsætning.	 Men	 ikke	 sjældent	 har	
resultatet	 af	 revolutionen	 været	 det	 stik	modsatte.	Men	 ikke	 alt	 håb	 er	 ude:	
”Der	 opstod	 ingen	 varige	 demokratiske	 systemer	 lige	 i	 kølvandet	 på	 den	
franske	 revolution.	 Alligevel	 var	 et	 af	 de	 væsentligste	 resultater	 af	 denne	
revolution,	at	demokrati	som	begreb,	forståelse	og	handlingsform	blev	sat	på	
den	politiske	dagsorden”	(p.	158).	
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Afslutningsvis	 forsøger	 Bertel	 Nygaard	 at	 se	 på,	 om	 forskellige	 konkrete	
historiske	 revolutionsmønstre	 kan	 sammenfattes	 til	 en	 slags	
samfundsmæssige	og	historiske	lovmæssigheder,	der	kan	bruges	fremadrettet	
til	 at	 forudsige	kommende	 revolutioner.	Denne	 tankegang	afvises	 i	 det	 store	
og	hele	af	Nygaard.	Hverken	marxister	eller	borgerlige	revolutionsteoretikere	
har	 haft	 stort	 held	med	 at	 kunne	 forudsige	 en	 konkret	 revolution	 –	 om	 end	
mange	har	prøvet.	Årsagen	er,	at	der	ikke	eksisterer	entydige	materielle	eller	
ideologiske	 forklaringsmodeller,	som	kan	 finde	 ind	til	 revolutionens	såkaldte	
genetiske	grundstof.	Hverken	politisk	bragesnak	eller	udtalt	armod	kan	alene	
forklare	 det	 fænomen,	 der	 bærer	 betegnelsen	 revolution.	 Der	 er	 derimod	 et	
sammenfald	 af	 en	 lang	 række	 faktorer,	 som	 grundlæggende	 bygger	 på,	 at	
mennesket	 har	 en	 tro	 på,	 at	 kunne	 forandre	 samfundet.	 Om	 dette	 kan	 ske	
fredeligt	eller	voldeligt,	kan	ikke	sættes	på	en	formel.		
	
En	 såkaldt	 kombinationsfortolkning,	 er	måske	 den	 revolutionsteori,	 der	 har	
den	største	forklaringskraft.	Den	bygger	på	en	forestilling	om	at	revolutioner	
typisk	kommer	som	eftervirkningerne	af	en	kortere	eller	længere	økonomisk	
og	politisk	opgangsperiode,	der	aktuelt	ender	i	en	krise,	hvor	forventningerne	
til	fremtiden	uforberedt	bliver	afbrudt:	”Fremgangen	skaber	forventninger	om	
fortsat	 vækst,	 men	 den	 aktuelle	 krise	 gør	 det	 umuligt	 at	 indfri	 disse	
forventninger”	 (p.	 186).	 Denne:	 ”økonomisk-sociale	 udvikling	 kan	 spores	 i	
optakten	til	stort	set	alle	moderne	revolutioner,	om	end	 i	 forskellige	 former”	
(p.	 186).	 Her	 er	 det	 revolutionære	 frø	 plantet:	 ”Menneske	 begynde	 at	
protestere,	når	de	nægtes	noget,	de	ser	sig	berettiget	til”	(p.	186).	
	
Nygaard	 afviser	 kategorisk,	 at	 verden	 for	 lang	 tid	 siden	 skulle	 have	 set	 den	
sidste	revolution	–	om	end	den	for	 tiden	ser	ud	til	at	være	gået	 lidt	af	mode.	
Revolutionens	 motor,	 der	 bygger	 på	 idealer	 om	 lighed,	 inklusion	 og	
tilfredshed,	vil	aldrig	gå	af	den	politiske	dagsorden,	og	derfor	kan	man	afvise,	
at	revolutioner	kun	hører	fortiden	til.	Noget	andet	er	at	sige	hvor,	og	hvornår	
den	kommer.	Det	vil	afhænge	af	den	konkrete	historiske	omstændighed,	men	
ét	 er	 sikkert:	 ”Revolutioner	 og	 revolutionære	 projekter	 kommer	 igen”	 (p.	
196).	Det	er	kun	et	spørgsmål	om	tid.	
	
Denne	 bog	 kan	 især	 anbefales	 til	 den	 historieundervisning,	 der	 ønsker	 at	
inddrage	samfundsfagene,	 således	at	historien	 ikke	nødvendigvis	siger	noget	
om	 fremtiden,	 men	 hvor	 erfaringer	 fra	 fortiden,	 kunne	 være	 nyttige	 til	
vurdering	af	nutiden.	
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88.	Har	marxismen	overhovedet	en	fremtid?	

Anmeldelse	 af	 Damkjær,	 Jessen,	 Johansen,	 Jørgensen	 og	 Sørensen	 (red):	
Marxismen	efter	Marx.	Tolv	strømninger	i	det	20.	århundrede,	Frydenlund	2013.		
 
Offentliggjort	i	www.Historie-online.dk	
 
Formålet	med	 denne	 antologi	 er	 helt	 åbenlyst	 at	 revitalisere	 den	marxistisk	
inspirerede	universitetsundervisning,	 som	med	brask	og	bram	blev	smidt	på	
porten	 engang	 i	 slutfirserne,	 da	 det	 neo-liberalistiske	 samfundssyn	
fuldstændigt	 havde	 taget	 over	 med	 sovjetsystemets	 totale	 sammenbrud.	 På	
bagsideflabben	kan	man	læse:	”Denne	antologi	reintroducerer	den	marxistiske	
tradition,	som	er	forsvundet	ud	af	læseplanerne	og	den	offentlige	bevidsthed,	
men	 som	 har	 været	 en	 afgørende	 basis	 og	 et	 grundlag	 for	 diskussionen	 af	
udviklingen	 inden	 for	 de	 human-	 og	 samfunds-videnskabelige	 teorier,	 der	
benyttes	og	diskuteres	i	dag”.	
	
Bogens	oplæg	er	en	række	forelæsninger,	der	blev	afholdt	i	forbindelse	med	et	
kandidatseminar	 ved	 Afdeling	 for	 Idéhistorie	 på	 Aarhus	 Universitet	 i	 2009.	
Trods	 redaktørernes	 bearbejdning	 er	 bidragene	 i	 det	 hele	 taget	 svære	 at	
kapere,	 hvis	 man	 ikke	 i	 forvejen	 har	 knækket	 koden	 til	 den	 marxistisk	
filosofiske	 verden,	 der	 fokuserer	 på	 temaer	 som	 økonomikritik,	 dialektisk	
materialisme,	 tingsliggørelse,	 fremmedgjorthed	 og	 hegelianisme	 på	 et	 højt	
intellektuelt	abstraktionsniveau.	
	
Man	kan	faktisk	ikke	sætte	en	finger	på	indlæggenes	faglige	habitus,	men	hold	
da	 op	 hvor	 har	 de	 fleste	 af	 indlæggende	 det	 svært	 ved	 at	 komme	 ud	 til	
læseren,	 da	 det	 stærkt	 filosofiske	 sprogbrug	 givetvis	 kun	 gør	 teksterne	
interessante	for	en	lille	gruppe	elitestuderende.		
	
Dermed	er	det	svært	at	se,	at	denne	antologi	skulle	kunne	være	startskuddet	
til	 en	 ny	 og	 mere	 dogmefri	 tilgang	 til	 udviklingen	 af	 en	 brugbar	 marxistisk	
teori	i	fremtiden.	Den	er	alt	for	tilbageskuende	og	alt	for	elitær.	
	
Der	 er	 ingen	 tvivl	 om,	 at	 den	 økonomiske	 krise,	 der	 internationalt	 satte	 ind	
omkring	 2008,	 har	 bidraget	 til	 en	 fornyet	 interesse	 i	 marxistisk	 politik	 og	
teori,	 da	 det	 er	 åbenbart	 for	 enhver,	 at	 kapitalismen	 dengang	 som	 nu	 har	
indbygget	en	række	modsætninger	i	dens	måde	at	handle	og	organisere	sig	på.	
Der	ophobes	stadig	enorme	rigdomme	på	 få	hænder,	 samtidig	med	at	meget	
store	 befolkningsgrupper	 lades	 tilbage	 i	 et	 stigende	 økonomisk,	 kulturelt	 og	
socialt	 armod.	 Det	 var	 lige	 præcis	 disse	 forhold,	 som	Marx	 beskæftigede	 sig	
med	 gennem	 en	 bred	 vifte	 af	 videnskabsteoretiske	 tilgange.	 Marx	 var	 den	
første	 (og	 måske	 også	 den	 eneste),	 der	 i	 rigt	 mål	 inddrog	 filosofiske,	
sociologiske,	 politologiske	 og	 især	 økonomiske	 analyser	 i	 sin	
kapitalismekritik.	 Da	 han	 i	 realiteten	 ikke	 var	 ret	 klar	 i	mælet,	 når	man	 gik	
hans	 tekster	 efter	 i	 sømmene,	 har	 eftertidens	marxister	hovedsageligt	 været	
beskæftiget	med	 at	 udrede	 og	 fortolke,	 hvad	 der	 kunne,	 eller	 skulle,	 forstås	
som	 den	 ”rigtige”	 Marx.	 Det	 er	 det,	 denne	 antologi	 handler	 om.	 Om	 det	 er	
lykkedes	 er	 yderst	 tvivlsomt.	 Der	 er	 nemlig	 tale	 om	 tilfældige	 nedslag,	 der	
primært	kører	ad	to	spor:	
	

• Den	politiske	udvikling	af	marxismen		
• Nyfortolkninger	af	den	marxistiske	filosofi		
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Det	ene	spor	er,	hvor	antologiens	bidrag	mest	af	alt	handler	om	den	politiske	
udvikling	 af	 marxismen	 fra	 en	 ren	 teoretisk	 konstruktion	 til	 en	 politisk	
massebevægelse	 med	 heraf	 følgende	 diskussioner	 om	 fredelige	 eller	 mere	
voldelige	overgange	mellem	forskellige	samfundssystemer.	
	
Denne	del	af	antologien	kan	varmt	anbefales	til	historieinteresserede.	Især	er	
diskussionen	 om	 retning	 og	 udvikling	 af	 det	 tyske	 socialdemokrati	 mellem	
henholdsvis	Eduard	Bernstein,	Karl	Kautsky	og	Rosa	Luxemburg	om	partiets	
revolutionære	eller	reformistiske	retning	af	stor	interesse	for	en	nutidig	læser.	
Denne	 diskussion	mellem	 de	 forskellige	 politiske	 opfattelser	 vidner	 om	 den	
store	mangfoldighed	som	marxismen	 i	realiteten	dækker	over.	Det	er	nemlig	
svært	 med	 baggrund	 i	 det,	 Marx	 selv	 skrev,	 at	 udlægge	 en	 helt	 rigtig	
autoritativ	 forståelse	 af	 hans	 arbejde.	 Disse	 mange	 fortolkninger,	 der	 også	
florerede	i	Marx’	egen	levetid,	resulterede	sjovt	nok	også	i,	at	han	kort	før	sin	
død	udbrød:	”Én	ting	ved	jeg	med	sikkerhed,	og	det	er,	at	jeg	ikke	er	marxist”.	
	
De	 marxistiske-leninistiske	 diskussioner	 op	 til	 og	 under	 den	 russiske	
revolution	 er	 også	 af	 stor	 interesse	 for	 den	 historisk	 interesserede.	 Her	 får	
man	 et	 godt	 indblik	 i	 kampen	 mellem	 mensjevikkernes	 og	 bolsjevikkernes	
demokrati-	og	statsopfattelse,	men	også	i	hvordan	Lenin	hele	tiden	tilpassede	
sine	såkaldte	 ”marxistiske	analyser”,	 så	de	passede	 -	 som	 fod	 i	hose	 -	 til	den	
aktuelle	 revolutionære	 situation,	 og	 hans	 fanatiske	 målsætning	 om	 at	
fastholde	magten	hos	en	lille	inderkreds	omkring	ham	selv.		 
 
Det	 andet	 spor	 i	 antologien	 er	 af	 mere	 intellektuel	 karakter,	 hvor	 Marx’	
filosofiske	 værker	 er	 genstand	 for	 en	 række	 nyfortolkninger	 i	 det	 tyvende	
århundrede	 –	 typisk	 i	 opposition	 –	 til	 den	mere	 ortodokse	 og	 partipolitiske	
marxisme.	 Hvorom	 alting	 er,	 så	 er	 der	 tale	 om	meget	 stramt	 strukturerede	
diskussioner	 blandt	 en	meget	 lille	 gruppe	 af	 intellektuelle	 filosofer,	 der	 ikke	
havde	 meget	 forbindelse	 til	 den	 virkelige	 politiske	 verden.	 Når	 man	 læser	
bidragene	i	dag,	har	man	mest	af	alt	indtryk	af,	at	godt	nok	var	det	interessant,	
men	de	havnede	alle	som	en	i	både	en	politisk	og	filosofisk	blindgyde	–	totalt	
afsondret	 fra	 den	 politiske	 praksis	 i	 arbejderbevægelsen	 og	 dets	 politiske	
forgreninger.	De	blev	 glemt	 af	 historien,	 da	deres	 analyser	 var	uanvendelige	
som	 vejledning	 til	 praktisk	 politik.	 Det	 at	 de	 er	 blevet	 draget	 frem	 i	 denne	
antologi,	ændrer	ikke	på	dette	forhold.	De	var	uanvendelige	dengang	–	og	det	
er	de	også	nu.	De	har	kun	idehistorisk	interesse.	
 
En	undtagelse	 fra	denne	 filosofiske	 tomgang	er	Mihail	Larsens	 lille	essay	om	
den	 franske	 filosof	 Marcuse.	 Først	 og	 fremmest	 fordi	 Hr.	 Larsen	 er	 en	
formidabel	god	formidler,	der	kan	forklare	komplicerede	sammenhænge	på	en	
forståelig	måde,	men	 i	 lige	 så	høj	grad	 fordi		Herbert	Marcuse	om	nogen	var	
eksponent	 for	en	ny	og	anderledes	universitetsmarxisme	 i	ungdomsoprørets	
dage.	Det,	 som	måske	 kan	 bruges	 i	 en	 fremtidig	marxistisk	 reformulering	 af	
analyserne,	 er	 individets	 rolle	 i	 forhold	 til	 masserne.	 Det	 er	 ikke	 kun	 de	
samfundsmæssige	 strukturer,	 der	 formulerer	 folks	 bevidsthed	 og	
handlemuligheder.	 Individets	rolle	er	kraftigt	blevet	undertrykt	 i	de	 tidligere	
marxistiske	 analysemodeller.	 Her	 udgjorde	Marcuse	 en	 dejlig	 undtagelse,	 da	
han	 konstaterede,	 at	 mange	 af	 dem	 der	 støttede	 nazismen,	 var	 mere	
interesseret	 i	at	 få	 fast	arbejde	og	mad	på	bordet	 frem	for	vidtløftige	utopier	
om	det	klasseløse	samfund.	Derfor	var	en	af	Marcuse	anbefalinger	at	inddrage	
psykoanalysen	 som	 et	 supplement	 til	 den	 klassiske	 marxisme.	 Dertil	 skal	
lægges,	 at	 der	 under	 socialismen	 skal	 være	 udvidede	 demokratiske	
rettigheder,	der	modvirker	socialismens	almindelige	tendens	til	totalitarisme.	
Det	er	også	en	 illusion	at	 tro,	at	den	revolutionære	energi	udelukkende	kom	
fra	arbejderklassen.	Dette	strider	direkte	mod	historiske	erfaringer.	
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Hvor	ville	det	have	været	befriende,	hvis	antologien	i	større	grad	havde	turde	
tage	 indsigtsfulde	 marxistiske	 kritikere	 så	 som	 fx	 Karl	 Popper	 (Det	 åbne	
samfund	 og	 dets	 fjender)	 og	 Albert	 Camus	 (Oprøreren)	 under	 grundig	
behandling.	For	hvis	marxismen	skal	kunne	bestå	fremtidens	lakmusprøve,	er	
det	 mere	 vigtigt,	 at	 den	 kan	 forholde	 sig	 til	 de	 teoretiske	 og	 empiriske	
indsigelser,	som	bl.a.	disse	forfattere	har	stillet	til	marxismen.	Dette	ville	have	
givet	antologien	kant,	 frem	for	udelukkende	at	 fremdrage	stærkt	overbeviste	
marxister,	 som	på	 forskellig	 vis	 forsøger	 at	 vride	deres	hjerner	 for	 at	 kunne	
forklare	det	åbenlyst	forkerte	og	absurde	i	nogle	af	Marx’	profetier.	Det	er	ikke	
tilstrækkeligt	 kun	 at	 kunne	 opstille	 en	 falsk	 adskillelse	 mellem	 ”teori”	 og	
”realanalyser”	for	at	forsvare	Marx’	renommé	for	eftertiden.	
	
Der	skal	trods	alt	lyde	en	stor	ros	til	både	forlag,	redaktører	og	forfattere	for	at	
udgive	denne	antologi.	De	har	nemlig	fuldstændig	ret	i,	at	der	er	et	stort	behov	
for	 at	 genindføre	 marxistiske	 videnskabsdiscipliner	 på	 de	 højere	
læreranstalter.	 Det	 første	 resultat	 i	 form	 af	 denne	 antologi	 er	 dog	 en	 pose	
blandende	bolcher,	men	processen	er	immervæk	sat	i	gang.	Til	lykke	med	det,	
og	husk,	at	en	enkelt	bog	ikke	udgør	et	helt	nyt	bogmarked.	Men	lad	os	håbe,	at	
det	 ikke	 er	 det	 sidste	 forsøg,	 der	 bliver	 taget	 i	 denne	 retning.	 For	 skal	 vi	
dybere	 ind	 i	 den	 økonomiske	 kriseforståelse	 som	 hersker	 i	 hele	 verden,	
kommer	 vi	 ikke	 uden	 om,	 at	Marx	 og	marxismen	 også	 har	 noget	 at	 bidrage	
med.	
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89. En	meget	personlig	velfærdshistorie 
Anmeldelse af Lisbeth Jarlov: Velfærdssamfundets datter. Tradition og fornyelse 
1949-2011. Historia Forlag 2012 
 
Offentliggjort i www.dknyt.dk 
 
Denne bog er noget så sjældent som en selvbiografisk samtidshistorie. Det 
er en traditionel selvbiografi i den forstand, at den meget detaljeret bevæger 
sig tæt og reflekterende ind i en persons privatsfære. Men det er også en 
solid samtidshistorie i den forstand, at den på et oplyst statistisk grundlag 
beskriver den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i Danmark i 
perioden 1949 til 2011. Fra et samfund, der måske ikke var direkte fattigt, 
men hvor der var knaphed på stort set alt, til et samfund hvor velfærden var 
så udtalt, at store dele af befolkningen kæmpede med en række 
overforbrugsproblemer og livsstilssygdomme.  
 
Vi følger en lille pige fra et lille veluddannet hjem på landet, over hendes 
flittige skolegang, studenterliv i Århus. Hun stiftede familie, fik en 
kandidatuddannelse, påbegyndte et deltidsjob i København, røg ind i en 
skilsmisse, fik delebørn, etablerede et nyt parforhold og fik igen barn. Vi får 
også en detaljeret historie om en jobkarriere som akademisk konsulent - fra 
ansat til selvstændig. Bogens levnedsforløb slutter med de overvejelser, der 
opstår, når man lidt ufrivilligt ender som efterlønner. Glæden er dog, at 
man så bedre kan hellige sig livet som aktiv bedstemor. 
 
Lisbeth Jarlov bruger sin egen livsbane, sine egne erfaringer og refleksioner 
som referenceramme til den velfærdshistorie, som bogen jo også er. Hun 
var ikke fremme i frontlinjen, men var alligevel med hele vejen som stille og 
anonym aktør. Hun var med i kvindefrigørelsen, om end hun ikke var en del 
af det fysiske ungdomsoprør. Hun passede sine studier, mens andre rendte 
rundt og lavede revolution – dog mest i egne hoveder. Hun høstede så at 
sige frugterne af den frigørende samfundsudvikling, hun selv blev en aktiv 
del af.  
 
Hun var øjenvidne til, men også aktiv deltager i den måske mest 
revolutionerende tid, som Danmarkshistorien har kunnet opvise. Nedbrud 
af traditionerne, frisættelse af menneskers kreativitet og udbygningen af 
den danske velfærdsstat. Det ligger i sagens natur, at når mennesker gives 
flere valgmuligheder, gør det adfærden hos den enkelte borger mindre 
traditionsbundet. Man kunne måske lidt frimodigt kalde det den kreative 
klasses opkomst (dog ikke nævnt).  
 
Lisbeth Jarlov er som bogen antyder indbegrebet af velfærdssamfundets 
datter. Hun fik mulighederne – og hun greb dem.  

Social	kapital	

Begrebet	tillid	er	det,	der	mest	gennemsyrer	denne	biografi.		
	
Tillid	er	en	stærk	tro	på	andre	menneskers	og	institutioners	pålidelighed,	men	
også	 på	 egne	 evners	 mulighed.	 Lisbeth	 besidder	 i	 udtalt	 grad,	 det	 man	 i	
faglitteraturen	kalder	social	kapital.	Et	kreativt	overskudsmenneske	med	tillid	
til	 både	 andre	mennesker	og	offentlige	 systemer.	 For	hende	er	det	 vigtigt	 at	
påpege,	 at	 hvis	 borgerne	 ikke	 har	 tillid	 til	 de	 bærende	 institutioner	 i	
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samfundet,	 så	 som	 parlament,	 administration,	 politi	 og	 domstole,	 vil	 det	
svække	 borgernes	 lovlydighed	 og	 destabilisere	 samfundet	 både	 socialt	 og	
økonomisk.		
	
Lisbeth	Jarlov	havde	tillid	til	sine	forældre.	De	var	veluddannede,	frisindede	og	
arbejdsmæssigt	stræbsomme	–	faderen	dog	i	en	sådan	grad,	at	han	i	Lisbeths	
barn-	og	ungdom	udviklede	en	alkoholbetingede	depression,	der	til	sidst	endte	
i	selvmord.	En	hændelse	som	i	høj	grad	har	påvirket	Lisbeth	lige	siden.	Dette	
selvmord,	baggrund	og	årsag,		bliver	vendt	og	drejet	mange	steder	i	bogen.					
	
Lisbeth	havde	tillid	til	de	voksne	og	til	skolesystemet.	Hun	var	en	lille,	flittig	og	
dygtig	skolepige,	der	satte	stor	pris	på	sine	læreres	store	pædagogiske	viden	-	
især	inden	for	historie	og	samfundsforhold.	En	prægning	der	har	fulgt	hende	
lige	siden	–	både	personligt	og	arbejdsmæssigt.	
	
Lisbeth	havde	også	tillid	til	samfundets	mange	gode	ungdomsuddannelser,	der	
tilmed	 var	 gratis.	 Selv	 startede	 hun	 på	 tandlægehøjskolen,	 men	 skiftede	
hurtigt	 over	 til	 statskundskab,	 og	 har	 i	 hele	 sit	 voksenliv	 været	 både	meget	
glad	 og	 stolt	 over	 dette	 valg.	 Tillid	 til	 at	man	 kunne	 blive	 det	man	 ville,	 har	
præget	 hele	 hendes	 positive	 livsindstilling,	 der	 tydeligt	 skinner	 igennem	
bogens	næsten	400	sider.		

En	stolt	kvinde	

Man	 er	 ikke	 i	 tvivl.	Her	 er	 en	 stolt	 kvinde.	 Både	 af	 sig	 selv,	men	 også	 af	 det	
danske	samfund.	
	
Tilliden	 til	 det	politiske	og	demokratiske	 system	 i	Danmark	er	usvækket.	Da	
hun	 blev	 politisk	 bevidst	 som	 ung,	 lagde	 hun	 billet	 ind	 på	 et	 socialistisk	
livssyn.	Senere	 skiftede	hun	 til	mere	 social-liberale	holdninger.	Men	hun	har	
aldrig	været	i	tvivl	om	at	forenings-,	presse-	og	ytringsfrihed	er	en	helt	central	
livsnerve	 i	det	danske	velfærdssystem.	Høj	 faglighed	og	 fri	 for	korruption	og	
nepotisme.		
	
Tillid	 til	 at	 kvinder	 både	 kan	og	 vil	 være	 aktive	medborgere	på	 alle	 planer	 i	
samfundslivet,	 træder	 stærkt	 og	 tydeligt	 frem	 i	 hendes	 biografi.	 Hun	
repræsenterer	på	denne	måde	kønnet	på	den	allerbedste	måde.	Hun	er	fuld	af	
ros	 til,	 at	 samfundet	 trods	 alt	 giver	 mulighed	 for	 at	 kvinder	 kan	 leve	
anstændigt	som	eneforsørgere	-	ikke	prangende,	men	muligt.			
	
Tillid	 til	 sine	 egne	børn	 er	 også	 en	meget	 sympatisk	 og	udtalt	 egenskab	 ved	
Lisbeth.	De	skal	naturligvis	støttes	på	alle	måder,	men	de	skal	gøre	deres	egne	
valg,	og	deres	egne	 fejltagelser.	Børnebørnene	skal	naturligvis	 forkæles,	men	
ikke	opdrages	af	bedsteforældrene.	

Nærværende	samtidshistorie	

Især	 tilliden	 til	 sundhedsvæsenet	 er	 imponerende.	 Både	 fordi	
lægevidenskaben	 i	hendes	 liv	har	gennemløbet	kolossale	 landvindinger,	men	
lige	så	meget	fordi	hun	selv	-	og	et	af	hendes	børn	-	konkret	har	nydt	godt	af	et	
velfungerende	 og	 gratis	 sundhedsvæsen.	 Det	 er	 en	 historie	 der	 varmer.	
Moralen	er,	at	det	nytter	noget	at	have	en	velfungerende	offentlig	sektor.	Der	
skal	også	plads	til	en	svipser	eller	to	uden	at	det	rykker	på	den	grundlæggende	
tillid	til,	at	velfærdssamfundet	er	godt	for	de	fleste.	Det	er	der	som	regel,	når	
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man	 har	 brug	 for	 det.	 At	 afvikle	 det,	 vil	 være	 skadeligt	 for	
sammenhængskraften.	
	
Et	 andet	 gennemgående	 træk	 ved	 bogen	 er	 den	 grundholdning,	 der	 er	 til	
uddannelse.	Det	er	godt	for	samfundet,	men	det	er	så	sandeligt	også	godt	for	
den	 enkelte.	 Det	 giver	 både	 erhvervsbeskæftigelse	 og	 mulighed	 for	
selvstændig	stillingtagen	til	det	liv,	som	man	gerne	vil	leve.	
	
Det	 forhold	 at	 man	 i	 denne	 bog	 følger	 en	 konkret	 skæbne,	 gør	
samtidshistorien	 langt	 mere	 nærværende	 end	 hvis	 man	 tog	 fat	 på	 en	
traditionel	lærebog	om	emnet.		
	
I	denne	bog	er	det	ligefrem	hyggeligt	at	følge	udviklingen	hos	hovedpersonen,	
og	hvordan	hun	reflekterer	over	den	samtidige	samfundsudvikling,	som	vi	alle	
sammen	er	en	lille	–	måske	ubetydelig	-	brik	i.	Nogle	steder	er	bogen	nok	lidt	
for	 småsludrende,	med	 for	mange	petitesser	og	oplistninger,	og	en	og	anden	
gentagelse	kunne	nu	godt	have	været	 forsøgt	undgået,	men	det	ændrer	 ikke	
på,	at	historierne	er	godt	fortalt	i	et	stille	og	roligt	sprogbrug.	
	
Bogen	 kan	 med	 disse	 ord	 anbefales	 enhver,	 der	 er	 dømt	 indendørs	 i	 det	
lunefulde	 danske	 vejr.	 Bogen	 er	 både	 fornøjelig	 at	 læse	 og	 fuld	 af	 nyttig	
samfundsrelevant	viden.	God	læselyst.	
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90.	Kontrol er godt, men t i l l id er nu bedre 
Anmeldelse af Lars Torpe: De stærke samfund. Social kapital i 
Skandinavien, Frydenlund Academic 2013 
 
Offentliggjort i www.dknyt.dk 
 
Denne bog handler om tillid og velfærdsstat:  

• Stor tillid – god velfærdsstat.  
• Lille tillid - dårlig velfærdsstat. 

 
I Skandinavien, og specielt i Danmark, har man med stor tydelighed kunnet 
konstatere, at borgernes generelle tillid til andre mennesker, til samfundet i 
almindelighed og de offentlige myndigheder i særdeleshed, er det 
grundstof, som velfærdsstaten er opbygget af. Rokker man ved borgernes 
generelle tillid, rystes velfærdsstaten i sin grundvold. 
 
Bogen foretager en grundig gennemgang af tillid, normer og netværk (også 
kaldet social kapital), og redegør for hvordan de hver for sig og i 
sammenhæng spiller en afgørende rolle for vores opfattelse af 
velfærdssamfundet og dets institutioner.  
 
Bogen gør op med den leninistiske læresætning, at tillid er godt, men 
kontrol er bedre. Bogen er derimod et åbent forsvar for den holdning, at 
kontrol er nødvendigt, men at det er den generelle tillid blandt borgerne, 
der får et samfund til at fungere som en fælles enhed.   
	
Tillid kan eroderes	
Bogen rejser også en række advarselslamper, da øget social og økonomisk 
ulighed generelt, og stigende eksklusion af etniske samfundsgrupper 
specifikt, er med til at erodere tilliden mellem borgerne, og dermed udhule 
velfærdssamfundets dynamik og innovative overlegenhed.  
 
Især bliver der kastet et kritisk lys på de senere års benhårde 
nyliberalistiske policyudvikling, da en bevægelse væk fra de universelle 
velfærdsrettigheder, ser ud til både at øge mistilliden blandt borgerne og en 
ulyst til at finansiere de offentlige udgifter gennem kollektive skatter: ”Der 
er nemlig en klar og veldokumenteret forbindelse mellem social lighed og 
tillid” (side 76).  
 
Der er derudover en tæt empirisk sammenhæng mellem borgernes 
oplevelse af institutionel fairness, og lysten til at betale skat: ”Under de 
liberale velfærdsregimer i Storbritannien og USA i 1980’erne og 1990’erne 
steg uligheden markant, og afstanden mellem de sociale klasser blev større. 
I Sverige og Danmark finder vi ikke en tilsvarende social polarisering” (side 
76). 
 
Bogen viser, at der er en stærkt og tydelig konstaterbar sammenhæng 
mellem indkomstudviklingen og tillidsforholdene mellem borgerne. Når 
indkomstuligheden stiger i et samfund, så falder tilliden mellem folk. Sagt 
på en anden måde: Hvis Ginikoefficienten stiger, så stiger mistilliden i 
befolkningen også. 
 
Underklassefænomén 
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Men ikke alle borgere er kommet med på tillidsbølgen. Jo højere 
uddannelse, desto mere tillid – især folk i beskæftigelse udviser den største 
grad af tillid til andre mennesker og offentlige institutioner: ”I dag er 
grupper med lav tillid de marginaliserede og dem der risikerer at blive det. I 
Danmark ser det således ud som om, at mistillid er blevet et 
underklassefænomen” (side 77). 
 
Bogen påviser en stor sammenhæng mellem den demokratiske kultur, 
foreningslivet, aktiv medborgerskab og tilliden i befolkningen. Danmark og 
de skandinaviske lande boner generelt meget positivt ud på disse 
fænomener, mens de østeuropæiske lande, for slet ikke at tale om 
tredjeverdenslandene, har store og stigende problemer med tillidsskabende 
foranstaltninger i deres lande. En manglende tillid der er til stor skade for 
både deres økonomiske og sociale udvikling.   
  
Tillid til det politiske system spiller en stor rolle for velfærdsudviklingen. 
Det er vigtigt, at afstanden mellem befolkning og politikere er mindst 
mulig, hvis man vil opbygge et tillidsforhold til de demokratiske organer. 
Det som kræves af det demokratiske liv er, at de politiske beslutninger både 
skal være legale, legitime og effektive, og ikke styret af dominerende 
særinteresser eller værre endnu – nepotisme eller korruption.   
 
Det er en demokratisk grundregel, at den enkelte borger anerkender, at de 
love, som de er underkastet, er vedtaget på en korrekt måde. Af og til kan 
lovene godt blive opfattet som tåbelige, men man vil alligevel gerne 
acceptere dem, dersom de er vedtaget efter en retfærdig og gennemskuelig 
proces. 
	
Generaliseret tillid 
Lande, der er kendetegnet af udbredt korruption, er også lande, der udviser 
den mindste grad af generalisereret tillid befolkningen imellem. 
Landestudier viser tydeligt, at der er en tæt sammenhæng mellem tillid og 
korruption. Danmark har i særklasse mindst korruption, og scorer derfor 
også højt på tillidsbarometeret. I den anden ende af skalaen, i en europæisk 
kontekst, ligger fx Rumænien og Tyrkiet, med en stor grad af korruption og 
lav offentlig tillid. Her stoler man ikke på hinanden. Man tror, at det 
offentlige snyder, og så gør man det også som privatperson, da man har den 
udtalte holdning, at det gør alle de andre også. Det er altså et forsvar for 
ikke selv at blive snydt – pga. manglende tillid. 
 
Gennem selvstyre i foreninger på enten nationalt eller lokalt plan vænnes 
borgerne til at samarbejde og at vise hensyn til hinanden. Man ”lærer” så at 
sige demokrati ved at deltage i foreningslivet, hvilket alt andet lige øger den 
sociale tillid, idet usikkerheden mindskes for personer, der er forbundet 
gennem politiske, kulturelle og sociale netværk. Foreningsaktivitet gør det 
også muligt, at formidle holdninger og synspunkter fra bunden til toppen af 
det politiske liv. Derudover gør foreningslivet generelt borgerne mere 
forstående og forberedte på, at der både skal foretages mægling og 
kompromisser på en lang række politiske og sociale områder: ”Ganske vist 
stagnerer de politiske partier, men vi noterer samtidigt pæne fremgange for 
foreninger inden for fritid, miljø samt ikke mindst humanitære foreninger” 
(side 104).   
 
Det er helt utænkeligt, at forestille sig frivilligt arbejde uden at borgerne i 
væsentlig omfang besidder en generel tillid til andre mennesker og 
offentlige myndigheder. Frivilligt arbejde er bl.a. båret af en balanceret 
form for tillidsskabende handlinger iklædt opfattelsen af, at ”den ene 
tjeneste, er den anden værd”, og at ”man gerne vil yde noget for andre, uden 
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nødvendigvis at få noget til gengæld” i samme målestok og ofte heller ikke 
på samme tid.  
	
Noget at være sammen om 
Ifølge bogen skal man heller ikke være så bekymret for, at statens 
overtagelse af en række tidligere foreningsaktiviteter vil svække 
civilsamfundets betydning, og dermed omfanget af det frivillige arbejde: 
”Tværtimod er frivilligheden vokset… I 1997 blev det … skrevet direkte ind i 
serviceloven, at kommunerne skal samarbejde med de frivillige sociale 
foreninger om løsning af sociale problemer” (side 105). 
 
Helt generelt spiller borgeres generelle tillid en helt central rolle for det 
demokratiske liv og dets effektivitet. Lars Torpe opstiller fire punkter, der 
klart belyser dette forhold (side 115):  

1. Er der tillid, er det nemmere at danne brede politiske koalitioner og 
formulere samlede løsninger. 

2. Er der tillid, er det nemmere at opnå forståelse for, hvad der er 
politisk rigtigt og nødvendigt at gennemføre her og nu under de 
givne betingelser. 

3. Er der tillid, har det en afsmittende virkning på politikere og 
embedsværk, så de ikke fristes til opportunistisk adfærd, dvs. at 
handle ud fra deres egne interesser. 

4. Er der tillid, er borgerne mere villige til at respektere lovgivningen. 
 
Vi lader den lige stå et øjeblik! 
 
Et samfunds sammenhængskraft baserer sig i høj grad på, at mennesker 
normalt mødes med en naturlig tillid til hinanden. Det er ikke blot tilfældet, 
når vi træffer et menneske vi kender godt, men det gælder også, når vi 
træffer en vildtfremmed. Hvis man ikke har særlige grunde til mistillid, har 
man som udgangspunkt tillid til hinanden. Man kunne næsten her fristes 
til, at bruge den danske filosof K.E. Løgstrups berømte indledning til ”Den 
etiske fordring” (dog ikke nævnt), for at beskrive det grundlæggende 
tillidsforhold, der altid må bestå mellem mennesker: ”Den enkelte har 
aldrig med et andet menneske at gøre uden at holde noget af dets liv i sin 
hånd”. Vi påvirker hinanden på godt og på ondt, og vi skal have noget at 
være sammen om.  
	
Kun få ikke-medlemmer 
Danmark er om noget et foreningsland, da kun ganske få danskere ikke er 
medlem af nogen forening. Det frivillige foreningsarbejde inden for kultur, 
miljø og sociale forhold spiller derfor en betydelig rolle for 
demokratiudviklingen – især som en slags konfliktmægler mellem borgeren 
og de offentlige myndigheder. Foreninger har ofte evnen til at kunne skabe 
brugbare forhandlingsløsninger: ”Via forhandlingsløsninger og korporativ 
interesserepræsentation trækkes menige medlemmer med ind i en i et 
forpligtende samarbejde med andre organisationer og med politiske 
repræsentanter på centralt og lokalt plan” (side 150).  
 
Der er mindst fire institutionelle forhold, der sikrer en høj grad af tillid 
borgerne imellem: ”For det første at borgerne behandles som lige og frie, 
eller som det er udtrykt af en canadisk retsfilosof, at alle borgere behandles 
”med omtanke og respekt” (Dworkin). For det andet, at man stole på, at 
offentlige institutioner giver korrekte oplysninger til borgerne. For det 
tredje, at offentlige institutioner overholder indgåede aftaler og indfrier 
afgivne løfter. For det fjerde, at offentlige myndigheder holder øje med, at 
lovene overholdes og sanktionerer brud på lovgivningen” (side 185). 
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Alt i alt viser bogen hvorfor Danmark har indtaget en slags førerposition i 
velfærdsudviklingen. Den viser også, at piller man ved nogle af de 
grundlæggende universelle rettigheder, er der en alvorlig fare for, at en del 
af sammenhængskraften i form af generaliseret tillid kan gå fløjten. En 
stille advarsel til politikerne om ikke udelukkende at fokusere på de 
øjeblikkelige økonomiske gevinster i reformpolitikken, der sagtens kan vise 
sig at blive dyrere på længere sigt.  
 
Det er forfatterens opfattelse, at de universelle ydelser i forening med 
frivilligt arbejde er en hovedhjørnesten i den danske velfærdsstat. Social 
kapital har som kollektiv ressource en positiv effekt på både demokrati og 
økonomisk udvikling, da social kapital styrker evnen til at koordinere og 
styre processer i både offentligt og privat regi.   
 
Med disse ord kan bogen varmt anbefales til alle politisk interesserede og 
frivilligt engagerede mennesker - til gavn for både dem selv, og det samfund 
som de lever i.  
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91. En økonomisk klassiker i  dansk oversættelse  

Anmeldelse af Adam Smith: Nationernes Velstand, Bind I – II, 
Informations Forlag 2013. 
 
Offentliggjort i www.historie-online.dk 
 
Det er nu 237 år siden, at dette bogværk, der oprindeligt var i fem bind, 
første gang så verdens lys i 1776. Bogen går for at være den første 
økonomilærebog i verdenshistorien. På struktureret og videnskabelig vis 
analyserer og beskriver den de frie økonomiske markedskræfter.  
 
Der er som bekendt løbet meget vand i åen siden da, og verden og 
samfundsøkonomierne har ændret sig til ukendelighed. Derfor kan man 
også med rette spørge sig selv, hvilken værdi bogen har i dag.  
 
Omfanget af interesserede læsere er givetvis ret beskedent, men mon ikke 
at de alligevel findes?  
 
Om ikke andet kunne man forestille sig den kreds af personer, der har en 
særlig interesse for historie og økonomisk teori. 
 
Nu hvor bogen findes i en god og moderne oversættelse, kan man håbe på, 
at flere får læst hele bogen i sammenhæng. Indtil nu har man mest af alt 
haft det indtryk, at rigtig mange der har gjort sig ”kloge” på Adam Smith, 
ene og alene har læst ham i uddrag. Anmelderen er ingen undtagelse. 
 
Hele værket kan læses uden særlige forudsætninger, men man skal nok i 
sandhedens interesse nævne, at det kræver en relativ stor interesse i 
datiden økonomiske og sociale forhold, hvis man skal gøre sig håb om, at 
komme igennem alle bogens mere end 900 sider. Bogen er på sin vis let at 
læse, og man bliver både overrasket og fascineret af forfatterens omfattende 
historiske viden, hans pædagogiske talent til at forklare komplicerede 
forhold i både samtid og fortid, samt en meget skarp og analytisk 
iagttagelsesevne, hvilket også var nødvendigt, da den statistiske 
information på hans tid var særdeles mangelfuld.  
 
Dette er ikke et bogværk, som man bare kommer igennem på en formiddag. 
Man skal faktisk helt frem til side 472, før man møder den måske mest 
ikoniserede økonomiske tese overhovedet. Den der handler om, at det 
kapitalistiske marked fungerer bedst, når det overlades til sig selv og de frie 
kræfter, så hele økonomien kan blive styret af en nærmest guddommelig 
usynlig hånd: ”Ved at støtte den hjemmelige industri frem for den 
udenlandske har han alene sin egen gevinst i tankerne, og han ledes i dette 
som i så mange andre spørgsmål af en usynlig hånd til at gavne et formål, 
som ikke indgår i hans hensigt. Og det er nu heller ikke så dårligt for 
samfundet, at dette formål ikke indgår i denne hensigt. Ved at forfølge sin 
egen interesse fremmer han ofte samfundets interesse mere effektivt, end 
hvis han virkelig havde til hensigt at fremme den” (Pet, kursivering). Dette 
er i al væsentlighed kernen i Adam Smiths økonomiske filosofi. 
Egeninteressen fremmer fællesskabsinteressen – enhver offentlig 
restriktion eller markedsmæssig blokering er til skade for egeninteressen, 
og dermed fællesskabet. Det frie marked løser alle økonomiske problemer.   
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Der er med Nationernes Velstand virkelig tale om et ideologisk og 
økonomisk forsvar for den minimalistiske natvægterstat i maksimal 
betydning.  
 
Med disse ord kunne denne anmeldelse såmænd godt have været sluttet. 
Men dette ville trods alt ikke yde dette teorihistoriske tobindsværk fuld 
retfærdighed. Der er nemlig mange andre elementer i dette værk, der kan 
give en nutidig læser både historisk indsigt og bedre refleksionsevner i 
forståelsen af den aktuelle økonomiske debat og politiske situation.  For 
man vil opdage – godt nok efter læsning af 6– 700 sider - at Adam Smith 
ikke var blind for, at montomt og ensformigt fabriksarbejde, som han i den 
grad advokerede for, også kunne virke både sløvende og fremmedgørende, 
og at uddannelse af ungdommen kunne modvirke denne uheldige udvikling 
– dog ikke betalt af det offentlige. Adam Smith var heller ikke tonedøv over 
for, at hvis det viste sig nødvendigt for staten, at inddrive skatter til 
dækning af sine udgifter, var det nok mest effektivt, at de både var 
gennemskuelige og delvis progressive.  
 
Men at betragte ham som en social-liberal økonom, er nok for meget, at 
gøre ud af ham, om end læseren må erkende, at hans sociale syn, ser ud til 
at skifte fokus fra første til femte bog af værket.  
 
Adams Smiths formål med at skrive Nationernes Velstand var, at arbejde 
for et samfund, hvor den enkelte borger skulle have lige ret til tilværelsen. 
Hans undersøgelse, skulle efter eget udsagn, kunne skabe grundlaget for en 
økonomisk politik, der gav forøget velstand til den brede del af 
befolkningen. Målet var ikke at afskaffe fattigdommen, men at øge 
velstanden generelt. For Adam Smith var det menneskelige arbejde, og især 
arbejdsdelingen, den væsentligste kilde til denne velstand: ”Den største 
forbedring af arbejdets produktive kræfter … ser ud til at være en virkning 
af arbejdsdelingen” (p. 45).   
 
Adam Smith lagde ud over arbejdsdelingen, stor vægt på markedets 
størrelse, profitmotivet samt kapitalejernes nøjsomhed og opsparing som 
den primære forklaring på de dynamiske effekter bag teknologisk udvikling 
og økonomisk vækst. 
 
For Adam Smith var den teknologiske udvikling en integreret del af 
arbejdsdelingen, der øgede arbejdernes produktivitet. Efter Adam Smiths 
opfattelse var tre forhold afgørende for den øgede produktivitet: "For det 
første i den enkelte arbejders øgede færdigheder; for det andet i besparelsen 
af den tid, der ellers går tabt, ved at man skifter fra én type arbejde til en 
anden; og endelig, for det tredje i opfindelsen af et stort antal maskiner, der 
letter arbejdet og forkorter det og gør, at én mand kan udføre mange 
mænds arbejde” (p. 48). Arbejdsdelingen er dog ikke et planlagt 
menneskeligt fænomen: ”Denne arbejdsdeling, som så mange fordele kan 
udledes af, er ikke oprindelig en virkning af menneskelig visdom, der 
forudser og stræber efter den almindelige velstand, som den er årsag til” (p. 
53).  
 
Adam Smith var af den faste overbevisning, at det var folks egeninteresser, 
der var den væsentligste økonomiske drivfjeder i den kapitalistiske 
markedsøkonomi: ”Det er ikke på grund af slagterens, bryggerens og 
bagerens velvilje, vi kan se frem til vores middagsmåltid, men fordi at de ser 
på deres egen interesse. Det er ikke deres menneskelighed, vi henvender os 
til, men deres egenkærlighed, og vi taler ikke om, hvad vi selv har brug for, 
men hvad der er til gavn for dem” (p. 54). Dette følger hele Adam Smiths 
filosofi om, at enhver person vedvarende ville anstrenge sig selv for at finde 
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den mest fordelagtige anvendelse af den kapitalsum som han råder over. 
Det er i virkeligheden kun personens egen fordel vedkommende har i 
tankerne, og ikke samfundets. Men personens selviske bestræbelser for at 
opnå egen fordel ville naturligt, eller rettere nødvendigvis, lede 
vedkommende til at foretage en beskæftigelse som er til størst fordel for 
samfundet. 
 
For at arbejdsdelingen kunne ske fyldest, var markedets størrelse – 
herunder muligheden for fri udenrigshandel – af helt afgørende betydning 
for det økonomiske liv: ”Hvis markedet kun er ganske lille, kan ingen 
foranlediges til udelukkende at beskæftige sig med én slags arbejde, hvilket 
skyldes den manglende mulighed for at udveksle hele det overskudsprodukt 
af ens eget arbejde, der overstiger, hvad man selv forbruger, for at dele af 
produktet af andres arbejde, som vedkommende måtte have brug for” (p. 
57). Uden et marked ingen arbejdsdeling, og uden arbejdsdeling, ville et 
varieret vareudbud ikke eksistere.  
 
Adam Smiths pengeteori virker i dag noget antikverede, men det forhold, at 
penge var et nødvendigt smøremiddel i udveksling af varer på et marked, 
beskrives meget præcist: ”Lad os antage, at en mand har mere af en given 
vare, end han selv har brug for, mens en anden har mindre af den. Den 
første ville nu være glad for at afhænde en del af sit overskud, og den anden 
ville gerne tage imod det. Men hvis sidstnævnte ikke har noget, som 
førstnævnte har brug for, kan der ikke finde et bytte sted mellem dem” (p. 
61). Derfor var det nødvendigt at have et generelt accepteret byttemiddel, 
der både var værdifast, deleligt og bestandigt. Penge på Adam Smiths tid 
var lavet af guld og sølv.  Det er som bekendt blevet erstattet af 
statsgaranterede papir- og kontomidler. Det stoflige indhold har ændret sig, 
men principperne består fortsat. 
 
Adam Smith – og for øvrigt alle de klassiske økonomer inkl. Marx – 
kæmpede en brav kamp for at løse det såkaldte vand-diamant-paradoks, 
der lå i at vands bytteværdi var lav samtidig med, at det havde en stor og 
livsvigtig nytteværdi, mens diamanters bytteværdi var høj samtidig med, at 
nytteværdien var tæt på nul: “Intet er mere nyttigt end vand, men man kan 
ikke købe noget for det, og man kan stort set intet få ved at udveksle det 
med noget andet. En diamant besidder derimod stort set ingen brugsværdi, 
men man kan ofte bytte den med en stor mængde andre produkter” (p. 66). 
Den eneste måde som Adam Smith kunne forklare dette paradoks på, var at 
bytteværdien i det store og hele skulle dække fremstillingsomkostningerne 
– hos Marx blev ”problemet” løst ved at påstå, at bytteværdien på sæt og vis 
repræsenterede den nedlagte arbejdsmængde ved at frembringe produktet. 
Ingen af forklaringerne var dog dækkende, da de bl.a. ikke kunne forklare 
pludselige prisudfald eller prisen på unikaer eller lignede. Reelt set blev 
paradokset i en pristeoretisk sammenhæng først løst i slutningen af 1800-
tallet, da neoklassikernes introducerede grænsenytteteorien. 
 
Adam Smith fandt frem til, at en vares ”naturlige” pris blev bestemt af tre 
komponenter – profit, jordrente og arbejdsløn. Den aktuelle pris på 
markedet kunne dog, alt efter udbuds- og efterspørgselsforholdene, afvige 
fra den naturlige pris, men ville alligevel på sigt, hvis der var fri 
konkurrence, tendere mod den naturlige pris: ”Den indtægt, der stammer 
fra arbejdet, kaldes løn. Den indkomst, der stammer fra kapitalen, kaldes 
profit af den person, der bestyrer den… Den indkomst, der udelukkende 
stammer fra jorden, kaldes rente og tilhører ejeren af jorden” (p. 89-90). 
Ikke sjældent er der dog et personsammenfald mellem de forskellige 
aflønningsformer: ”Hvis disse tre indtægtskilder tilhører forskellige 
personer, er det let at skelne fra hinanden. Men hvis de tilhører samme 
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person, blandes de undertiden sammen, i hvert tilfælde i daglig tale” (p. 
90). Der er derfor i daglig tale, en udbredt tilbøjelighed til at betragte noget 
af selvejerbondens jordrente som profit, og noget af profitten som løn til 
driftsherren. Denne kunstigt skabte forvirring har også gjort, at denne 
sondring mellem profit og jordrente stort set er forsvundet i moderne 
økonomisk teori, hvor man i dag alene skelner mellem løn og kapital. 
Grunden til at Smith i sin tid opretholdt denne destinktion mellem de to 
kapitalbegreber var, at de bidrog på forskellig vis til den økonomiske vækst. 
Jordrentekapitalen gik til luksusforbrug hos herremændene, mens profitten 
bidrog til at opbygge den lønfond, der aflønnede arbejderne industrien.  
Som Adam Smit udtrykte lønfonden: ”Det er den kapital, der engageres 
med henblik på profit, der i ethvert samfund sætter størstedelen af det 
nyttige arbejde i bevægelse. Det er planer og projekter fra kapitalens 
arbejdsgivere, der regulerer og dirigerer alle arbejdets afgørende 
operationer, og profit er det formål. Der ligger i alle disse planer og 
projekter” (p. 282). Lønfonden blev betragtet som en slags flydende 
kapitalsum, der var til rådighed til samtlige lønudbetalinger. På den måde 
repræsenterede lønfonden efterspørgselen efter arbejdskraft.  
 
Uden en eneste figur, der er så almindelig i al moderne 
økonomiundervisning, lykkes det faktisk Adam Smith i et klart og simpelt 
sprog, at beskrive den grundlæggende idé om den såkaldte ligevægtspris 
(dog ikke nævnt), der er det leje, hvor et overudbud af varer får priserne til 
at falde, og omvendt hvor vareknaphed fører til prisstigninger. I Smiths 
terminologi svinger den aktuelle markedspris omkring den langsigtede 
naturlige pris. Udbuddet tilpasser sig den effektive efterspørgsel, og 
markedsprisen tenderer mod den naturlige pris: ”Hvis den varemængde, 
der bringes på markedet, overskrider den effektive efterspørgsel, kan den 
ikke i sin helhed sælges til dem, der er villige til at betale den værdi 
bestående af rente, løn og profit, der kræves for at fragte varemængden 
derhen” (p. 94-95).   
  
Arbejdslønnen bestemmes helt overvejende af udbud og efterspørgsel: 
”Arbejderne vil have så meget som muligt, mester vil give så lidt som 
muligt. Arbejderne er tilbøjelige til at slutte sig sammen for at hæve 
arbejdslønnen, mestrene for at sænke den” (p. 104). Der er dog hos Adam 
Smith to væsentlige undtagelser fra den rene udbuds-efterspørgselsteori. 
For det første var Smith af den overbevisning, at lønningerne altid ville 
være over et vist eksistensminimum, der gjorde det muligt for arbejderen og 
dennes familie at overleve (men heller ikke mere end det). For det andet 
spiller forskellige former af arbejdsmæssige gener og særlige kvalifikationer 
ind i løndannelsen. 
 
På Adam Smiths tid var det yderst vanskeligt, at få brugbare statistikker om 
penge- og kapitalforhold. Derfor var det heller ikke en helt let sag, at 
fremskaffe oplysninger om profittens udvikling. I mangel af bedre, havde 
Smith konstateret, at der var en relativ tæt samvariation i renten på 
pengeudlån og profit: ”Alt efter det omfang, hvori den almindelige 
markedsrente på pengerenten varierer i et givet land, kan vi være sikre på, 
at den almindelige profit på kapital må variere sammen med den: at den 
sænkes, når renten sænkes, og den stiger, når renten stiger” (p. 126). 
Forklaringen var den simple, at hvis profitten på et kapitaludlæg ikke kunne 
opnår samme økonomiske afkast som et pengeudlån, ville kapitalisten flytte 
sit kapitaludlæg fra produktion til pengeudlån – og omvendt.  
 
Det er ret tydeligt, at Adam Smith arbejdede ud fra den opfattelse, at 
udbuddet skabte sin egen efterspørgsel (senere kendt som Say’s lov). Det er 
lige så åbenbart, at Adam Smith forestillede sig, at der var et relativt fast 
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forhold mellem kapital og arbejdskraft. Dette faste forhold betød, at hvis 
der opstod en utilstrækkelig ophobning af kapital, ville det også føre til en 
utilstrækkelig vækst i arbejdskraften, og dermed i indkomsten og den 
samlede samfundsmæssige efterspørgsel. Tanken tænkt helt til ende 
betyder, at opsparing af kapital alene er vejen til økonomisk vækst. Et 
teoretisk paradigme, der eksisterede i al sin vælde helt frem til 1936, hvor 
Keynes påviste den såkaldte opsparingsfælde, der viste, at ønsket om øget 
opsparing rent faktisk kunne føre en væsentlig lavere samlet opsparing med 
sig. Det var det der rent faktisk skete under 1930’ernes 
verdensomspændende økonomiske krise. Forklaringen var den simple, at 
opsparing trak efterspørgsel ud af samfundet, således at indkomsterne 
skrumpede så meget, at selv en stigende opsparingsrate samlet set førte til 
en mindre opsparing. Bekymrende er det dog at se, at såkaldte moderne 
økonomer er begyndt at finde Adams Smiths teorier på dette område frem 
igen – nu under betegnelsen neoliberalisme.  
 
Hvis der er fri bevægelighed på arbejdsmarkedet, og lønmodtagerne frit kan 
søge derhen, hvor der er arbejde at få, ville mange lønforskelle udligne 
hinanden. Man søger væk fra de steder og fag hvor lønnen er lille og over 
mod fag og steder hvor lønnen er højere. Hvis højtlønsområderne trækker 
for meget arbejdskraft til, vil lønningerne automatisk falde, og en ny 
bevægelse mod ligevægt vil blive igangsat. På trods af en overordnet 
tendens mod udjævning af generelle lønforskelle, peger Adam Smith på fem 
forhold (kaldet omstændigheder), der gør, at lønforskellene alligevel har en 
mere permanent karakter: ”for det første, hvor attraktiv eller ikke den 
pågældende beskæftigelse er; for det andet, den lethed og prisbillighed, 
respektive de vanskeligheder, der er forbundet med at lære den; for det 
tredje, beskæftigelsens varighed og manglende varighed; for det fjerde, den 
lille eller store tillid, som man skal nære til de personer, der varetager den; 
for det femte, sandsynligheden, eller det modsatte, for at arbejdet med dem 
krones med held” (p. 137-138). Omsat til mere moderne sprogbrug taler 
Adam Smith om, at vanskeligt udførligt arbejde, arbejde der kræver stor og 
god uddannelse, arbejde der efterspørger specialiseret arbejdskraft, arbejde 
der kræver stor tillid til arbejdets udførelse, og arbejde der bliver leveret til 
tiden til de aftalte priser, er arbejdere der permanent oppebærer en højere 
løn end andre. 
 
De omtalte udsving på arbejdsmarkedet kan ikke i samme grad findes på 
kapitalmarkederne: ”Af de fem omstændigheder, der indvirker på 
arbejdslønnen, er der kun to, der har betydning for kapitalens profit: hvor 
tiltrækkende eller utiltrækkende de pågældende forehavende er, samt den 
risiko eller sikkerhed, der knytter sig til det” (p. 148)       
 
Den sidste komponent i bestemmelsen af Smiths naturlige pris er 
jordrenten.  Denne del af teorien har imidlertid mest af alt alene en 
teorihistorisk interesse, og er i høj grad knyttet til britiske forhold på Adam 
Smiths tid, hvor det helt normale var, at landbrugerne forpagtede deres 
jorde af godsejerne. For oprindelig stammer betegnelsen rente fra det 
engelske ord ”rent”, hvor det refererer til den afgift, som landmanden skulle 
betale godsejeren, for at får lov til at dyrke jorden. For Adam Smith var 
jordrenten: ”den pris, der betales for brug af jord” (p. 181). Hertil kan 
tilføjes, at anvendelsen af minedrift mm. krævede en tilsvarende afgift – 
kaldet grundrenten. Jordrenten, eller jordens lejeværdi, var afhængig af 
jorden bonnitet, beliggenhed, og ikke mindst efterspørgslen efter de 
produkter, der kunne frembringes på de lejede jorder. Da udbud af jord var 
relativ konstant, blev jordrenten i al væsentlighed bestemt af efterspørgslen 
efter jord: ”Der er dele af jordens produktion, der kræver, at efterspørgslen 
er stor nok til, at den tillader en højere pris end den, som er nødvendig for 
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at fragte disse dele til markedet. Og der er andre dele, hvis produktion 
tillader eller ikke tillader denne højere pris. Førstnævnte produktion vil 
altid tillade en jordrente til ejeren. Sidstnævnte tillader den undertiden og 
til andre tider ikke, alt efter omstændighederne” (p. 182).  
 
”Jeg vil … bemærke, at enhver forbedring i samfundets omstændigheder 
enten har en tendens til at direkte eller indirekte at hæve den virkelige rente 
på jord, at øge herremandens virkelige velstand, hans mulighed for at købe 
andre menneskers arbejde eller produktet af dette arbejde. Udbredelsen af 
forbedringer og kultivering tenderer direkte mod at hæve renten” (p. 279) 
 
”Hele den årlige produktion i ethvert land baseret på jord og arbejde eller, 
hvad der er det samme: hele prisen på den årlige produktion, deler sig i tre 
dele, som allerede bemærket: jordrenten, arbejdslønnen og profitten på 
kapital, som udgør en indkomst til tre forskellige klasser af mennesker: dem 
der lever af rente; dem der lever af løn og dem, der lever af profit”(p. 280). 
 
Der er dog ikke meget forståelse for jordejerklassen, da: ”De er den eneste 
af de tre klasser, hvis indkomst hverken koster dem arbejde eller pleje, men 
som så at sige kommer til dem af sig selv, uberoende af nogen plan eller 
noget projekt, der er deres eget” (p. 281). Det er tydeligt, at Adam Smith 
taler industrikapitalens interesser i mod jordejerklassens udnyttelse af det 
produktive arbejde. 
 
Det var reelt først med David Ricardo, at der i 1817 blev sat systematisk skik 
på jordrenteteorien, da han kunne konstatere, at kornproduktionen skulle 
øges for at brødføde en stigende befolkning. Det betød, at der skulle 
inddrages ringere og ringere jord under plov, hvilket fik jordrenten på de 
gode jorde til at stige. Jordprisstigningerne medførte automatisk at 
kornpriserne også steg, og da de korn i væsentlig grad indgik i arbejdernes 
basiskost, blev realværdien af arbejds- og profitindkomsterne voldsomt 
presset, med det resultat at der blev overført indkomst fra de produktive 
arbejdere og kapitalister til de passive herremænd. 
 
Adam Smith mente, i modsætning til f.eks. fysiokraterne, at det er det 
samfundsmæssige arbejde, der var kilden til den samfundsmæssige rigdom.  
Han mente dog ikke, at det var al slags arbejde der øgede samfundets 
rigdom. Han skelnede mellem såkaldt produktivt og uproduktivt arbejde.  
 
Produktivt arbejde blev defineres som den del af arbejdskraften, der blev 
aflønnet af kapitalmassen, og som frembringer eller øger værdien af 
materielle goder, og dermed afsætter profit og giver mulighed for yderligere 
kapitalakkumulation. Uproduktivt arbejde består derimod hovedsaglig af 
tjenesteydelser, og aflønnes af kapitalisternes indtægt.  
 
I Adam Smiths terminologi lyder det sådan: ”Der findes én slags arbejde, 
der øger værdien af det emne, som det bearbejder, og et andet, der ikke har 
denne virkning. Det første kan, når det producerer værdi, kaldes produktivt 
og det andet uproduktivt arbejde. En håndværkers arbejde tilføjer generelt 
værdi til de materialer, som han bearbejder; til det der går til hans 
underhold, og til det, det der går til sin mesters profit. Tjenestefolk tilføjer 
derimod ikke værdi til noget….En mand bliver rig ved at beskæftige et stort 
antal arbejdere. Han bliver fattig ved at forsørge et stort antal tjenestefolk” 
(p. 353). Dette udsagn leder logisk hen til, at Adam Smiths 
beskæftigelsesbegreb tilsyneladende ene og alene omfattede svingningerne i 
den produktive arbejderklasse, hvorved de arbejdsløse pr. definition kom til 
at tilhøre den uproduktive klasse. På den måde kan man sige, at han 
konsekvent bortdefinerede eksistensen af arbejdsløshed. 
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I Adams Smiths optik er det kun den materielle produktion, der kan lagres 
over tid og flyttes fra sted til sted, som kan betragtes som produktivt 
arbejde. Alle former for tjenesteydelser, blev af Adam Smith betragtet som 
uproduktivt arbejde: ”Således er for eksempel fyrsten og alle embedsmænd 
og officerer inden for retsvæsen og militær, der gør tjeneste under ham, den 
samlede hær og flåde, uproduktive arbejdere. De er offentlighedens tjenere 
og underholdes af en del af den årlige produktion udført af andre 
menneskers energi og arbejde” (p. 354). Ingen skulle gå ram forbi: ”I 
samme klasse hører også nogle af de alvorligste og vigtigste såvel som nogle 
af de mest frivole professioner: gejstlige, advokater, læger, advokater, læger, 
litterater af enhver slags. Dertil skuespillere, klovne, musikere, 
operasangere, operadansere m.v.” (p.354). Ingen kan være i tvivl om, at 
Adam Smith i denne sammenhæng ideologisk set har bidraget væsentligt til 
den opfattelse, at den offentlige sektor udelukkende kan betragtes som en 
økonomisk byrde for det arbejdende folk. Man skal dog være opmærksom 
på, at synpunktet er indlejret i et førindustrielt samfunds tankegang, da det 
ellers kan være yderst vanskeligt at forklare, at tjenesteydelser, private såvel 
som offentlige, i dag er det mest værdiskabende i et moderne 
informationssamfund – tænk fx på uddannelse, videnskab, turisme og 
skibsfart. 
 
Kapitalejernes nøjsomhed og opsparing er efter de klassiske økonomers 
opfattelse, af meget central betydning for kapitalakkumulationen. Kapitalis-
ternes (masters) profit kan alene anvendes til kapitalisternes eget forbrug 
eller opsparing. Da opsparing i den klassiske økonomi pr. definition altid er 
lig investering, er kapitalisternes sparsommelighed en nødvendig betingelse 
for at kunne foretage investeringer. Adam Smith beskrev det således, at: 
”Sparsommelighed, ikke arbejdsomhed, er den umiddelbare årsag til 
væksten af kapital. Arbejdsomhed frembringer rigtignok det emne som 
sparsommeligheden akkumulerer. Men uagtet hvad arbejdsomhed måtte 
frembringe, vil kapitalen aldrig blive større, hvis ikke sparsommeligheden 
sparede og hobede op” (p. 360).  Han påstod også, at forskellen mellem 
feudalsamfundets jordejere og den nyopdukkede kapitalistklasse var, at 
førstnævnte gruppe var sløsagtig ved bl.a. at bruge sin kapital på 
uproduktive formål, mens sidstnævnte gruppe bar samfundet fremad ved at 
bruge kapitalophobningen til produktive formål: ”Hvor som helst kapitalen 
er dominerende, udvikler industrien sig… Enhver stigning eller reduktion af 
kapital har derfor en naturlig tendens til at øge eller reducere den virkelige 
mængde industriel aktivitet, antallet af produktive arbejdere og dermed den 
værdi af den årlige produktion baseret på landets jord og arbejde, der kan 
udveksles – alle indbyggernes virkelige velstand og indtægt” (p. 360).  
 
For Adam Smith var tilbageholdenhed (abstinens) i sin udgiftsførelse et 
væsentlig element i at kunne opbygge og vedligeholde sin kapital. Brug ikke 
mere end du tjener, var læren. For bruger du mere - mister du din formue: 
”Ved ikke at begrænse sine udgifter til sine indtægter forgriber han sig på 
sin kapital” (p. 362). 
 
Man kan også tydelig fornemme den såkaldte pengekvantitetsteori i Adam 
Smiths bog: ”Den mængde penge, der således årligt kan beskæftiges i et 
land, må bestemme værdien af de konsumerbare varer, der årligt cirkuleres 
i det… Mængden af penge må derimod i et givet land naturligt øges, i og 
med at værdien af den årlige produktion øges” (p. 363). Penge- og 
produktionsmængden bør følges ad, hvis man vil undgå inflation, hvilket er 
det samme som en udhulning af produktionens værdi udtrykt i 
pengeenheder.  
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For Adam Smith begrænsede arbejdsdelingens velfærdsgevinster sig ikke 
alene til vareproduktionen. Den kunne også udfoldes på det finansielle 
marked mellem låner og låntager, men hvis det skulle være værdiskabende 
skulle det være udlån til såkaldt produktivt arbejde: ”Den person, der låner 
for at forbruge, vil inden længe blive ruineret, og den person, der låner ham 
penge, får som regel anledning til at fortryde sin dumhed” (p. 373). For 
Adam Smith var det også helt naturligt, at udlåner krævede renter af sit lån, 
da lånet var værdiskabende for låntager: ”En kapital, der udlånes med 
rente, kan på denne måde betragtes som en overførsel fra långiveren til 
låneren af en vis betragtelig portion af den årlige produktion” (p. 375). I den 
optik er det let at forstå, at Adam Smith var en stor modstander af datidens 
forskellige former for renterestriktioner eller direkte forbud. 
 
Da Adam Smith tilsyneladende ikke forestillede sig, at der i det økonomiske 
system forekom ophobning (hoarding), kunne den akkumulerede kapital 
kun anvendes til køb af produktionsmidler (investering) eller udlæg til køb 
af arbejdskraft (lønfond): ”Alle kapitaler er bestemt til udelukkende at 
understøtte produktivt arbejde” (p. 381). 
 
Adam Smith havde det klare synspunkt, at de forskellige delmarkeder i en 
økonomi var tæt forbundne, og man udvekslede varer, som man selv ville 
skulle bruge mere tid på selv at fremstille, end ved at købe dem på et 
marked. Dertil skal lægges, at hvis samhandelskæden i de forskellige led 
blev brudt gik økonomien som helhed i stå: ”Landobefolkningen køber af 
byen en større mængde varer fremstillet i manufakturen med produktet af 
en meget mindre mængde af deres eget arbejde, end de ville have brugt på 
selv at fremstille dem. Byen tilbyder et marked til landets 
overskudsproduktion – eller en produktion, der overstiger forsørgelsen af 
dem, der arbejder med jorden – og markedet bytter landbefolkningen deres 
overskud med noget andet, som de efterspørger. Jo større befolkningen er, 
og jo større dens indtægt er, jo større er også det marked, som tilbydes 
landbefolkningen” (p. 399). Mere tydeligt kan man vist ikke bekrive 
sammenhængen mellem arbejdsdelingen og nødvendigheden af at udveksle 
varer. Begge dele øger velstanden. Bybefolkningen og landbefolkningen er 
hinandens tjenere. Byen er et permanent marked, som landbefolkningen 
søger mod for at bytte deres råvarer med forarbejdede produkter” (p. 401). 
 
Adam Smith var også en varm fortaler for en stor udenrigshandel – ikke ud 
fra et merkantilistisk synspunkt, hvor det handlede om at ophobe så meget 
guld som muligt, men ud fra det synspunkt, at samhandel i stor skala 
skabte muligheder for at få en bedre, større udveksling af varer. Det at gøre 
markedet større gjorde vareudbuddet bade mere differentieret og billigere: 
”Importen af guld og sølv er ikke den vigtigste og slet ikke den eneste gavn, 
som en nation har af sin udenrigshandel. Uanset mellem hvilke steder der 
foregår udenrigshandel, får disse steder altid to fordele: Den fragter den 
overskudsdel af produktionen af deres respektive lands jord og arbejde ud 
af landet, som der ikke er en efterspørgsel efter blandt dem, og hjemfører til 
gengæld noget andet, som der er efterspørgsel efter” (p. 463). 
 
Adams Smiths bog er fra før den tid, hvor man skelnede mellem mikro- og 
makroøkonomi. For ham var det et fedt. Det der var fornuftigt for den 
private husholdning var også fornuftig for nationens husholdning: ”Hvad 
der er besindig adfærd i enhver privat familie, kan dårligt være tåbeligt i et 
helt kongerige. Hvis et fremmed land kan forsyne os med en vare, der er 
billigere, end vi selv kan fremstille den, er det en bedre idé at købe den med 
en vis portion af vores arbejdsindsats, der er beskæftiget på en måde, hvor 
vi er fordelagtigt stillet” (p. 473). 
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Adam Smith gennemgår i Nationernes Velstand relativt detaljeret den 
økonomiske teoriskole, der sidenhen er blevet benævnt fysiokraterne. En 
skole han selv var meget inspireret af, men som han også mente var noget 
verdensfjern: ”Det system, der fremstiller jordens produkt som den eneste 
kilde til ethvert lands indtægt og velstand, har ingen nation, så vidt jeg ved, 
taget til sig, og det eksisterer for nærværende udelukkende i hovederne på 
enkelte lærde og idérige personer i Frankrig” (p. 673).   
 
Fysiokraterne opererede helt overordnet i deres samfundsmodel med en 
helt særlig kapitalistisk produktionsmåde, som var inspireret af landbrugs-
bedrifterne i Nordfrankrig, der havde et forholdsvis højt produktivitets-
niveau. Her var jorden typisk ejet af et aristokrati, der lejede deres jorder ud 
til forpagtere, som investerede i arbejdere, maskiner og redskaber. Det var 
denne kapitalistiske produktionsform der efter fysiokraternes opfattelse 
skulle nyde fremme. Fysiokraterne mente, at samfundet bedst kunne styres 
hvis magthaverne tog udgangspunkt i det som de benævnte fornuften, dvs. 
at man gennem videnskabelig erkendelse kunne komme frem til resultater 
der viste hvordan samfundet praktisk skulle indrettes. 
 
Fysiokraterne arbejde med tre forskellige klasser, der hver på deres måde 
bidrog – eller ikke biodrog – til værdiskabelsen: Første klasse er jordejerne. 
Anden klasse er avlere, bønder og landarbejdere, som de beærer med en 
særlig betegnelse som ”den produktive klasse”. Den tredje klasse består af 
håndværkere, manufakturmestre og købmænd, som de taler nedsættende 
om ved at benævne dem ”den sterile eller uproduktive klasse” (p. 674). Der 
kan ikke herske tvivl om, hvorfra Adam Smith oprindeligt havde hentet sine 
produktivkategorier fra, men han var naturligvis ikke enig i, at håndværk og 
manufaktur var uproduktivt. Den lidet fortjenstfulde benævnelse blev 
flyttet over på tjenestefolk og offentligt ansatte.  
 
Tankegangen om at naturen er den primære kilde til al rigdom, og at den 
blev udvekslet i et cirkulært kredsløb blev af François Quesnay opstillet i en 
såkaldt økonomisk tabel (Tableau Èconomique). Disse tabeller er i 
virkeligheden forløberen for de i dag så almindeligt anvendte input-
outputmodeller inden for den moderne national-regnskabs-teori. Da 
Quesnay i sit civile liv var livlæge i Ludvig den Femtendes hof, kan det på 
ingen måde udelukkes, at inspirationen til denne kredsløbsforståelse, hvor 
hver periode efterlades i samme tilstand som i udgangspunktet, stammer 
fra hans viden om blodets kredsløb, der var blevet opdaget i 1628.Dette var 
i hvert tilfælde Adam Smiths egen fortolkning (p. 684).  
 
Tableau Èconomique blev, trods det svært fortolkelige, i virkeligheden 
eksponent for det system, som både samtiden og eftertiden forbinder med 
den fysiokratiske teori. Det skyldes ikke mindst Adam Smiths og sidenhen 
Karl Marx’ fortjeneste.  
 
Adam Smith omtaler i Nationernes Velstand de økonomiske tabeller på 
denne måde: "Med alle sine fejl og mangler er dette system måske det 
nærmeste, man kommer sandheden om emnet politisk økonomi, som 
nogensinde er blevet udgivet" (p. 688). Adam Smith havde fra et besøg i 
Paris i 1766 et ret indgående personligt kendskab til fysiokratisk økonomisk 
teori, og havde såmænd også haft intentioner om at dedicere Nationernes 
Velstand til Quesnay (p. 683) – som imidlertid døde to år før Smith udgav 
sit hovedværk.  
 
Det som var Adam Smith inderligt imod ved den fysiokratiske lære, var de 
beskyttelsesforanstaltninger, som magthaverne forsøgte at give de 
foretrukne og beskyttede erhverv: ”Hvis alle systemer baseret på 
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særbehandling eller begrænsning således fuldstændig fjernes, etablerer den 
indlysende og naturlige frihed sig af egen drift. Enhver person er fri til at 
forfølge sine egne interesser på sin egen måde, og at bringe såvel sin 
arbejdsomhed som sin kapital i et konkurrenceforhold til andre personer 
eller persongrupper, så længe han blot ikke krænker retfærdighedens love” 
(p. 696-697). Væk med beskyttelsestold og subsidier til indenlandske 
erhverv. Markedskræfterne var efter Adam Smiths opfattelse langt bedre til 
at klare problemerne end statslig indgriben. 
 
En nations selvstændighed afhænger af dens evne til at forsvare sig mod 
både indre og ydre fjender. Derfor ser Adam Smith det som en helt 
nødvendig udgift for det offentlige (her omtalt som Fyrsten), at anvende en 
del af sin velstand på det militære isenkram: ”Fyrstens primære pligt, der 
består i at beskytte samfundet mod voldelige overgreb og invasion fra andre 
selvstændige nationer, kan varetages ved hjælp af militær magt” (p. 701). 
Herefter følger en lang redegørelse for hvordan man siden tidernes morgen 
kunne stille med en brugbar hær – med de mindst mulige omkostninger. 
En redegørelse der nok på en nutidig læser, kan virke noget outdatet – og 
alligevel: Den store forandring, der fandt sted i krigshåndværket med 
introduktionen af skydevåben, har yderligere øget udgifterne til militær 
træning såvel som diciplinering af et bestemt antal soldater i fredstid og 
deres anvendelse i krigstid. Såvel deres våben som deres ammunition er 
blevet mere omkostningskrævende” (p. 716). 
 
For Adam Smith var retssikkerhed og personlig frihed tæt forbundne kar, 
og krævede et troværdigt og uafhængigt retsvæsen: ”Fyrstens anden pligt – 
pligten til så vidt muligt at beskytte hver enkelt medlem af samfundet mod 
uretfærdighed og underkuelse fra alle andre medlemmer af det, eller pligten 
til at etablere en omhyggelig forvaltning af retfærdigheden” (p. 717). Især 
skulle borgeren være opmærksom på magtovergreb: ”Hvis fyrsten eller 
høvdingen udøvede sin juridiske autoritet i egen person, kan der næppe 
have været de store muligheder for at få oprejsning, hvor groft et 
embedsmandsmisbrug, der en var tale om. For det var kun sjældent, at 
nogen var i besiddelse af den fornødne magt til at kræve fyrsten til 
regnskab” (p. 723). Det skulle dog ikke være helt omkostningsfrit, at få ret, 
da: ”hele udgiften forbundet med forrettelse af retfærdighed kunne også 
uden videre udredes af retslige salærer” (p. 725). Man skulle så at sige have 
råd til at kunne hævde sin ret. I sandhed en lille smule usympatisk form for 
liberalisme. 
 
Det fremgår i øvrigt tydeligt, at Adam Smith anså Montesquieu’s tredeling 
af statsmagten i en lovgivende-, udøvende- og dømmende magt, som 
grundlaget for en velfungerende nationalstat: ”Hvis den dømmende magt 
forenes med den udøvende, er det næppe muligt, at ikke også 
retfærdigheden ofte vil blive ofret – hvilket gementligen kaldes politik” (p. 
729). Med denne retsopfattelse kan det alligevel undre en nutidig læser, at 
Adam Smith ikke anså det som en absolut nødvendighed, at finansieringen 
skulle være statslig: ”Hele udgiften forbundet med forrettelse kunne også 
uden videre udredes af retslige salærer” (p. 725). Så retfærdighed var ikke i 
Adam Smiths verden et frit og offentligt gode.  
 
Helt overordnet var brugerbetalinger og specifikke afgifter Adam Smiths 
foretrukne finansieringsform, når staten helt undtagelsesvis alligevel skulle 
gå ind og sikre det, som man i dag kalder for offentlige ydelser. 
 
Bygning og drift af havne var fx et af de offentlige goder, som Adam Smith 
mente, at det offentlige burde gå ind og understøtte, men finansieringen 
skulle klares med specifikke afgifter: ”En havn kan ved hjælp af en mindre 
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havneafgift, der står i forhold til tonnagen af den skibsfart. Der losser og 
laster, gøre det samme” (p. 731). I den forbindelse var Adam Smith for 
øvrigt langt foran sin tid, når han om end på en meget indirekte måde 
beskriver den såkaldte skatteincidens (dvs. fordeling af skattebyrde mellem 
køber og sælger), der viser, at det ikke nødvendigvis er den der betaler 
skatten, der også bærer byrden: ”Dertil kommer, at denne skat eller afgift 
nok bliver lagt ud af fragtmanden, men den ender med at blive betalt af 
forbrugerne” (p. 731). I samme forbindelse kan der også spores en vis grad 
af progressivitet i Smiths skattetanker, hvor de rige skal bære en forholdsvis 
større andel end de fattige: ”Når afgiften på luksusvogne, kareter, 
postvogne mv. ligger noget højere i forhold til deres vægt end for vogne til 
mere sædvanlig brug, bringes den slags forspand og vogne mv. tilhørende 
velhaverne på en ubesværet måde at yde fattighjælp ved at billiggøre 
transporten af tungt materiel til mange forskellige egne af landet” (p. 731). 
 
På ét område var der dog ingen slinger i Adam Smiths holdning til offentlig 
indgriben, og det var i at varetage beskyttelsen af både den indenlandske 
handel og udenrigshandlen – eventuel også med militær magt: ”Visse 
brancher inden for handel, der finder sted med barbariske og uciviliserede 
nationer, kræver ekstraordinær beskyttelse” (p. 738).   
 
Adam Smith mente, at ungdommens uddannelse var en af vejene til øget 
national velstand, men han mente derudover, at denne aktivitet alene skulle 
dækkes af enten direkte brugerbetaling eller donationer. Det var absolut 
ikke et statsanliggende: ”Selv i tilfælde, hvor skolemesterens betaling ikke 
fuldt ud stammer fra denne naturlige indtægt, er det stadig ikke 
nødvendigt, at den skal udredes af samfundets almene indtægt. Hvis 
opkrævning og anvendelse i de fleste lande påhviler den udøvende magt” 
(p. 765). Ja, selv donationer kunne ikke anbefales, da det bare bidrog til 
lærernes naturlige dovenskab: “Donationer til skole og kollegier har 
uundgåeligt mere eller mindre reduceret lærernes arbejdsomhed” (p. 766). 
 
Adam Smith skriver: ”Man kunne nu spørge, hvorvidt offentligheden burde 
beskæftige sig med folks uddannelse” (p. 783). Svaret er et klart ja, da 
staten har en forpligtelse desangående, men Adam Smiths anbefaling er 
dog, at de medfølgende udgifter, som hovedregel skal betales af brugerne 
selv.   
 
De riges, dvs. de formuendes, uddannelse skal de nok selv klare, mens det 
forholder sig noget anderledes for de mange fattige land- og 
industriarbejdere: ”De har ikke meget tid til uddannelse. Deres forældre har 
knap råd til at forsørge dem, selv ikke som små. Så snart de er i stand til 
det, må de arbejde i et erhverv, hvor de kan tjene til livets opretholdelse. 
Desuden er dette erhverv almindeligvis så simpelt og ensartet, at det ikke 
træner deres intellekt. Samtidig er arbejdet så ensformigt og så 
anstrengende, at det ikke giver dem meget fri tid og i endnu mindre grad 
udvikler deres tilbøjelighed til at beskæftige sig med andre ting eller blot 
overveje det. Men selv om jævne mennesker i et civilisereret samfund ikke 
kan oplæres som folk med formue, kan de godt erhverve sig de 
grundlæggende elementer i uddannelsen -  at læse, skrive og regne – på et 
tidligt tidspunkt i livet, at selv de fleste af dem, der er født og opvokset til de 
laveste former for beskæftigelse. For en uhyre beskeden udgift kan 
offentligheden facilitere, opmuntre og over for stort set hele befolkningen 
insistere på nødvendigheden af at skaffe sig disse elementære færdigheder” 
(p. 786) 
 
Mange har sidenhen betragtet disse sætninger som Adam Smiths 
socialpolitiske testamente, hvor det tydeligt fremgår, at arbejdsdelingens 
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mange økonomiske fordele også har en social bagside, som det offentlige 
må forholde sig til, men dog ikke så meget, at det: ”helt betales af det 
offentlige”(p. 786). Årsagen til de relativt beskedne offentlige udgifter er 
både den tarvelige uddannelse, men også forestillingen om den udbredte 
brugerbetaling. 
 
Statens opbygning og finansiering i dag er væsentlig forskellig fra 
situationen på Adam Smiths tid. De offentlige myndigheder varetog 
dengang kun en lille brøkdel af de opgaver, der i dag påhviler den offentlige 
sektor. Derfor skal Adam Smiths anbefalinger til en ”statslig husholdning” 
naturligvis tages med et meget stort gran salt.  Alligevel er der i dag mange 
teorier og dogmer, der stadig florerer i allerbedste velgående, og som i 
realiteten kan føres direkte tilbage til den Smithske tankegang.  
 
Først og fremmest advarer Adam Smith mod at staten overhovedet driver 
selvstændig virksomhed (postvæsenet undtaget). Det skal ubetinget 
overlades til det private initiativ. Årsagen er, at de offentligt ansatte (dvs. 
fyrstens) embedsmænd ikke er: ”omhyggelige med prisen, på hvad de 
køber. De er ikke omhyggelige med prisen på, hvad de sælger. De er ikke 
omhyggelige med udgiften til transport af fyrstens varer fra ét sted til et 
andet” (p. 821). Dertil skal lægges, at offentlige embedsmænd ofte deltog i 
ødselhed og opstillede uforståelige regnskaber. Ja, så det er ikke i Adam 
Smiths skrifter, at man skal forvente at finde moralsk støtte til offentlig 
driftsvirksomhed. 
 
Adam Smith er vistnok en af de første personer i historien, der på 
systematisk måde forsøger at opstille en egentlig skatteteori. Han når frem 
til, at skat kun kan pålægges værdiskabelsen i samfundet, og at det derfor er 
naturligt, at han peger på, at skatten må falde på enten jordrenten, profitten 
eller lønnen – alternativt som en kombinationsskat af alle tre skattekilder. 
Men inden at han overhovedet udreder disse kilder fastslår han, at det er 
vigtigt, at skat opkræves efter skatteevnen: ”Borgerne i enhver stat bør 
bidrage med støtte til regeringen så vidt muligt i forhold til deres respektive 
evner, hvilket vil sige: i forhold til den indtægt, som de hver for sig nyder 
godt af som beskyttede af staten” (p. 827). Især denne sætning er i mange 
sammenhænge blevet taget til indtægt for, at Adam Smith skulle anse en 
progressiv indkomstskat som det ideelle, men her er der givetvis tale om en 
kraftig overfortolkning, da Adam Smith mange andre steder i sit bogværk i 
høj grad advarer mod at anvende indkomst og formue som skatteobjekter.  
 
For Adam Smith var det meget vigtigt at ligning og opkrævning af skat skete 
på et lovligt og gennemskueligt grundlag: ”Usikkerhed i skatteopkrævning 
opfordrer til den slags frækhed og korruption, der trives blandt en gruppe 
personer, der naturligt nok er upopulære, også selv hvis de ikke er frække 
og korrupte” (p. 827). Ligeledes skal man være forsigtig med at opbygge et 
stort og ubetaleligt bureaukrati: ”For det første kan udskrivningen af 
skatten nødvendiggøre et stort antal embedsmænd, hvis salærer kan 
fortære det meste af den producerede skat, og hvis ekstraindtægter kan 
belaste folk med endnu en skat” (p. 828). Skatter og afgifter kan også lede 
til en uhensigtsmæssig adfærd, der frister til udbredt smugleri. I dag ville 
man nok mere snakke om grænsehandel i den forbindelse. 
 
Uden at anvende ordet skatteelasticitet, bliver temaet alligevel grundigt 
vendt og drejet af Adam Smith. Han konstaterer nemlig, at hvis 
skattebetaleren ikke kan vælte skatten over på slutbrugerne, bl.a. pga. 
effektiv konkurrence, må skattebetaleren selv bære skattebyrden, og 
dermed bliver den udbudte varemængde ikke påvirket af skatten. Omvendt 
forholder det sig, hvis skattebetaleren er i stand til at vælte byrden over på 
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slutbrugeren bl.a. pga. manglende markedsmæssig konkurrence, vil det 
påvirke prisen i opadgående retning og dermed den udbudte varemængde i 
nedadgående retning. Det er også for tidligt, at lede efter begreber som 
dødvægtstab og skatteforvridninger. Det er begreber, der først dukker op 
senere i den økonomiske teorihistorie. Dog konstater Adam Smith, at hvis 
profitten beskæres af en skat, vil det overskud, der er tilbage til fx at betale 
jordrente blive tilsvarende mindre, hvilket givetvis er en forløber for den 
teori, der konstaterer, at en skat på jord får ejendomspriserne til at falde.  
 
Skat på arbejdsløn er et kapitel for sig selv, og er præget af, at denne 
skattetype ikke var kendt i England på Adam Smiths tid (bortset fra skat på 
embedsmandssalærer). Da Smith forestillede sig, at arbejderlønningerne 
som udgangspunkt var på et eksistensminimum, ville en skat på denne 
indtægtskilde, nødvendigvis presse lønningerne i vejret, og dermed ville 
den reelle skattebyrde falde på enten forbrugerpriserne, profitten eller 
jordrenten.  
 
Adam Smith giver læseren en helt særlig udgave af hvad der oprindeligt kan 
forstås ved en selvangivelse: ”Hvert enkelt person vurderer sig selv og 
erlægger i nærvær af magistraten et bestemt pengebeløb i den offentlige 
finanskasse, idet den ved ed erklærer, at beløbet er en fjerdedel procent af 
alt, hvad han ejer og har, men uden derfor at erklære, hvor stor dette beløb 
er, og uden at han undsættes for en undersøgelse om dette emne. Denne 
skat menes at blive betalt fuldt loyalt” (p. 851-852). Eksemplet er hentet fra 
datidens Hamborg, men det må også erkendes, at det nok ikke ville være 
gangbart i dagens Danmark, al den stund at relativt flere personer er blevet 
skattepligtige og skatteprocenten ikke er en kvart procent med omkring de 
halvtreds. 
 
For Adam Smith var der kun to former for retfærdig skat – og det var 
kopskatter og skatter på forbrugsvarer: ”De skal betales ligeligt fra den 
indtægtskilde, som skatteyderen besidder – fra jordrenten, fra profitten på 
kapital eller fra arbejdslønnen”, og Adam Smith fortsætter og advarer: 
”Kopskatter bliver fuldstændig vilkårlige, hvis man gør forsøg på at tilpasse 
dem hver enkelt skatteyders formue eller indtægt” (p. 863). Påstanden er, 
at lige skatter gør dem vilkårlige og usikre, og forsøger man at gøre dem 
sikre ved at fjerne deres vilkårlighed, bliver de fuldstændig ulige. Så i bund 
og grund er det et valg mellem pest eller kolera: ”Lad skatten være lav eller 
høj, usikkerhed er altid en alvorlig grund til at klage. Ved en lav skat kan 
man leve med en betydelig forskel. Med en høj skat er forskellen ikke til at 
bære” (p. 869). Adam Smiths modstand mod en indtægts- eller 
formuebaseret skatteopkrævning skal givetvis findes i hans egne erfaringer 
fra datidens England, hvor der på ingen måde fandtes troværdige indtægts- 
eller formueopgørelser, og hvor kopskatten mest til dels blev opkrævet efter 
folks standsmæssige rang (grever, officerer osv.) med deraf følgende total 
usikkerhed om deres reelle økonomiske formåen. Derudover var der en 
meget løsagtig administration af skatteopkrævningen, der medførte en 
betydelig underskudsmanko i forhold til de forventede skatteindtægter: ”I 
England har de forskellige kopskatter aldrig skabt det provenu, som man 
havde regnet med, eller som man anslog, at de kunne have produceret, hvis 
de var blevet opkrævet med større nøjagtighed” (p. 870). 
 
I mangel af et ordentligt indtægtsgrundlag har forbrugsskatten historisk set 
spillet en vis rolle, da man kunne formode, at forbruget stod i et vist forhold 
til folks indkomst. Erkendelsen af at skatten dermed blev degressiv, var 
man ikke nået til på Adam Smiths tid. Dog kunne man vistnok efter Adams 
Smiths opfattelse opnå en vis for form skatteprogressivitet (ikke nævnt) 
gennem forbrugsskatten. Det kunne opstå, hvis man skelnede mellem 
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livsfornødenheder og luksusartikler, og hvis førstnævnte blev beskattet 
mildere end sidstnævnte.  Adam Smith er faktisk lidt flertydig på dette 
område. På den ene side kan hans tekst, som ovenfor antydet, tages til 
indtægt for en progressionstankegang, men på den anden side kan teksten 
også læses modsat, som om at de fattige skal have sværere ved at erhverve 
sig luksusgoder, da det er befordrende for deres moral og habitus: ”Den 
høje pris på den slags varer reducerer ikke nødvendigvis den evne, som folk 
fra de lavere klasser har til at varetage deres familie. På ædruelige og 
arbejdsomme fattige virker skatter på den slags vare som love, der 
begrænser luksus og tilskynder dem til at lægge en dæmper på eller helt at 
afholde sig fra brug af overflødigt stads, som de ikke længere har råd til. 
Som følge af den tvungne sparsommelighed kan man forestille sig, at deres 
evne til at varetage familielivet styrkes på grund af skatten i stedet for at 
mindskes. Det er de ædruelige og arbejdssomme fattige, der normalt har 
børnerige familier, og som især tilfredsstiller efter anvendeligt arbejde” (p. 
873).  
 
Der er som bekendt gået en historisk rum tid siden Adams Smiths dage, og 
mange forhold har gjort, at flere af hans økonomiske teorier virker noget 
bedagede. Kyniske og naive vil nogle måske hævde.  
 
Den økonomiske videnskab er blevet mere formel og matematisk siden 
hans tid, og flere af hans teorier, har man simpelthen måtte opgive, da ny 
økonomisk erkendelse eller historiske begivenheder har underkendt dem. 
Men der er så sandelig også blivende værdier i Adams Smiths arbejder. 
Først og fremmest det forhold, at økonomien er blevet selvstændiggjort til 
en videnskab på linje med filosofi og historie, hvorfra den i virkeligheden 
udgår.  
 
Den måde som Adam Smith tænkte økonomien ind som den primære faktor 
for den historiske udvikling, er stadig en gangbar økonomisk erkendelse og 
metode. Ja, man kunne såmænd godt tænke sig, at dagens økonomer i 
højere grad inddrog de historiske erfaringer i deres modeller end tilfældet 
er. Her kniber det for ganske mange af de moderne makroøkonomer. 
Mange af dem har i virkeligheden bare hældt gammel vin på nye flasker. 
Gamle økonomiske teorier er blevet puttet ind i nye økonometriske 
modeller, og kommer ud som den skinbarlige historiske sandhed, hvorom 
der ikke må herske tvivl. Matematiske modelfremskrivninger bliver både 
politisk og økonomisk italesat som faktuelle kendsgerninger ingen må pille 
ved – ud i en fremtid som ingen alligevel kender.    
 
Nationernes Velstand kan derfor også anvendes til at se kritisk på de 
aktuelle økonomiske diskussioner, der foregår i dagens Danmark. Ikke 
sjældent fremkommer både politikere og økonomer med forslag om, at 
staten skal reformeres og moderniseres. I den forbindelse er det jo 
bemærkelsesværdigt, at nogle af forslagene ser ud til at være hentet direkte 
fra Adam Smiths bog om markedskræfternes lyksaligheder, og statens 
konkurrenceforvridende effekter. Reformer ja, men nytænkning er der lang 
fra tale om. Det er da en tanke værd. 
 
Med disse ord skal dette imponerende bogværk af Adam Smith, der er godt 
og flydende oversat til moderne dansk, anbefales til yderligere fordybelse og 
kritiske studier. 
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92.	Afghanistan	-	et	land	med	mange	uløste	problemer	

Anmeldelse af Ole Jessen og Malene Fenger-Grøndahl: Afghanistan - 
kampen for demokratiet. Informations forlag 2013 
 
Offentliggjort i www.historie-online.dk 
 
USA har besluttet at trække sine kamptropper ud af Afghanistan i 
slutningen af 2014. Efter tretten års delvis fejlslagen interventionskrig, har 
man i USA nået den erkendelse, at nu kan der ikke gøres mere, og man 
overlader dermed landet til sin egen skæbne. I forlængelse af denne 
beslutning har Danmark meget naturligvis også valgt at trække sine 
soldater hjem. Alt andet ville jo også være det rene og skære glade vanvid. 
 
Afghanistan står derfor i 2015 i en meget vanskelig situation.  
 
Efter næsten 30 års uafbrudt krig er Afghanistan endt som et af de fattigste 
og mest forarmede lande i verden. I den situation overlades landet alligevel 
til at varetage sin egen indre og ydre sikkerhed. Det bliver i virkeligheden 
meget vanskeligt, da landet i ekstrem grad fortsat er præget af Talibansk 
ekstremisme, kriminelle lokale krigsherrer og politisk korruption i et efter 
danske forhold uhørt omfang. 
 
På denne yderst alvorlige baggrund har Ole Jessen og Malene Fenger-
Grøndahl valgt at skrive en undervisningsbog om Afghanistans historie og 
fremtidige udfordringer.  
 
Det gør de på en ganske fremragende måde. Bogen forsøger på et faktuelt 
grundlag at fremlægge både kritiske og såmænd også optimistiske 
vurderinger af Afghanistans fremtidige muligheder for at fastholde de 
folkelige landvindinger, der trods alt er sket under besættelsen, og som i 
sidste ende gerne skulle ende op i et mere demokratisk funderet samfund, 
end det som vi ser i dag. 
 
Bogen består af 16 små kapitler, der fører læseren tilbage i historien og 
gradvis frem til vores dage. Kultur, historie samt politiske og religiøse 
dilemmaer bliver kort og klart  beskrevet og analyseret. Kapitlerne kan i en 
undervisningsmæssig sammenhæng udfoldes og danne baggrund for 
selvstændig uddybning og udforskning. Grundlaget er lagt. Diskussionen 
kan begynde. 
 
Bogen indledes med en kort beskrivelse af Afghanistans fødsel - fra Djengis 
Khan til Daoud Khan. I superkort form redegøres der for den afghanske 
historie langt tilbage i tiden. Kapitlet er suppleret med en række nyttige 
faktabokse, der på udmærket vis synliggør, at Afghanistan langt fra er en 
samlet etnisk eller religiøs enhed. Landet består i realiteten af mange 
forskellige og stridende stammer, med stor bredde i deres religiøse 
fortolkninger af islam. Forhold der gør det yderst vanskeligt at forestille sig, 
hvordan dette politiske og religiøse kludetæppe overhovedet kan samles i 
én og samme nation: ”Afghanistan har altid haft udpræget selvstyre i 
provinser, byer og landområder, og lokale jordejere, krigsherrer og 
mullaher har som regel haft mere at sige og større indflydelse på 
befolkningens hverdag end de skiftende magthavere l Kabul” (p. 25). 
 
Meget hurtigt bevæger bogen sig ind på de interne lokale magtkampe og 
statskup fra og med 1960’erne, og den efterfølgende sovjetiske besættelse i 



 351 

begyndelsen af 1980’erne. Sidstnævnte satte Afghanistan på verdenskortet, 
da interventionen blev et væsentligt element i Den Kolde Krig mellem USA 
og Sovjet. Hvis Den Kolde Krig på dette tidspunkt ikke havde været så 
varm, er det ikke usandsynligt, at den i afghanske borgerkrig, som den i 
realiteten var, havde fået et helt andet udfald, end det som i realiteten 
hændte.  
 
De interne afghanske kommunister satte faktisk en række reformer i værk i 
form af undervisning af kvinder, forbud mod ægteskaber af rene pigebørn 
osv. Ulykke bestod i, at kommunisterne ikke kunne holde internt sammen 
for det ydre pres, der blev lagt af religiøse og etniske grupperinger. Det førte 
til at en fraktion af det afghanske kommunistparti allierede sig med Sovjet, 
der herefter gik direkte ind som part i borgerkrigen ved at besætte landet i 
1979.  
 
Dermed blev Afghanistan med eller mod deres vilje et afgørende 
omdrejningspunkt i Den Kolde Krig.  
 
Inddæmningen af Sovjet skete bl.a. ved at USA i det skjulte begyndte at 
støtte allehånde operationer i Afghanistan til støtte for militante og 
islamistiske oprørsstyrker, samtidig med at de åbenlyst styrkede Pakistans 
opbygning af islamiske ekstremister, der kunne sættes direkte ind i 
Afghanistan: ”Russernes luftstyrke var stærkt overlegen, men det ændrede 
sig drastisk i 1986, da USA begyndte at forsyne modstandsbevægelsen med 
avancerede håndbårne Stinger-missiler” (p. 35). Sovjet blev herefter så 
effektivt nedkæmpet, at de på grund af ekstremt store tabstal på 
slagmarken, ydmygende måtte opgive deres besættelse af landet i 1989. De 
trak sig tilbage uden effektivt at sikre en brugbar politisk administration, 
der skulle sikre befolkningens sikkerhed.  
 
Krigens følger var enorme: ”Næsten 10 års militær besættelse af 
Afghanistan og den medfølgende krig havde kostet op mod 15.000 
sovjetiske soldater livet, og samtidig var mere end 1 ½ millioner afghanere 
blevet dræbt. Derudover var 5-6 millioner civile afghanere flygtet fra krigen 
og besættelsen ” (p. 36). 
 
Det hører med til historien, at Sovjets nederlag i Afghanistan var så 
ydmygende, at det givetvis var en af de medvirkende årsager til, at hele 
unionen brød endelig sammen nogle ganske få år senere. 
 
Alle var enige om, at Sovjet skulle ud af Afghanistan, men på de indre linjer 
var der langt fra udtalt enighed om hvad der efterfølgende skulle ske. Der 
var fx ingen samlet ledelse, og de politiske og religiøse forskelle – og 
stridigheder – var helt enorme. Det resulterede da også i, at da Sovjet havde 
trukket sig tilbage opstod der en meget voldelig rivalisering mellem de 
forskellige afghanske aktører. Forhold, der var med til totalt at destabilisere 
landet yderligere. Nu var det de lokale krigsherrer der tog over, til stor 
skade for civilbefolkningen, der fik manglende utryghed skiftet ud med 
endnu større utryghed.  
 
Situationen blev groft udnyttet af islamistisk ekstremisme, der på en meget 
brutal måde trods alt kunne skabe tryghed for befolkningen. Meget ofte 
bestod kampen om Afghanistan om kampen om hovedstaden Kabul. Ude i 
landdistrikterne (delstater og klanområder) fortsatte de lokale krigsherrer 
og klaner imidlertid med at herske, fuldstændigt som de altid havde gjort.  
 
Et af bogens kapitler fortæller på udmærket vis om Talibans (der betyder de 
studerende) magtovertagelse af Afghanistan: ”I tusindevis af studerende, 
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nogle siger 20.000, fra koranskoler i det pakistanske grænseområde til 
Afghanistan, rejste ind i landet og sluttede sig til Taliban” (p. 46).   
 
Taliban indtog Kabul i 1996 og indførte et brutalt islamistisk styre, med 
massiv kvindeundertrykkelse, og et religiøst politi, der skulle sikre, at byens 
borgere overholdt meget strege islamiske leveregler. Befolkningen fik til 
gengæld større sikkerhed og stabilitet i deres hverdag.  
 
Regimets bagside havde dog ikke stor bevågenhed i verdensoffentligheden: 
”Sulten, nøden og undertrykkelsen i Afghanistan under Taliban fik kun 
begrænset opmærksomhed i den vestlige verden. Først da Taliban i marts 
2001 sprængte to kæmpestor Budda-statuer i luften i Bamiyan i det centrale 
Afghanistan, blev Talibanstyret for alvor et hot politisk tema i Vesten” (p. 
50). 
 
Taliban blev nok først rigtig kendt i den helt brede offentlighed efter 11. 
september 2001. Årsagen var som bekendt, at nu gik jagten ind på Osama 
bin Laden og al- Qaida, der havde søgt beskyttelse hos Talinanerne i 
Afghanistan.  
 
USA havde paradoksalt nok støttet både al-Qaida og Osama bin Laden samt 
opbygningen af hulekomplekset i Tora Bora-bjergene ved grænsen mellem 
Afghanistan og Pakistan i kampen mod Sovjet. Men nu havde al-Qaida og 
Osama bin Laden imidlertid vendt skytset mod USA, da de stod bag verdens 
mest kendte terrorangreb på World Trade Center d. 11. september 2001. 
Taliban ville ikke udlevere bin Laden, da han og hans bevægelse i realiteten 
havde holdt bevægelsen ved magten i Afghanistan. Det førte til at USA 
angreb Afghanistan d. 7. oktober 2001, med Talibans meget hurtige 
sammenbrud. 
 
Men fred og fordragelighed blev der langt fra. Demokrati og 
menneskerettigheder har altid haft svære vilkår i Afghanistan: ”Mange 
afghanere opfattede i begyndelsen de amerikanske tropper som befriere” (p. 
63), men situationen blev hurtigt ændret, da der langt fra kunne opbygges 
interne stabile forhold.  
 
I Danmark foregik der en parallel politisk udvikling: ”Folketingets 
beslutning om at sende soldater til Afghanistan blev i begyndelsen på en 
militær tilstedeværelse i Afghanistan, som kom til at vare 13 år – frem til 
udgangen af 2014 – og som foreløbig (marts 2013) har kostet 43 soldater 
livet” (p. 67). Det danske militære engagement har langt fra været en 
succes: ”I august 2012 vurderede udviklingsminister Christian Friis Bach 
®, at indbyggerne i Helmandprovinsen ikke havde fået meget ud af syv års 
forsøg på at kombinere danske soldaters kampindsats med hjælp til 
udvikling” (p. 69). Alligevel kan man konstatere, at Afghanistan årligt 
modtager ca. 600 mio. kr. i hjælp fra Danmark, og er dermed det land i 
verden, der modtager mest dansk udviklingshjælp.  
  
Problemer er om det hjælper. Afghanistan er i den grad genstand for 
ekstrem intern politisk og religiøs uro. Alle bekriger åbenbart hinanden. 
Etniske og religiøse grupper på kryds og på tværs er med til at destabilisere 
landet. Godt hjulpet af korrupte politikere, narkohandlere og voldelige 
lokale krigsherrer.  
 
Bogens forfattere er anno 2013 meget usikre på Afghanistans fremtid: 
”Under alle omstændigheder er det et faktum, at afghanerne næppe vil være 
i stand til at løse sikkerhedsopgaverne i landet selv, når de udenlandske 
kampsoldater, herunder de danske, trækkes ud” (p. 89). 
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Afghanistan står under alle omstændigheder tilbage med udtalt bestikkelse, 
korruption og manglende retssikkerhed. Dertil skal lægges, at islam og 
sharialove stadigvæk spiller en stor rolle i fremtidens Afghanistan. Disse 
love er i en del tilfælde ikke i overensstemmelse med FN’s 
menneskerettigheder. Dette har også ført til at det afghanske retssystem 
ikke har stor tillid blandt afghanerne selv, hvilket giver et kommende 
demokrati i vestlig forstand meget vanskelige vilkår for at etablere sig.  
 
Bogens forfattere gør også opmærksom på, at den omfattende 
opiumshandel er med til at destabilisere landet. Og udsigten til at kunne 
stoppe det, er meget minimale, da det i høj grad er med til at finansiere den 
fortsatte uro gennem lokale krige og stridigheder.  
 
Ekstrem fattigdom i Afghanistan er et andet forhold, der er med til at 
fastholde landet i en meget ond politisk og økonomisk cirkel. En cirkel der 
kan være næsten umulig at bryde.  
 
Især har fattigdommen og det religiøse jerngreb været til ubodelig stor 
skade for kvinder og børn, hvilket fuldstændigt blokerer for en nogenlunde 
tålelig fremtid for hele samfundet. 
 
Bogen slutter af med en levnedsbeskrivelse af en afghansk familie, som en 
af forfatterne har fulgt gennem flere år. Gennem dagliglivsbeskrivelser får 
man et godt og indsigtsfuldt billede af hvordan en stor familie fra Kabul 
oplever landet kaotiske udvikling på deres egen krop. Det er 
historiefortælling, der kommer ind under huden. 
 
Bogen skal med disse ord anbefales enhver underviser, der beskæftiger sig 
med ”Afghanistan-spørgsmålet”, men den almindelige informationssøgende 
borger, vil også kunne få stor glæde – og ikke mindst viden - af at læse 
denne relativ lille og informative bog. 
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93. Den sårbare anbringelse 
Anmeldelse af Signe Hald Andersen og Peter Fallesen m.fl.: Når man 
anbringer et barn II, Rockwoolfondens Forskningsenhed og Syddansk 
Universitetsforlag 2013 
 
Offentliggjort i www.dknyt.dk 
 
Denne bog er vigtig, hvis man vil vide noget mere om årsager til 
børneanbringelser, men man skal også være forberedt på, at bogen hører til 
i den lidt tunge ende af den faglige skala. For praktikere ude i kommunerne, 
plejefamilierne og på værestederne kan man nøjes med at læse indledning 
og afslutning, og stadig føle sig godt orienteret. Bogen er en fortsættelse, 
eller overbygning, af en rapport som Rockwoolfonden udsendte i 2010. 
Dengang var der tale om en mere overordnet præsentation af problemet, 
mens denne fortsættelse er fokuseret på at finde frem til eventuelle kausale 
årsagssammenhænge.    
 
Graver man dybt i bogen, er der mulighed for at få en større klarhed i hvilke 
mekanismer, der er med til at udløse en større risiko for at børn bliver 
anbragt uden for hjemmet. Det undersøges også om de forskellige 
anbringelsestyper skaber forskellige forudsætninger og livsvilkår for 
børnene senere i livet. På den måde er bogen meget nyttig, men der er 
stadig utrolig mange huller i vores viden om, hvad det er, der udløser 
anbringelser, og hvordan det går de anbragte børn senere i deres livsbane. 
  
Baggrunden for bogen er dyster nok. Lidt mere end 12.000 børn og unge er 
permanent anbragt uden for deres eget hjem, hvilket svarer lidt over 1 pct. 
af alle børn i Danmark, og sådan har det været i rigtig år. Det er også en 
kendsgerning, at andelen af anbragte børn og unge stiger med stigende 
alder. Mere end halvdelen af de anbragte børn og unge bor i en plejefamilie, 
og her er det især de mindre børn, der er overrepræsenteret. Knap en 
fjerdedel af børnene er anbragt på en døgninstitution, og det er 
hovedsagelig større børn af begge køn. Lidt mere end en sjettedel af de 
anbragte børn og unge bor på socialpædagogiske opholdssteder, og her er 
det for størstedelens vedkommende unge mænd. 
 
Bogen indledes med at aflive den udbredte myte, at udgifterne inden for 
dette område er steget eksplosivt. I dag bruger det offentlige omkring 16 
mia. kr. årligt på anbringelsesområdet. Dette beløb har i hvert tilfælde siden 
2000 været relativt konstant i nutidspriser. Årsagen til at myten er opstået, 
kan forklares ved, at kommunerne er blevet pålagt en stigende andel af 
disse udgifter. Så set fra deres udsyn er udgifterne tilsyneladende 
eksploderet, men de glemmer at indregne, at der er sket en tilsvarende 
kompensation fra statens side, der er indtægtsført andre steder i deres 
regnskaber.   
 
Meget tyder på, at risikoen for børne- og ungeanbringelser i de senere år ser 
ud til at være for nedadgående. Om det er udtryk for et mindre 
anbringelsesbehov eller en stramning af kommunernes anvisningspraksis 
giver bogen ikke rigtig noget svar på – ej heller om tendensen fortsætter. 
Undersøgelsen påviser, at børn med ikke-vestlig baggrund alt andet lige har 
en større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet i forhold til børn med 
en dansk baggrund. Især drengene spiller en central rolle i denne 
overrepræsentation – en forskel der for øvrigt er blevet større med årene..  
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Bogen har valgt at kigge på to specifikke årsager til børns anbringelser. Det 
er lav fødselsvægt og fædres anbringelse i fængsel. Ingen kan være i tvivl 
om, at disse to faktorer bidrager til en øget risiko for anbringelse. Disse to 
faktorer er bl.a. udvalgt, fordi at det har været muligt at finde brugbare 
registertal inden for disse områder. Lidt har også sin berettigelse, men man 
kunne måske have peget på andre og mere udslagsgivende effekter, så som 
familieopløsning, boligforhold, psykiske lidelser ol. Denne del af bogen er 
nok den vanskeligst tilgængelige, da den bygger på en lang række – til tider 
– spekulative antagelser. Det skal dog tjene forfatterne til ære, at de gør et 
hæderligt forsøg på, at forklare både deres antagelser og resultater. 
 
I undersøgelsen er der meget der tyder på, at plejefamilieanbringelse giver 
et bedre udgangspunkt for børnenes fremtid, end en institutions-
anbringelse. Forfatterne er dog helt på det rene med, at der er en betydelig 
forskel mellem de to børnegrupper. Kort fortalt kan man sige, at 
familiepleje tager sig af børn fra stærkt problematiserede familier, mens 
institutioner som regel bliver nødt til at tage sig af stærkt problematiserede 
børn og unge. Dog kan man også se, at den kommunale anvisningspraksis 
er forskellig i den forstand, at nogle kommuner som udgangspunkt 
foretrækker familieanbringelser fremfor institutionsanbringelser, mens 
andre kommuner mest af alt hælder til institutionsløsninger. 
 
Til effektmålingerne hører også, at noget peger på, at hvis man i de 
mellemlange anbringelser forlænger opholdet, så har det en positiv effekt 
på bedre uddannelse, beskæftigelse og mindre kriminalitet senere i livet. 
 
Slægtsanbringelser har ofte en positiv klang i offentligheden, men bogens 
undersøgelser kan for det meste ikke se den store forskel om der er tale om 
traditionelle familieanbringelser eller slægtsanbringelser. Det ser ud til at 
slægtsanbringelser hverken giver flere eller færre sammenbrud i forhold til 
andre anbringelsestyper. Undersøgelsen virker dog lidt diffus i sine 
konklusioner. 
 
Sidst i bogen undersøger forskerne, hvad der typisk sker med fædrene til 
børn der bliver anbragt. Det viser sig, at deres børns anbringelse fremmer 
deres sociale deroute. De kommer i stigende grad på passiv offentlig 
forsørgelse i form af forskellige former for indkomstoverførsler. Det fører 
blandt andet frem til, at der samfundsmæssigt er en række følgeudgifter af 
børns anbringelser, der ikke direkte fremgår af statistikkerne.  
 
Med disse ord skal bogen især anbefales til de mange folk ude i 
kommunerne, der i de forskellige kommunale led arbejder med 
børneanbringelser. Her er meget god viden at hente om end hele historien 
slet ikke er fortalt. 
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94. Ti l  kamp for håndens arbejde 

 
Anmeldelse af Mattias Tesfaye : Kloge hænder - et forsvar for håndværk 
og faglighed, Gyldendal, 2013 
 
Offentliggjort i www.dknyt.dk 
 
Det er altid en befrielse at læse en bog af folk, der har skoene på, og som ved 
hvor de trykker. Mange skriver om 'virkeligheden', men rigtig mange har 
kun læst om den. Her er der en mand, der skriver om noget, han selv har 
oplevet på egen krop. Nemlig at han som håndværker har mistet både 
anerkendelse og prestige. 
 
Afsættet for bogen er det prisbelønnede prestigeprojekt 8-tallet i Ørestaden. 
Fremragende arkitektur, men bygget af ufattelig dårlige materialer, og det 
præsterede håndværk er under al kritik . I Tesfayes optik hjælper det ikke 
meget, at man i Danmark kan vinde internationale arkitektpriser, hvis den 
håndværksmæssige udførsel er den rene elendighed. 
 
I det hele taget forsøger Tesfaye hele bogen igennem at eksemplificere sine 
synspunkter, med egne erfaringer eller interview af forskellige 
videnspersoner. Det gøres faktisk ganske godt. Komplicerede problem-
stillinger bliver trukket ned i øjenhøjde, så de kan forstås af dem, som 
bogen er skrevet for. 
 
Men hvad ved en murer for øvrigt om samfundsforhold? 
 
Det er nu ikke så ganske lidt. Det viser bogen tydeligt. Tesfaye retter i denne 
bog mange velrettede, velplacerede og velargumenterede hug til samfundet 
stærkt stigende akademisering, og øgede bureaukratisering i form af 
overdreven registrering, nytteløse kontroller og eksplosiv vækst i de 
såkaldte evidensbaserede evalueringer. 
 
Det skaber papir, papir, men meget ofte ingen værdi. Tvært om. Mange 
kontrolforanstaltninger, der måske giver god mening på et skrivebord langt 
væk fra produktionen, har efter Tesfayes opfattelse taget overhånd, og er 
ved at lægge både selvstændiggørelsen i arbejdet, kreativiteten i udførelsen 
og produktiviteten ned. Til stor skade for det som Danmark skal leve af i 
fremtiden:  
 
Ikke f lere k loge hoveder  
 
'Danmarks store udfordring er ikke flere kloge hoveder, men flere kloge 
hænder' (s. 40). Hermed rammer han en stor pæl i den meget udbredte 
opfattelse, der findes hos flertallet af politikerne og de betydningsfulde 
meningsdannere. Nemlig, at Danmark kan overleve den internationale 
konkurrence ved at gøre landet til et videnssamfund, hvor 60 pct. af en 
ungdomsårgang får en videregående - typisk akademisk - uddannelse. Den 
går ikke, skriver Tesfaye, og noget tyder på, at han er ved at vinde gehør for 
sit synspunkt. 
 
Hvis håndens arbejde ikke følger med i samme takt, skabes der en ubalance 
og manglende sammenhængskraft i samfundet. Hvis balancen mellem teori 
og praksis ikke opretholdes, forsvinder Danmarks internationale 
konkurrenceevne stille og roligt. For hvorom alting er, så er godt håndværk 
visdom i brug. I Tesfayes verdensbillede er teori og praksis ikke hinandens 
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modsætninger, men på sæt og vis hinandens forudsætninger. Så der er på 
ingen måde tale om en slet skjult maskinstormerbog - tvært i mod, men et 
oprindeligt ønske om at sætte håndværksmæssig faglighed i højsæde. 
 
Her trænger sig en ny værdikamp på. Den er nødvendig, hvis fagligheden og 
det gode håndværk ikke skal skylles ud med badevandet. Problemet for 
både samfundet og mennesket er, at hverken hænderne eller hovedet kan 
udvikle sig, hvis ikke de arbejder tæt sammen i gensidig respekt: 
'Danmark har en lang tradition for at bygge bro mellem kreative hjerner og 
kloge hænder. Vores styrkeposition har netop været, at vi ikke tror på, at 
geniale idéer udvikles i et tårnkammer langt væk fra værkstedets larm og 
duften af materialer' (s. 102). Hvis Danmark skal overleve på længere sigt, 
er det nødvendigt både at få udviklet sine håndværksmæssige færdigheder 
og opnå en højere teknisk indsigt. Kun gennem denne samfundsmæssige 
paralleludvikling, kan de ønskede resultater opnås. 
Ved siden af sømmet 
 
Men bogen er også skrevet af lidt af en arbejderromantiker, hvor den ellers 
så velslående verbale hammer i visse tilfælde rammer helt ved siden af 
sømmet: 'Danmark er ikke en tung forskningsnation. Derfor er det 
konstante politiske fokus på øgede forskningsbevillinger forfejlet' (s 109). 
Heri har han givetvis ikke ret. Det løfter ikke håndværket, at udsulte 
forskningen. Løsningen må være, at man samtidig med de øgede bevillinger 
til forskningen ikke glemmer også at løfte bevillingerne til at udvikle 
håndværket. Den enes død, er ikke den andens brød. Der er ikke tale om et 
enten eller, men et både og. 
 
Men Tesfaye har helt ret i, at Danmark for tiden er inde på en 
katastrofekurs, hvis man ikke som nation er i stand til rent erhvervsmæssigt 
at bygge bro mellem hovedet og hænderne. Det er nemlig vigtigt, at vi både 
som et videns- og produktionsland er i stand til at forbinde hånden og 
åndens arbejde (i ikke-religiøs forstand), så vi hurtigt kan omsætte viden til 
salgbar produktion. I den forbindelse får landet i høj grad brug for flere 
faglærte arbejdere. Både gennem nyuddannelser, men også ved at flere 
ufaglærte personer gennem en massiv offentligt finansieret efterud-
dannelse, opnår en faglært status. 
 
Her fremdrager Tesfaye et kæmpeproblem. Håndværkets prestige og 
anerkendelse er på kraftig retur. Meget få ønsker at blive håndværkere i 
dagens Danmark, og forældrene til de unge fraråder ligefrem deres børn til 
at vælge en håndværkeruddannelse. Dermed bliver håndens arbejde talt 
ned under gulvbrædderne. Dette afspejler sig også i hvordan samfundet 
efterhånden har tilrettelagt ungdomsuddannelserne. Man ser i stigende 
grad, at den teoretiske viden om et emne bliver totalt adskilt fra den 
praktiske udførelse af håndværket. Det afspejler sig også på selve jobbet, 
hvor arbejdet ofte tilrettelægges af folk, der udelukkende har en boglig 
tilgang til arbejde. Håndværkernes egen tavse viden om materialer, 
anvendelse og konstruktioner inddrages sjælendt. Ja, den bliver nogle 
gange direkte ignoreret. 

Socia l skraldeplads? 

Det har også ført til, at andelen af unge, der har fået en håndværkermæssig 
uddannelse, er direkte faldende. I 2006 havde omkring 35 pct. af de unge 
en håndværkermæssig uddannelse. Denne andel var faldet til et godt stykke 
under 30 pct. i 2012. Det er dybt bekymrende al den stund, at det danske 
erhvervsliv er dybt afhængig af veluddannede tømrere, murere, it-teknikere 
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og designere. I samme periode er andelen af unge, der har taget en 
akademisk uddannelse, steget fra 5 til 8 pct. 
 
En væsentlig del af årsagen til denne kedelige udvikling, kan efter Tesfayes 
mening findes i en fejlslagen uddannelsespolitik - der kan føres helt tilbage 
til folkeskolen. 
 
I folkeskolens udskolingsafsnit er der ikke rigtig fokus på sammenhængen 
mellem teknik og håndværk. Det er langt fra nok at bogligt svage drenge 
tilbydes lidt usammenhængende træhjemmesløjd. Faktum er, at 
folkeskolen i dag er fuldstændigt blottet for teknik og kreativitet i de ældste 
klasser. Dette inspirerer jo ikke ligefrem et ungt menneske til at søge mod 
en håndværkeruddannelse som led i sin karriereudvikling. Man vælger det 
sikre. Det man kender: Det boglige gymnasium. 
 
Tesfaye påpeger også, at politikerne skal passe gevaldigt på, at 
erhvervsskolerne ikke udvikler sig til en social skraldeplads. Det er vigtigt at 
gøre sig klart, at en erhvervsskole ikke kan være et opsamlingssted for alle, 
der ikke har evner til andet. De sænker det faglige niveau på skolerne, og 
endnu værre, de forhindrer de unge der kan, i at modtage den 
undervisning, der kan dygtiggøre dem: 
 
'En stor del af den manglende prestige omkring erhvervsuddannelserne 
skyldes, at skolerne er ved at udvikle sig til et socialpædagogisk tilbud for 
udsatte unge, for at samfundet kan leve op til den politiske målsætning om, 
at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse' (s. 154). 

Arbejder-romantiker 

Man kan vist ikke være uenig i synspunktet. Ingen ikke-uddannelsesparate 
skal kunne fylde op på erhvervsskolerne. De giver håndværket et dårligt ry 
og dermed en aftagende tiltrækningskraft som et godt og brugbart 
alternativ til en akademisk uddannelse. 
 
Problemet er imidlertid, at ingen rigtig ved hvad man skal stille op med de 
personer, der ikke er uddannelsesparate. Men for Tesfaye er det i hvert 
tilfælde ikke rimeligt, at parkere dem på erhvervsskolerne. Det vil bare gøre 
ondt værre. Man skulle gå modsat: 'Det skulle gerne være sådan, at dygtige 
håndværkere drømte om at blive faglærere' (s. 155). Og det ville i den 
forbindelse heller ikke skade, at lønningerne for undervisere og ledelse på 
erhvervsskolerne i højere grad matchede det almene gymnasium. For at nå 
dertil mener Tesfaye, at erhvervsskolerne nødvendigvis må tilføres nogle af 
universiteternes forskningsmidler. Det er vist her, at arbejder-romantikeren 
ser forkert ned i sin murerspand. 
 
Naturligvis skal erhvervsskolerne have både et fagligt og økonomisk løft for 
at kunne indfri fremtidens forventninger til gode håndværksuddannelser, 
men Tesfaye er tilsyneladende blind for, at universiteternes 
forskningsmidler faktisk er det ene blad i den saks, der udgør 
samhørigheden mellem hånden og åndens arbejde. 
 
Tesfaye forslår, at politikerne opstiller en målsætning om, at 50 pct. af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Det lyder både 
rimeligt og perspektivrigt, især når man tænker på, at den faktiske andel i 
dag er kravlet ned under 30 procent. 
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Relevant indspark 

Tesfaye redegør dog ikke for, hvordan det kan hænge sammen med, at 
politikerne i dag også har en ambition om, at 60 procent af en 
ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. 
 
De to procentangivelser hænger ikke sammen, da det giver over 100 
procent. Tænker Tesfaye på dobbeltuddannelser, og nedjustering af den 
akademiske uddannelsesambition, og hvor er de 15-20 pct. af den 
nuværende ungeårgang, der slet ikke får nogen uddannelse? 
 
Det får man - vistnok - ikke noget svar på ved at læse bogen. 
 
Tesfaye opfordrer flere stede i bogen til, at der påbegyndes en ny 
værdikamp. En der kan afløse Fogh-Rasmussens kamp mod ekspertvældet, 
der jo i bund og grund førte til en generel mistænksomhed over for 
faglighed. Den nye værdikamp burde handle om, at man stillede sig på 
faglighedens side imod akademisering og bureaukrati: 'Resultatet af denne 
værdikamp, der udkæmpes fra fag til fag, isoleret for offentligheden, vil 
afgøre Danmarks fremtid: et håndværkersamfund med stærk 
sammenhængskraft eller et samfund der er splittet af en u-landskløft' (s. 
174). 
 
Med denne opfordring til læserene skal denne bog varmt anbefales, som et 
kærkommet, yderst aktuelt og relevant indspark i samfundsdebatten. 
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95. Mennesker på den yderste kant 
 
Anmeldelse af Ulla Abildtrup: De udsatte. Hvordan velfærden fordeles. 
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2013. 
 
Offentliggjort i www.dknyt.dk 
 
Journalist Ulla Abildtrup har i denne bog formået at samle tre markante 
videnspersoner, der fra hver af deres forskellige faglige og politiske 
positioner kommenterer og diskuterer aktuelle socialpolitiske 
problemstillinger. De tre personer er absolut ikke fru-hvem-som helst.  
 
Der er tale om tidligere Børnerådsformand Lisbeth Zornig Andersen, 
forhenværende formand for socialrådgiverne Bettina Post og tidligere 
socialminister Benedikte Kiær. Alle tre med en betragtelig indsigt i 
socialpolitikkens mange kringelkroge enten fra den politiske 
lovgivningsproces, det praktiske socialarbejde eller selvoplevede sociale 
hændelser. 
 
Der er på lange stræk god samklang mellem de tre kvinders grundlæggende 
socialpolitiske holdninger, men der er så sandelig også betragtelige forskelle 
at spore - især i formuleringen af hvilke konkrete initiativer, der skal tages, 
hvis en forandring ønskes. 
 
Det gør faktisk bogen både levende og nærværende. For der findes vel ikke 
et politikområde, der er fyldt med flere modsætninger og dilemmaer end 
det socialpolitiske område? Alle har en mening, og alle mener, at der skal 
finde en prioritering sted. Hvad den prioritering så konkret skal gå ud på, 
får man selv efter en grundig læsning ikke rigtig svar på. 
 
Bogen kommer vidt omkring i det socialpolitiske landskab. Efter en 
præsentation af hovedpersonernes egen baggrund, der i sig selv er yderst 
interessant, bevæger man sig over i en generel diskussion af de universelle 
velfærdsydelser, der kendetegner Danmark. 
 
Allerede her kan der konstatereres betydelige forskelle i de tre kvinders 
holdninger. Ingen ønsker de sociale ydelser afskaffet. Slet ikke, men 
holdningerne til niveau og tildelingskriterier er absolut ikke 
sammenfaldende. Det er også det, der gør bogen læseværdig, da mange 
løsninger netop er udfordringen. Der skal flere samtaler til, hvis et 
kompromis skal kunne findes. Man kan faktisk tage denne bogs diskussion, 
som et minikosmos på, hvad der foregår i Folketinget. 
 
Diskussionen om social forebyggelse er også interessant derved, at alle er 
enige om det fornuftige i forebyggelse. Men der er fare for, at man kan 
umyndiggøre og klientgøre en række i forvejen udsatte mennesker, ved at 
fratage dem friheden til at leve det liv, som de selv ønsker. 

Hvor går grænsen? 

Temaet om virksomhedernes sociale ansvar er på alle måder underbelyst, 
og det er yderst tvivlsomt, om det reelt vil kunne eksistere på rene 
markedsmæssige vilkår. 
 
Det er tydeligt, at der kommer mere liv i debattørerne, da emnet nærmer sig 
børn og unge. Vi kan ikke se dem, men mon ikke at kinderne her bliver 
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mere røde? Der kommer i hvert tilfælde mere farve på debatten. Ikke 
mærkeligt, da alle tre har en betydelig, om end forskellig, indsigt og erfaring 
inden for børne- og ungeområdet. Fælles er dog deres meget store 
personlige engagement. 
 
Her kan man også konstateres forskellige opfattelser. En af skillelinjerne er 
holdningen til tvang i behandlingerne. I sig selv en interessant diskussion, 
men lige så interessant er det at se, at der er forskellige holdninger til, 
hvornår en behandling kan betragtes som tvang. Igen et af socialpolitikkens 
mange dilemmaer. Et dilemma sagsbehandlere og især lokalpolitikere 'slås 
med'" til dagligt. 
 
Det kræver faktisk ikke stor statistisk efterforskning at konstatere, at der er 
en betydelig negativ social arv i Danmark. Kapitlet er i høj grad præget af en 
gennemgang og diskussion af de meget alvorlige børnemishandlingssager, 
som har været meget synlige i det politiske mediebillede de senere år. Der 
er samtalekredsen rundt enighed om, at de mere medieorienterede 
freakshows ikke ligefrem har gavnet de misbrugte børn og deres familier. 
 
Endnu et par dilemmaer dukker op i diskussionen. Hvordan får man 
afsløret disse sager uden øget kontrol, og hvordan kommer man i kontakt 
med de familier, der ingen kontakt ønsker? 
 
Hjemløshed er et af de mest synlige tegn på økonomisk fattigdom, men 
hjemløshed dækker også ofte over socialpsykologiske og psykiske 
problemer. Især de unge bliver i disse år ramt af hjemløshed, og de 
offentlige hjælpesystemer lider svært under, at de typisk består af 
tidsbegrænsede projektmidler. Derfor er det også ærgerligt at konstatere, at 
når hjælpeprogrammer kommer godt i gang - og virker, bliver de lukket 
ned. 
 
Prostitution er ikke et stort emne i denne debatbog. Den socialpolitiske 
dobbelthed dukker dog endnu engang op, når snakken falder på forbud 
eller ikke. 
 
Intet let f ix  
 
Bogens mest fyldige kapitel handler om det frivillige sociale arbejde. 
Frivillighed i det sociale arbejde har eksisteret til alle tider, og vil 
forhåbentlig gøre det fortsat. Diskussion er med forøget kraft blusset op i 
kølvandet af, at kommunerne i stigende grad har haft sværere og sværere 
ved at få indtægterne og udgifterne til at nå sammen. Behovet for sociale 
ydelser er imidlertid stigende. Men der findes heller ikke her noget let fix. 
Frivillighed er en væsentlig del af det civile samfund, og mange bakker op 
om det - især inden for den brede idræts område. Lidt mere kniber det 
inden for det sociale hjælpearbejde. Spørgsmålet er også, hvor langt man 
kan gå ad frivillighedens vej. Igen kan der spores interessante forskelle i 
holdningerne. 
 
Skal frivilligheden stoppe der, hvor Den sociale servicelov begynder? 
Skal det frivillige arbejde 'koloniseres' af kommunerne, og lægges i faste 
skemaer? 
 
Skal 'hattedamernes tid' tilbage i socialpolitikken? 
 
Frivillighed er dobbelt på mange planer. Den udfylder klart et behov for at 
gøre den offentlige serviceproduktion mere menneskelig, men den erstatter 
også professionalisme med amatørisme, og sidst men ikke mindst er 
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kommunernes store interesse for det frivillige arbejde i disse år, alene et 
udtryk for at de ser en mulighed for at spare penge ved store fyringsrunder? 

Skjulte problematikker 

Anbefalingen er, at politikerne skal se deres mange modsigelser i øjnene og 
droppe det med, at frivillige er alt det, som det offentlige ikke er. 
 
Ældreproblematikken er kommet for at blive. Vi bliver flere ældre, og det 
sker faktisk meget hurtigt i disse år. Derfor er det naturligt, at bogens tre 
debattører også tager fat på den problemstilling. Debatten handler bl.a. om 
det skisma, der ligger i, om sociale ydelser alene skal tildeles ud fra et årstal 
på en dåbsattest. Alle tre erkender, at der ligger flere problematikker skjult 
her, og man har også den erkendelse, at hvis man ikke diskuterer 
prioriteringen i det offentlige rum, vil det alligevel ske i det skjulte.  
 
Diskussionen inddrager også plejehjem, hvor ingen ønsker sig hen. 
Alligevel erkender de, at politikere, almindelige samfundsborgere og 
pårørende nok har været for dårlige til at udbrede det gode budskab, at de 
gamle i Danmark er heldige med, at vi trods alt i langt de fleste tilfælde har 
gode og velfungerende plejehjem. 
 
Bogen nærmer sig sin afslutning ved at berøre problematikken omkring 
handicappede. Den diskussion blive ikke foldet helt ud, da den meget hurtig 
kun inddrager et eksempel på en senhjerneskadet og en inklusions-
diskussion om folkeskolernes rummelighed. 
 
Måske er debattørerne her gået lidt sukkerkolde? 

Lidt langt-ude-temaer 

Bogen slutter meget aktuelt af med, at det er vigtigt op til det kommende 
kommunalvalg, af de udsatte grupper deltager i de demokratiske 
valghandlinger. Projekt 'Stemmer på Kanten' har blotlagt, at den 
nuværende situation for de socialt marginaliserede er en demokratisk 
skamplet. Alt for få deltager i de demokratiske valghandlinger. Det er en 
skam for demokratiet, men såmænd også for de udsatte selv, al den stund 
kommunevalget for denne gruppe er langt vigtigere end folketingsvalget, 
fordi det er kommunerne, der styrer folkeskolerne, daginstitutionerne, 
ældreområdet og store dele af socialpolitikken. 
 
Bogen bliver på udmærket måde bundet sammen af Ulla Abildtrup, der 
indleder hvert socialpolitiske tema med en række cases fra den mangfoldige 
debat, der foregår i pressen og i en rækker mere eller mindre videnskabelige 
undersøgelser. Der er tale om en god faktuel indledning til de mere 
holdningsprægede tilkendegivelser af de tre hovedpersoner. 
 
Skal der hældes lidt malurt i bægeret, så ser det ud til, at nogle af temaerne 
ligger lidt for langt ude i forhold til de tre debattørers egentlige 
kerneområder. Her er deres udsagn da også langt mere tøvende og en lille 
smule undvigende. Noget der ellers ikke rigtig kendetegner disse personer, 
der til dagligt er rigtig godt skåret for tungebåndet. Derfor er det også klogt 
nok, ikke at sige for meget om forhold, man ikke har et personligt kendskab 
til. 
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Man kunne derfor spørge sig selv, hvorfor disse emner overhovet bliver 
taget op til diskussion. Dette har Ulla Abildtrup tilsyneladende i visse 
tilfælde glemt at stille sig selv. 

Repræsentat iv i teten? 

Et andet problem, der måske ligger i hele samtalebogsgenren, er at 'jeg 
synes', 'jeg har hørt' og 'jeg kender' ser ud til at være en meget udbredt 
dokumentationsform. Det er der i og for sig ikke noget i vejen med, da det 
jo giver samtalen indlevelse og autencitet, men alligevel sidder man tilbage 
som læser med en lille usikkerhed om repræsentativiteten i alle udsagn. 
Er det noget der forekommer tit eller sjældent. Er oplevelsen tilfældig eller 
generel? 
 
Hvis man ikke direkte leder efter hår i suppen, er denne bog ganske 
vellykket. Den forsøger at bringe de socialpolitiske problemstillinger ned i 
øjenhøjde. Den fremlægger mange af de paradokser og dilemmaer, som vi 
står i fremtidens socialpolitik. De gør socialpolitikken nærværende og 
vedkommende, og eksemplificerer at det er noget, der handler om dig og 
mig. 
 
Bogen må være særdeles kærkommen for alle de politikere, der drømmer 
om at blive valgt ved næste kommunevalg. Bogen burde være et naturligt 
led i deres forberedelse til det næste valgmøde. 
 
For embedsmændene (og der tænkes også på kvinderne!) er bogen også af 
værdi. Der er mange gode hint til jer om, hvordan bureaukrati virker på 
almindelige borgere. Hvis bogen derfor ikke giver stof til eftertanke, har 
man nok valgt det forkerte job. 
 
Med disse ord skal bogen varmt anbefales til alle læsere af dknyt.dk. Der er 
et og andet at lære!  

95a. Der er stadig noget at kæmpe for  
Offentliggjort i Social Politik nr. 5 - 2013 
 
Journalist Ulla Abildstrup har i denne bog samlet tre markante personer, 
der fra hver af deres forskellige faglige og politiske positioner kommenterer 
og diskuterer aktuelle socialpolitiske problemstillinger.  
 
Der er tale om tidligere Børnerådsformand Lisbeth Zornig Andersen, 
forhenværende formand for socialrådgiverne Bettina Post og tidligere 
socialminister Benedikte Kiær.  
 
Der er på lange stræk god samklang mellem de tre kvinders grundlæggende 
socialpolitiske holdninger, men der er også betragtelige forskelle at spore. 
 
Bogen kommer vidt omkring i det socialpolitiske landskab.  
 
Efter en præsentation af hovedpersonernes egen baggrund, der i sig selv er 
yderst interessant, bevæger man sig over i en generel diskussion af de 
universelle velfærdsydelser, der kendetegner Danmark.  
 
Her kan der konstatereres betydelige forskelle i de tre kvinders holdninger. 
Ingen ønsker de sociale ydelser afskaffet. Slet ikke, men holdningerne til 
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niveau og tildelingskriterier er absolut ikke sammenfaldende. Det er også 
det, der gør bogen læseværdig, da mange løsninger netop er udfordringen. 
Der skal flere samtaler til, hvis et kompromis skal kunne findes. Man kan 
faktisk tage denne bogs diskussion, som et minikosmos på hvad der foregår 
i folketinget.  
 
Diskussionen om social forebyggelse er også interessant derved, at alle er 
enige om det fornuftige i forebyggelse. Men der er fare for, at man kan 
umyndiggøre og klientgøre en række i forvejen udsatte mennesker, ved at 
fratage dem friheden til at leve det liv, som de selv ønsker.  
 
Hvor går grænsen? 
 
Bogens mest markante kapitel handler om børn og unge. Debattørerne har 
også en betydelig, om end forskellig, indsigt og erfaring inden for dette 
område. Fælles er deres meget store personlige engagement.  
 
Kapitlet om social arv er i høj grad præget af en gennemgang og diskussion 
af de meget alvorlige børnemishandlingssager, som har været meget synlige 
i det politiske mediebillede de senere år. Der er i samtalekredsen enighed 
om, at de mere medieorienterede freakshows ikke ligefrem har gavnet de 
misbrugte børn og deres familier.  
 
Et par dilemmaer dukker op i diskussionen. Hvordan får man afsløret 
misbrugssager uden øget kontrol, og hvordan kommer man i kontakt med 
de familier, der ingen kontakt ønsker? 
 
Bogens mest fyldige kapitel handler om det frivillige sociale arbejde. 
Frivillighed i det sociale arbejde har eksisteret til alle tider, og vil 
forhåbentlig gøre det fortsat. Diskussion er med forøget kraft bluset op i 
kølvandet af, at kommunerne i stigende grad har haft sværere og sværere 
ved at få indtægterne og udgifterne til at nå sammen. Behovet for sociale 
ydelser er imidlertid stigende. Men der findes heller ikke her noget let fix.  
 
Frivillighed er dobbelt på mange planer. Den udfylder klart et behov for at 
gøre den offentlige serviceproduktion mere menneskelig, men den erstatter 
også professionalisme med amatørisme, og sidst men ikke mindst er 
kommunernes store interesse for det frivillige arbejde i disse år, alene et 
udtryk for at de ser en mulighed for at spare penge ved store fyringsrunder? 
 
Bogen slutter meget aktuelt af med, at det er vigtigt op til det kommende 
kommunalvalg, af de udsatte grupper deltager i de demokratiske 
valghandlinger. Projekt ”Stemmer på Kanten” har blotlagt, at den 
nuværende situation for de socialt marginaliserede er en demokratisk 
skamplet. Alt for få deltager i de demokratiske valghandlinger.  
 
Denne bog er ganske vellykket. Den forsøger at bringe de socialpolitiske 
problemstillinger ned i øjenhøjde. Den fremlægger mange af de paradokser 
og dilemmaer, som vi står over for i tilrettelæggelsen af fremtidens 
socialpolitik. De tre kvinder gør socialpolitikken nærværende og 
vedkommende, og eksemplificerer at det er noget, der handler om dig og 
mig. 
 
Bogen må være særdeles kærkommen for alle, der interesserer sig for 
socialpolitik i bred forstand.  
 
Med disse ord skal bogen varmt anbefales til alle læsere af Social Politik. 
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Der er et og andet at lære!  
 
  



 366 

96. Is lamismen er ikke død 
Anmeldelse af Mehdi Mozaffari: Islamisme. En orientalsk totalitarisme. 
Informations Forlag, 2013 
 
Offentliggjort i www.historieonline.dk 
 
Nu foreligger der på dansk en særdeles kompetent gennemgang af 
islamismen. Et begreb der dækker et af de mest kontroversielle, 
omdiskuterede og komplekst politisk-religiøse fænomener i nyere tid.  
Man kan være enig eller uenig med forfatteren, men man kan ikke komme 
ud på den anden side af denne bog mindre vidende, end da man kom ind. 
For alle har en mening – færre har en reelt indsigt. Det sidste kan der 
faktisk rådes bod på, bl.a. ved at læse denne bog.  
 
Bogens flabtekst rammer ret præcist ind i bogens problemfelt: ”Islamismen 
– som ideologi, som organisation og ikke mindst som stat – udfordrer den 
eksisterende verdensorden og ser sig selv som prætendent til 
verdensherredømmet. Det er en ren utopi, som de nye islamister, der nu er 
kommet til magten i Tunesien og kortvarigt i Egypten, ikke taler ret meget 
om, selv om den fandtes i deres programmer og deres diskurs før 
magtovertagelsen. Men historisk erfaring vidner om, at den slags utopier 
kan være farlige både for verden og – især – for utopimagerne”. 
 
Bogen er systematisk bygget op. Den undersøger, hvorfor det overhovedet 
er vigtigt, at beskæftige sig med islamisme. Svaret er ret klart: Den 
manglende viden inden for dette område er et handicap, når det drejer sig 
om forståelsen af selve islamismens dna. Mozaffari mener, at store dele af 
det islamistiske tankesæt har mange lighedstræk med den klassiske 
totalitarisme, som den kommer til udtryk i fascismen, nazismen og 
kommunismen. Forskellen er alene, at de klassiske totalitarismeformers 
ideologi bygger på særlige stats-, race og klasseopfattelser, mens 
islamismen alene er en religiøst baseret ideologi.  
Totalitære er de imidlertid alle sammen.  
 
Mozaffari indkredser islamisme på følgende vis: ”Islamisme er en religiøs 
basereret ideologi, som rummer en totalitær tolkning af islam, hvis endemål 
er erobringen af verden med alle midler” (p. 25).  
 
Denne definition styrer herefter også bogens disposition. Der er en fyldig 
gennemgang af, hvad der ligger i påstanden om, at islam er en religiøs 
baseret ideologi.  
 
Mozaffari gennemfører derudover en grundig historisk og teoretisk 
gennemgang af den totalitære tolkning af islam. Påstanden er, at islam ved 
brug af alle midler forsøger at erobre verden.     
 
Bogen har gennemgående svært ved at adskille forskellen mellem islam og 
islamisme. Man kan godt blive lidt i tvivl om forfatteren overhovedet 
mener, at der er en forskel. Hvis der er, er den svær at få øje på. Han 
medgiver dog flere steder i bogen, at mange muslimer faktisk lever et stille 
og roligt liv, og at de lever efter islams mange religiøse regler på en 
afslappet og pragmatisk måde efter bedste evne. Hvor mange der vil 
vedkende sig den moderne islamisme i den forstand, som Mozaffari 
afgrænser den, er faktisk lidt uklart. I bogen hedder det et sted, at for 
islamisterne har jordelivet i sig selv ingen værdi. Det bliver kun værdifuldt, 
hvis og når det bruges på de af Allah befalede pligter. Om det så omfatter 
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alle muslimer i deres almindeligt praktiserende hverdag, må stå hen i det 
uvisse.  
 
Spørgsmålet er derfor, om ”rigtige” muslimer reelt har noget valg. Efter at 
have læst bogen tyder det på, at det har de ikke – med mindre at de 
afsværger sig religionen som helhed.    
 
I kapitlet Islamisme – en orientalsk totalitarisme gennemgår Mozaffari ret 
detaljeret ligheder og forskelle mellem de forskellige former for 
totalitarisme, der alle bygger på en idé om at være ét masseparti, der hviler 
på én total og altopslugende ideologi, og som typisk er ledet af én 
karismatisk enehersker, der råder over en centraliseret statsøkonomi, et 
terroristisk politi og et solidt kommunikationsmonopol: ”I totalitære 
systemer er ideologi et magtfuldt instrument til mobilisering af masserne og 
en kilde til legitimitet” (p. 33). 
 
Agitation, demonstration og mobilisering spiller en helt afgørende rolle for 
totalitarismens overlevelse. Men dette er langt fra nok. De totalitære 
systemers magthavere er nemlig manisk optaget af ”fjenden”- indre såvel 
som ydre, og foranstalter derfor en massiv overvågning og kontrol af hele 
befolkningen, og hvis der opstår alternative religiøse eller politiske 
grupperinger, bliver de ofte med voldelig brutalitet undertrykt og erklæret 
ulovlige. Forskelsbehandling hører også til dagens orden: ”I et totalitært 
regime er diskrimination reglen, og lighed for loven er et ukendt princip. 
Især fordi loven er grundlaget for diskrimination. De vestlige totalitære 
styrer under Hitler og Stalin retfærdiggjorde diskrimination med 
racedifferentiering og med opdeling af sociale klasser. I den islamiske 
totalitarisme retfærdiggøres diskriminationen religiøst eller endog 
sekterisk. Som muslim har man flere rettigheder end ikkemuslim, som 
sunnit har man flere rettigheder end som shiit, som wahhabist har man 
endnu flere rettigheder end som tilhænger af shafiisme” (p. 42). 
 
For Mozaffari er terror tilsyneladende overliggeren for al totalitarisme: 
”Både de bolsjevikiske regimer og nazistyret anvendte konstant terror som 
deres foretrukne instrument til at udøve magt og kontrollere befolkningen. 
I det islamistiske tilfælde erkender man det åbent og anerkender terror som 
en ledelsesform, og sloganet ”Sejren vindes gennem terror” gentages ofte af 
islamistiske myndigheder” (p. 44). 
 
I kapitlet om Islamismens ideologiske rødder giver Mozaffari en udmærket 
og klar indføring i den bagvedliggende tese: Ingen islamisme uden islam. 
Islamisterne er om nogle fokuseret på, at vende tilbage til fortiden. Helt 
tilbage til Muhammads liv og levned i byen Medina i årene 622-632 – i 
bogen også kaldt Medina-modellen: ”Alle disse aspekter gør Medina-
modellen meget tiltrækkende for islamister, som er overbeviste om, at det 
ikke bare er muligt, men også nødvendigt at rekonstruere Medina-modellen 
for at genoprette muslimers tabte hæder og ære. Ud over den politiske 
dimension har succes spillet en vigtig rolle for idealiseringen af Medina-
modellen. Der er intet mere tillokkende i politik, og Medina var unægtelig 
en kæmpe succes. På forunderlig vis lykkedes det en lille gruppe 
emigranter, hvoraf mange var unge og nogle endda dårligt stillede rent 
socialt, at forvandle denne nye model til et stort og magtfuldt imperium. De 
erobrede datidens store imperier, Persien og Byzans. Erklæringer fra 
islamistiske grupper i vores dage viser, at de alle fuldt og fast tror på 
muligheden af et lignende projekt: at få de ikkemuslimske magter i 
samtiden til at bryde sammen” (p. 54). 
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For rigtige islamister er fortiden fremtidens spejl. Mere reaktionært kan det 
næppe udtrykkes.    
 
Herefter gennemgår Mozaffari de forskellige islamiske trosretningers 
historie. Der er både sammenfald og forskelligheder at spore. 
Gennemgangen viser tydeligt, at selvom de har samme historiske 
oprindelse, er der intet der tyder på, at de vil kunne finde sammen i en 
fælles politisk-religiøs enhed i fremtiden, om end de deler synspunkter i 
deres stærke modvilje mod modernitet, demokrati, ytringsfrihed og 
ligestilling mellem kønnene.   
 
Islamismen nyere historie, dvs. efter Første Verdenskrig, bliver dækket i 
kapitlet om Islamismens opkomst og udvikling i lyset af europæisk 
totalitarisme. I kapitlet henvises til en meget interessant sammenligning - 
foretaget af en samtidig italiensk fascist - mellem Mussolinis handlinger i 
det 20. århundrede og Muhammads i det 7. århundrede. Mussolini lagde 
grunden til et statsligt teokrati, mens Muhammad lagde grunden til en 
teokratisk stat. Begge hændelser blev betragtet som revolutionære 
handlinger, hvor det gamle blev styrtet. 
 
Der kan dog spores væsentlige forskelle mellem den europæiske og 
orientalske totalitarisme. Den europæiske totalitære utopi var rettet mod en 
fremtid, der skulle realiseres, mens den orientalske utopi skulle realiseres 
gennem en tilbagevenden til en situation, der har eksisteret i fortiden.  
 
De totalitære utopier fik åndelig næring i følelsen af hævn og håb om 
genoprettelse af tidligere storhed.  
 
I kapitlet om Islamismens udvikling: fra latens til handling gives der en god 
og grundig gennemgang af tre væsentlige udviklingsfaser i islamismens 
nyere historie. Fokus er lagt på bevægelsernes centrale terroristiske 
elementer. 
 
Den første fase fra 1928 til 1978 var kendetegnet ved, at målet var en 
genforening af den islamiske verden under én regering og ét flag. En slags 
genetablering af det hedengangne Osmaniske Rige. De sunni-muslimske 
ledere var overbevist om, at magten kunne tilbageerobres ved en 
rekonstruktion af Medina-modellen. Islamisternes terrorhandlinger var i 
denne periode udelukkende rettet mod muslimer, og der blev ikke anvendt 
selvmordsaktioner. Et andet karakteristisk træk ved den første fase var 
fraværet af terrorhandlinger mod civile. Perioden blev samtidig 
kendetegnet af et stort tilbageslag for den nationale arabiske liberalisme.  
 
Ja, det sekulariserede samfund blev ligefrem et mobiliserende fjendebillede 
for islamisterne, hvilket tydeligt sås i en iransk opstand i 1963, hvor 
modstanden var vendt mod shahens reformer, der ville indføre en mere lige 
jordfordeling, stemmeret til kvinder, og en mere lempelig religionsfrihed. 
Det mest følsomme punkt i reformerne var dog, at Koranens fortrinsstilling 
skulle ophøre: ”Det udløste dyb indignation og voldsomme protester fra den 
traditionelle shiapræstestand, der anklagede shahstyret for et bevidst forsøg 
på at afskaffe islam som officiel religion i Iran og hævdede, at stemmeret til 
kvinder var imod islamisk sharia. De så shahens reformpakke som en 
bevidst sammensværgelse, hvis endelige mål var at udslette islam og i at og 
alt at vestliggøre den iranske nation” (p. 106). Der blev lavet en politisk-
religiøs alliance mellem alle modstandere af shahen, om end mange af 
reformerne i både ånd og substans indfriede de iranske kommunisters og 
liberales politiske ønsker. Men ønsket om at fjerne shahen var større, så de 
gik frivilligt sammen med islamisterne, og så først faren for sent.   
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Kampen mod shahen og hans undertrykkelsesapparat styrkede nemlig 
ekstremisterne og marginaliserede de moderate og delvist sekulære kæfter. 
Endnu engang så man, at det politisk tolerante islæt i en folkelig alliance 
mod en diktator ledte til, at de religiøst intolerante vandt kampen om 
magten. Simpelthen fordi at de bedst og mest forberedt kunne efterleve 
betingelserne om, at vold avler modvold. Og her er de intolerante mest 
effektive – kyniske vil nogle sige.  
 
Den anden fase bliver stadfæstet til at være i tiden fra 1978 til 1990, også 
kaldet Ayatollah Khomeinis æra: ” Den islamistiske terrorismes anden fase 
startede med at den islamiske revolution i Iran. Det var første gang, 
islamisterne kom til (stats-)magten” (p. 111). Hermed skiftede den islamiske 
terrorisme karakter, da civile borgere nu også kunne blive inddraget i 
overgrebene. 
 
Den tredje fase der forløber i perioden 1990-2011, kaldes i bogen al-Qaedas 
æra. Perioden bliver kendetegnet af en voldsom radikalisering af 
islamismen, bl.a. forårsaget af en styrket selvopfattelse indvundet i 
kølvandet på Sovjetunionens totale sammenbrud i Afghanistan. Hvis man 
kunne vinde krigen over Sovjet i Afghanistan, så kunne man også vinde 
islamismens sag i hele verden. Så Talibans magtovertagelse i 1996 betød 
både en øget radikalisering og internationalisering af islamismen. Det førte 
til, at visse dele af den islamistiske bevægelse (fx al-Qaeda): ”For første 
gang i den over 1400 gamle muslimske historie giver en muslimsk 
organisation generel tilladelse til at dræbe civile (kristne og jøder) overalt i 
verden” (p. 119).  
 
Mozaffari finder helt klare paralleller mellem den moderne islamismes 
tilblivelse og bolsjevismen, fascismen og nazismens opkomst i kølvandet på 
Første Verdenskrig og den dybe strukturelle krise, der blev fremskyndet af 
krigen. For islamismens vedkommende spiller i særdeleshed det Osmaniske 
Riges fald i 1922 er betydelig rolle for den religiøse desillusionering og den 
efterfølgende radikalisering.   
 
I kapitlet om Shia-radikalisering fra kvietisme til oprør, bliver læseren ført 
ind i de afgrundsdybe forskelle, der i realiteten er mellem shia- og sunni-
muslimer. Shia-muslimerne er i klart mindretal i den islamiske verden, og 
har i modsætning til sunnierne ikke en genopstandelse af det Osmaniske 
Rige som ønskemålsætning.  Til gengæld har det shia-muslimske samfund 
et meget enerådende, religiøst og beslutningskompetent præstestyre, 
hvilket Ayatollah Khomeini tydeligt var eksponent for.  
 
Denne nuancering af de forskellige muslimske trosretninger er ganske 
nyttig i forståelsen af forskellene mellem fx Iran, der er shia-muslimsk og 
Irak, Egypten og Tunesien, der er sunni-muslimske. 
 
Mozaffaris dom over den iranske revolution er både kort, præcis og hård: 
”Den islamiske revolution i Iran (1979) var en grusom revolution og den 
mest reaktionære revolution i vores tid” (p. 145). Han fortsætter: ”I stedet 
for at vende sig mod fremtiden vender den sig mod fortiden, i stedet for at 
være universalistisk er den partikulær, og i stedet for at være inkluderende 
er den ekskluderende” (p. 146). Værst er dog de: ”forskellige former for 
grusomhed, som det iranske regime udviser over for sin egen befolkning. 
Alt fra stening til afhugning af hænder og fødder, mord på intellektuelle, 
forfattere og journalister, hængning af mænd og kvinder, nogle af dem 
prominente politikere, en forhenværende statsminister, en 
parlamentsformand, ministre og et stort antal studenter” (p.146). Et 
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rædselskabinet i grumhed, men udført i Allahs navn. Mozzafari er ikke i 
tvivl: ”Man kan sige, at den iranske revolution forvandlede sig til islamistisk 
terrorisme” (p. 147).  
 
På den måde adskilte denne revolution sig ikke afgørende fra de andre store 
men sekulære revolutioner i verdenshistorien. Historien bærer desværre 
mange vidnesbyrd om, at revolutioner så at sige æder sine egne børn. 
 
Kapitlet om Globalisering og genrejsning af den islamiske civilisation som 
projekt giver læseren et godt bud på, hvilke udfordringer islamisterne står 
over for – og hvordan de ønsker at løse dem. Ideelt set ønsker de bare at 
genoplive den islamiske civilisation. Problemet er om der overhovedet har 
været en samlet civilisation siden Medina-tiden. Efter en kulturel-religiøs 
opblomstring frem til det 13. århundrede blev islamismen sidenhen præget 
af en betydelig intern teologisk og politisk splittelse efterfulgt af åndelig, 
økonomisk og intellektuel stagnation. Den tidlige islam var efter sigende 
både inkluderende og dynamisk, da den let indoptog ikke bare forskellige 
racer, etniciteter og territorier, men også – og især – al den kulturelle, 
filosofiske og videnskabelige bagage, som nyankomne bragte med sig. 
Denne udvikling blev brat afbrudt: ”Dogmatismens fremkomst gjorde en 
ende på det tolerante, inkluderende, kosmopolitiske og dynamiske miljø, 
der var  i den islamiske civilisations storhedstid” (p. 168). Der følger også en 
mere materiel forklaring: ”Tabet af herredømmet til søs, tilbagevenden til 
dogmatisme og teknologisk tilbageståenhed betød, at den islamiske 
civilisation mistede sin evne til at optræde dynamisk og inkluderende” (p. 
169). Civilisationen går ligefrem i bakgear: ”I stedet for at se fremad og 
forsøge, at slå ind på fremskridtets vej og følge dets ide, foreslår den 
regression og ser tilbage med retoriske erklæringer som ”at vende tilbage til 
den krystalklare kilde, som vi mistede af syne i fjorten århundreder””(p. 
171).   
 
I kapitlet om Islamisme og omverdenen slås det fast, at totalitære ideologier 
både er revisionistiske og ekspansionistiske. Målet er tilsyneladende at 
erstatte den vestlige imperialisme med et nyt islamisk overherredømme 
som et minde om den islamiske verdensmagts gyldne tidsalder: ”Denne 
linje har affødt en besynderlig politisk alliance mellem alle former for 
ekstremister, der ikke nødvendigvis har andet til fælles, end at de kæmper 
imod det nuværende internationale system” (p. 181). Men tro ikke, at 
islamister i den sidste ende kan samarbejde med alle. De anerkender kun 
dem, der fuldt og helt underkaster sig Allahs vilje, som sande venner, og de 
der modsætter sig Allahs vilje, betragtes som fjender. Det bør enhver 
alliereret med islamisterne skrive sig bag øret – inden at det er for sent. 
 
Det er tydelig at islamismen udfordrer den eksisterende verdensorden både 
voldeligt og værdimæssigt. Islamisterne har såmænd også deres problemer 
med den islamiske verdens ca. 1,5 mia. borgere. Ikke alle muslimer støtter 
op omkring de mest rabiate islamister: ”FN, der har både demokratiske og 
ikkedemokratiske stater som medlemmer, muslimske og ikkemuslimske 
lande, anser en lang række bevægelser og organisationer, som hævder at 
være muslimske, for at være terrororganisationer, og de står på FN’s sorte 
liste. I flere år har FN’s Sikkerhedsråd haft et problematisk forhold til det 
islamiske Iran i atomspørgsmålet” (p. 203).   
 
Anmelderen af denne bog, kan – helt uden for denne anmeldelses regi – se, 
at der netop på dette område, er ved at ske et afgørende og positivt skred i 
FN regi. 
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Islamismens svaghed ligger i høj grad i den realøkonomiske verden. 
Islamismen er opstået i områder, som stadig ikke er industrialiseret eller 
veludviklet. Den islamiske verden står i følge FN over for en række 
strukturelle problemer, fx analfabetisme, stor fattigdom, undertrykkelse af 
kvinder og børn, korruption, lav produktivitet og stor ulighed. Og hvis man 
oven i det fremholder splittelsen mellem sunni, shia og wahhabisme, har 
man væsentlige elementer til forståelsen af islamismens svaghed: 
”Forskellen mellem shia og sunni er en anden afgørende faktor. 
Karakteristisk for shia er præsteskabet, der styrer det shiitiske samfund, 
mens sunnitterne ikke er ledet af præsteskabet. De har præster og imamer, 
men der er ikke bundet til at følge dem, som det er reglen hos shiiterne. Det 
betyder, at der findes mere fleksibilitet og pluralitet hos sunnimuslimer end 
hos shiamuslimer” (p. 211). Dette forklarer også efter Mozaffaris mening 
nogle af de væsentligste forskelle i de såkaldte revolutionære forhold i 
henholdsvis Iran (Shia) og de ”nytilkomne” republikker ud i opstande 
Egypten og Tunesien (Sunni). 
 
I kapitlet om Isamismen og immaterielle værdier tages temperaturen så at 
sige på islams demokratiske kapacitet. Og her står det ikke så godt til. 
Islamisterne opfatter sig selv som både magtfulde, hellige og urørlige, og de, 
der tør krænke helligheden, løber risikoen for at blive straffet med døden. 
For islamisterne tilhører ytringsfriheden udelukkende og helt og aldeles 
Gud. Ytringsfrihed har ingen plads i det religiøse univers. Religionens 
hovedformål er frelse ikke frihed eller demokrati. Derfor bliver ethvert 
forsøg på kritik fortolket som en krænkelse: ”Hvis vi vender tilbage til 
islam, kan man sige, at islam er en religion, der er fremmed over for 
friheden til kritik og dens konsekvens i form af ytringsfrihed” (p. 222).  
 
For i virkeligheden at kunne praktisere sin ytringsfrihed kræver det to 
forudsætninger: sekularisme og demokrati. I bund og grund betyder det, at 
religionen skal frigøres fra det politiske liv. Dette hænger utroligt dårligt 
sammen, når islamiske fundamentalister så rigtigt påstår, at ”islam er 
politik, og politik er islam” (p. 226). Det leder også til, at: ”Spændingen 
mellem slam og demokrati er ikke kun institutionel, men hovedsagelig 
filosofisk. Demokrati er baseret på borgernes rettigheder, hvilket er ukendt 
i islam. Den eneste rettighed der eksisterer, er Guds ret” (p. 231). I 
konsekvens af dette har ingen islamist nogen sinde hævdet, at islam er 
foreneligt med demokrati. Et af problemerne er at i islam, er der ikke en 
tredeling af magten, som er en af de væsentlige grundforudsætninger for et 
velfungerende demokratisk styre – nemlig en adskillelse af den lovgivende, 
udøvende og dømmende magt. I islam er disse tre magtrelationer 
sammenvævet i en og samme enhed – i Guds magt.         
 
Med disse religiøse bindinger i islam, ser Mozaffari meget pessimistisk på 
islams muligheder for at blive tilpasset det moderne demokrati: ”Generelt 
ønsker muslimer at forandre verden (eller dominere den) på en sådan 
måde, at verden kommer til at passe ind i islam” (p. 236). Ikke omvendt, at 
islam tilpasser sig den nye verden. Tværtimod ønsker islam at styrke og 
underbygge religionen – at vende tilbage til Medina-modellen. 
 
I dette demokratiteoretiske lys behandler Mozaffari både Rushdie-sagen og 
Muhammad- tegningskrisen. Islamismens totalitaristiske grundsyn 
udstilles skånselsløst igennem den historiske beskrivelse af de to sager. 
 
Mozaffari samler trådene op i sit konklusionsafsnit: ”Det er ubestrideligt, at 
alle islamister inspireres af en ideologi, hvis mål er islams dominans, af den 
ide, at islam skal erobre verden, at kalifatet for sunnitterne og imamatet for 
shiitterne skal indføres i hele verden” (p. 272). Det slås også fast, at spontan 
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terrorisme er afskyelige handlinger, der skaber frygt, men hvor det alligevel 
ikke er tilstrækkeligt til at skabe det kaos, der kan true den eksisterende 
verdensorden. Alligevel er der en lille advarsel: ”Hvis det lykkes nogle 
islamister at skaffe sig atombomben, vil situationen være en anden” (p. 
273).  
 
Dette fører hen til Mozaffaris slutbemærkninger: ”Islamismen er ikke død… 
den lever stadig i sine forskellige former. Men man skal ikke lade sig narre. 
Islamismen bliver ikke overvundet udelukkende med dialog og 
kompromisser… totalitære ideologier viger kun tilbage stillet over for de 
demokratiske magters beslutsomhed” (p. 274). 
 
Bogen er hård kost. Den lægger ikke op til enighed hele vejen igennem. Det 
kan man heller ikke forvente med så kontroversielt et emne på dagsordnen. 
Men bogen er systematisk og redelig, og fremfører sine argumenter klart og 
underbygget. Derfor vil den også være særdeles velegnet til at indgå i både 
undervisning og faglige debatter. I det lys skal den varmt anbefales. 
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97. Fortrænger l ighed fr iheden? 
Anmeldelse af Alexis de Tocqueville: Demokrati i Amerika. Informations 
Forlag 2013. 
 
Offentliggjort i www.historieonline.dk 
 
Informations Forlag har specialiseret sig i at udgive en række internationale 
klassikere inden for økonomi og filosofi i nogle fremragende danske 
oversættelser. I sommers udkom Adam Smiths Nationernes Velstand, og 
her i dette efterår har forlaget udgivet Alexis de Tocquevilles Demokrati i 
Amerika.  
 
Der er ingen tvivl om, at bøgerne er for et yderst smalt publikum, og derfor 
skal forlaget også have ekstra stor anerkendelse for overhovedet at give sig i 
kast med at udgive dem – og endda i en meget god tryk- og bogkvalitet. 
 
Fra forlagets side får vi at vide, at: ” Alexis de Tocqueville (1805-59) skrev 
denne idé- og demokratihistoriske klassiker efter en et-årig rejse rundt i 
USA mellem 1831-32 som udsendt af den franske regering i det ærinde at 
undersøge det amerikanske fængselsvæsen. Han endte i stedet med at 
undersøge hele det amerikanske samfund og ikke mindst det spirende 
amerikanske demokrati, som Tocqueville forudså var, hvad det gamle 
aristokratiske Europa havde i vente”.  
 
Værket kom oprindeligt i to bind, og det har man også valgt at gøre i denne 
første komplette danske oversættelse. 
 
Det første bind, der udkom i 1835, var mest af alt en slags rejsebeskrivelse – 
måske rettere en grundig samtidig samfundsbeskrivelse, hvor økonomi, 
forvaltning og lovgivning blev grundigt beskrevet. 
 
Det andet bind, der udkom fem år senere, består af en langt en række mere 
eller mindre velunderbyggede sociologiske refleksioner over demokratiets 
indvirkning på det moderne og individualistiske samfund, der var dukket 
op i Den Nye Verden.  
 
På den baggrund kan man med god ret betragte Tocqueville som både 
historiker, filosof og sociolog – om end han formelt set ”bare” var en fransk 
aristokrat og embedsmand. Han har dog ikke anvendt de gængs anerkendte 
videnskabelige metoder og teknikker, og empiren er også meget tynd, ja, 
nærmest journalistisk. 
 
Bogens tekster bærer meget naturligt præg af, at have næsten 180 år på 
bagen. Verden så helt anderledes ud dengang – både i Europa og USA. 
Dertil skal lægges at bogens oprindelige publikum ligger milevidt fra det 
publikum, der forventes at læse den i dag.  Ingen eller ganske få vidste hvad 
demokrati overhovedet betød. De fleste forholdt sig for øvrigt negativt, og 
ingen europæiske lande praktiserede det.  
 
USA dengang og nu er også to forskellige størrelser. USA på Tocquevilles tid 
bestod stort set kun af de stater, der lå ud fra Østkysten. Man var endnu 
ikke draget rigtigt vestover - og i det omfang man havde gjort det, havde 
man fordrevet indianerne foran sig. 
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Derfor er bogen ikke en man bare sådan læser fra ende til anden på en 
weekend. Anmelderen må da også indrømme, at det var en bog, som han 
var nødt til at gå til og fra og indtage den i afmålte og mindre bidder. 
 
Allerede i indledningen til bind et slår Tocqueville fast, at i intet andet land 
i verden, er ligheden i de sociale vilkår større end i USA. Denne sociale 
lighed giver samfundssindet en bestemt retning og lovene en bestemt 
drejning.      
 
Det er især USA’s daværende institutionelle indretning, der var genstand 
for hans beskrivelser og analyser. Han slog fast med syvtommersøm, at 
USA havde opbygget solide demokratiske institutioner. Det sættes der 
grundlæggende ikke spørgsmålstegn ved. Det der dybest set interesserede 
Tocqueville mere, var hvordan disse demokratiske institutioner påvirkede 
det demokratiske menneskes livsform og tankemåde. Denne mere 
livsstilsanalyserende tilgang udtrykkes også klart og tydeligt i Forlaget eget 
salgsmateriale: ”Tocqueville interesserede sig især for lighedens indvirken 
på demokratiets udformning. I sin tænkning satte han de politiske 
frihedsrettigheder over alt andet og frygtede, at borgere i alt for 
lighedsorienterede samfund – som han opfattede Amerika som værende på 
den tid – kom til at sætte økonomisk og konkret lighed over den politiske 
frihed med ligegyldighed og passivitet til følge. Han afviste ikke 
demokratiet, men var dybt skeptisk over for den demokratiske fare for 
flertalstyranni og populisme. En af de centrale indsigter i DEMOKRATI I 
AMERIKA er, at demokrati ikke kun skal studeres i de politiske 
institutioner, men lige så meget i vaner og skikke. Det er den demokratiske 
livsform, som både interesserer, fascinerer og anfægter Tocqueville”.  
  
Tocquevilles sammenligningsgrundlag for at vurdere forholdene i Amerika 
tog i al væsentlighed udgangspunkt i samtidens Frankrig. Derfor får man 
løbende i bogen ret omfattende beskrivelser af de franske samfundsforhold, 
hvilket ikke ligefrem gør læsbarheden lettere. Og det er såmænd ikke alene 
Frankrig, der blev sammenlignet med. Tyske og engelske samfundsforhold 
indgik også i undersøgelsen, dersom Tocqueville ikke kunne findes 
relevante eksempler fra datidens Frankrig.  
 
Tocqueville bevæger sig ofte på et relativt højt generaliseringsniveau. Det 
nævnes, at det politiske niveau i de fleste europæiske nationer (hvilke?) 
påbegyndes i de højere lag af samfundet (hvem?), og lidt efter lidt og altid 
på et en ufuldkommen måde bliver overført (hvordan?) til forskellige dele af 
samfundslegemet (klasser?). Dette til forskel for USA, hvor politikken udgår 
nedefra, således at kommunen kommer til før grevskabet og grevskabet før 
staten, som igen kommer før unionen. 
 
Samtidig med at det absolutte monarki vandt i Europa over middelalderens 
feudale frihed, og det politiske liv blev indskrænket betydeligt, og hvor 
demokratiske principper enten var ukendte eller blev genstand for foragt, 
gennemførte USA sine revolutionære politiske frihedsrettigheder – og det 
endda uden en voldelig revolution. 
 
Tocqueville vurderede amerikanernes samfundstilstand i begyndelsen af 
1830’erne som overordentligt demokratisk, hvor kimen til et aristokrati, 
som man så det i Europa, aldrig rigtigt slog igennem. Den eneste kilde til 
indflydelse var intellektet, men dette kunne ikke demokratiseres, da det 
ville gøre alle folk lige dumme.            
 
Tocqueville konstaterede også, at der i USA, i modsætning til forholdene i 
Europa, ikke var nogle juridisk fastlagte arvelige forskelle. Menneskerne var 
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i princippet lige fra fødslen. I USA skulle man som udgangspunkt livet 
igennem skaffe sig sin egen rigdom og formue. Dette skete igennem 
arbejdet, der blev betragtet som en dyd i sig selv. Han afviste konsekvent 
tanken om, at fattige skulle have ret til socialhjælp. Et sted i bogen nævnes 
det – dog uden empirisk belæg – at i Amerika er de fleste rige begyndt med 
at være fattige. Selvom påstanden givetvis er tvivlsom, så bærer den på 
noget meget grundlæggende i den amerikanske folklore, der senere er 
blevet kendt som indbegrebet af Den amerikanske drøm. 
Lige rettigheder er efter Tocquevilles opfattelse en grundlæggende præmis i 
Amerikas demokrati. Der er dog på ingen måde tale om økonomiske 
rettigheder, men alene politiske. Det var utænkeligt i hans tankeverden, at 
ligheden ikke skulle ende med at trænge ind i den politiske verden: enten 
skulle alle tildeles de samme rettigheder, eller også skulle ingen tildeles 
nogen rettigheder overhovedet. Disse rettigheder dækkede dog ikke 
nødvendigvis slaver, indianere og kvinder. Dette til trods, var han en af de 
første til overhovedet at beskrive de sorte og indianernes meget trange kår i 
det såkaldte demokratiske Amerika. 
 
Men ligemageriet kunne efter Tocquevilles mening også blive for meget. 
Lighedstrangen har en tendens til at hæve de små op til de stores rang. Det 
kan fordærve de små til at ville bringe de store ned på deres niveau, således 
at lighed i trældom foretrækkes frem for ulighed i frihed. Hans kritik var 
især rettet imod de negative konsekvenser af rettighedsstrukturen, der 
kunne udarte sig til et materialistisk system, hvor befolkningen alene ville 
fokusere på materielle goder og tomme statussymboler. 
 
Tocqueville advarede kraftigt mod, at anvende den såkaldte nationale vilje. 
Det var en af de fraser som rænkefulde personer til alle tider og despoterne 
i alle tidsaldre har misbrugt allermest.  
 
I et demokrati virker samfundet i kraft af sig selv og på sig selv. Folket 
deltager i udarbejdelsen af lovene ved at vælge lovgiverne og i deres 
anvendelse ved at vælge den udøvende magts agenter. Tocqueville går så 
langt som til at sige, at folket behersker den politiske verden i Amerika på 
samme måde, som Gud hersker over universet. 
 
Herefter foretager Tocqueville en nærmest statsvidenskabelig gennemgang 
det amerikanske lov- og forfatningssystem. På dette tidspunkt består USA 
kun af 24 selvstændige stater, men mange af de administrative forhold der 
omtales i bogen, kan for de grundlæggende demokrati- og 
forvaltningsprincipper genkendes den dag i dag. Som noget helt unikt 
eksisterer den amerikanske grundlovsgivende konstitution uændret den 
dag i dag - alene med løbende tilføjelser. Det kan intet andet land i verden 
opvise. 
 
For personer, der interesserer sig for amerikansk historie, er her et godt og 
nyttigt vidnesbyrd om indretningen af en kommunal forvaltning i New 
England anno 1830. Kommune er måske en lidt dårlig oversættelse af det 
amerikanske ord Township, der i sin grundform bare betyder, det lille 
samfund.  
 
Borgeren adlyder samfundet, her kommunen, ikke fordi han er mindre 
værd end dem, der leder det, eller mindre egnet end et andet menneske til 
at bestemme over sig selv. Han adlyder samfundet, fordi foreningen med 
hans ligemænd forekommer ham at være nyttig, og fordi han ved, at denne 
forening ikke kan eksisterer uden en regulerende magt. Problemerne med 
demokratisk indflydelse opstår når beslutningerne skal tages på et højere 
niveau fx på stats- og forbundsniveau. 
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Et kendetegn ved den amerikanske demokratisering er i Tocquevilles optik, 
at det uundgåeligt fører til en centralisering af magten. Derfor var det efter 
hans opfattelse også vigtigt, at modvirke centraliseringen, ved at lægge så 
mange demokratiske beslutninger, så tæt på befolkningen som muligt, dvs. 
i kommunerne. 
 
Tocqueville gennemgår i bogen relativt detaljeret principperne bag delt 
repræsentation mellem kongresmedlemmer og senatorer, om hvordan 
lokale eliter og civilsamfund styrkes. Et vigtigt kendetegn i et demokratisk 
samfund er, at der stort set udvises samme menneskelige og politiske 
adfærd i alle samfundets led – lige fra privat- og familieliv, over politiske 
beslutninger i kommune, amt/grevskab, delstat og forbundsstat.  
 
Til trods for at Tocquville ikke havde høje tanker om dommerstanden, 
mente han, at retsvæsenet havde tre fundamental vigtige roller at spille i et 
demokratisk samfund. For det første skulle den dømmende magt tjene som 
opmand. For det andet skulle den dømmende magt ikke tage stilling til 
generelle principper, men enkeltsager. For det tredje skulle den dømmende 
magt kun handle, når man kaldte på den eller med et juridisk udtryk, når 
man bragte sagen for den. Det blev understreget, at den dømmende magt 
skulle være uden selvstændig handlekraft. Amerikanerne har givet 
dommerne ret til at basere deres kendelser på forfatningen snarere end på 
lovene. Med andre ord har de tilladt dommerne ikke at anvende de love, 
som forekommer dem at være forfatningsstridige. 
 
Dommerne har også til formål at dømme politikere, der misbruger sin 
magt. Dommerne skal derfor tage magten fra den, der misbruger den, for at 
forhindre at den selv samme borger får en sådan magt i fremtiden. 
 
Tocqueville der i høj grad satte fokus på det manglende aristokrati i 
Amerika, kunne alligevel øjne en klasse der skilte sig ud fra ligemageriet. 
Det var dommerstanden. De var nemlig i stand til at tolke lovene, og fik 
dermed en særstatus. Tocqueville skriver: De særlige kundskaber, som de 
lovkyndige erhverver ved at studere loven, sikrer dem en særlig status i 
samfundet. De udgør en slags privilegeret klasse blandt de uddannede 
personer. Hvilket efter Tocquevilles mening gør dem overordentlig 
konservative og ligefrem antidemokratiske. Alligevel kunne Tocqueville 
konstatere, at de lovkyndige i USA udgjorde den eneste oplyste klasse, som 
folket ikke nærede mistro til, og at de i konsekvens af dette var rigt 
repræsenteret i de lovgivende forsamlinger og at de stod i spidsen for 
administrationen.    
 
Det amerikanske retsvæsens opbygning og struktur anno 1830 bliver 
grundigt beskrevet i denne bog, hvilket må kunne interessere enhver, der 
beskæftiger sig med USA’s nyere historie. 
  
Tocqueville har en meget simpel forklaring på hvorfor, at det var naturligt, 
at tretten amerikanske stater i 1781 kunne kaste det engelske åg af sig, og 
danne en uafhængig union. Det skyldes primært, at staterne havde samme 
religion, det samme sprog, de samme sæder og næsten også de samme love. 
Tanken var at danne en relativ svag føderal regering, som trådte i funktion 
første gang i 1789. Princippet var, at staternes beføjelser skulle være det 
almindelige, mens den føderale regering skulle være undtagelsen. Unionen 
fik kun eneret til at stifte fred og erklære krig, til at indgå handelsaftaler, 
rejse hærenheder og udstyre flådefartøjer. Bagsiden var, at det også blev 
nødvendigt for den føderale regering, at den fik adgang til en ubegrænset 
ret til at opkræve skatter. Unionen får kun en enkelt domstol til at fortolke 
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loven, ligesom den kun har en enkelt lovgivende forsamling til at lave den. 
Den skat, der vedtages af nationens repræsentanter, forpligter alle 
borgerne. Disse forhold får faktisk Tocqueville til at hævde, at unionen 
dermed på disse vigtige punkter er mere centraliseret end det franske 
monarki. Her er der bare den store forskel, at den franske konge i 
princippet ikke behøvede at tage hensyn til lovene. Ønskede han at 
gennemføre en ting uden om loven, så gjorde han det. Dermed bliver 
diskussionen om sammenlignelig centralisering af magten også en smule 
teoretisk.  
 
Tocqueville mener, at politiske partier faktisk er et onde i de frie 
styreformer, men han ser positivt på, at der i USA ikke er noget religiøst 
motiveret had, fordi religionen respekteres af alle, og fordi ingen af sekterne 
er dominerende. 
 
Der er også klasseforskelle i USA, men Tocqueville er af den formening, at 
det ikke bryder ud i lys luge, da de rige foretrækker at forlade arenaen, 
snare end at videreføre en ofte ulige kamp mod de fattigste af deres 
medborgere. De rige underkaster sig denne tingenes tilstand som et 
ubodeligt onde. Det fører Tocqueville til at mene, at efter det at hade sine 
fjender, hvad er mere naturligt for mennesker end at smigre dem.  I 
virkeligheden er folket en magt, som de rige frygter og foragter, og 
Tocqueville vover faktisk den påstand, at hvis demokratiets dårlige 
regeringsførelse en dag førte til en politisk krise, og såfremt monarkiet 
nogensinde fremstod som noget gennemførligt i USA, ville de rige 
sandsynligvis foretrække denne styreform. 
 
De politiske partiers mest virkningsfulde våben i kampen om folket gunst, 
sker gennem aviserne og sammenslutningerne. 
 
Aviserne, og lidt bredere forstået pressefriheden, spiller en helt afgørende 
rolle for demokratiet i Amerika. Aviserne ændrer ikke blot lovene, men også 
sæderne. Derfor er det også vigtigt, at pressen har en stor uafhængighed. 
Ja, det er den eneste garanti for friheden og borgernes sikkerhed. 
Tocqueville slår fast, at folkesuveræniteten og pressefriheden er helt 
korrelative ting. Censur og almindelig stemmeret modsiger hinanden. 
Pressefriheden er også det rum hvor modsigelser kan brydes uden vold. Det 
bedst værn mod voldelig revolution er netop pressefriheden, hvilket 
Amerika er et bevis på. Tocqueville gør sig mange tanker om dette forhold. 
Et sted nævner han, at man ikke kan lægge skjul på, at de politiske 
virkninger af pressens tøjlesløshed indirekte bidrager til opretholdelsen af 
den offentlige ro og orden. 
 
Som han skriver: Det er pressens altid åbne øjne, der uophørligt blotlægger 
politikernes skjulte mekanismer og tvinger offentlige personer til efter tur 
at give møde for den offentlige menings domstol. 
 
Den anden folkelige magtfaktor er sammenslutningerne. Retten til at slutte 
sig sammen falder således næsten altid sammen med retten til at skrive. 
Sammenslutningen af mennesker besidder dermed mere magt end pressen. 
Ud over pressefrihed, er sammenslutninger afhængige af retten til at samle 
sig om en sag. Retten til at samle sig stammer oprindeligt fra England, og 
har til alle tider eksisteret i Amerika. Samtidig er retten til at samle sig også 
en slags garanti mod flertallets tyranni. Tocqueville formulerer det på 
denne måde: Efter friheden til at handle på egen hånd er det mest naturlige 
for mennesket at forbinde sine egne anstrengelser med sine 
medmenneskers anstrengelser og handle i fællesskab. 
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Demokratiet har dog den skavank, efter Tocquevilles opfattelse, at folket 
har en tilbøjelighed til at holde de fremragende personer væk fra magten, 
da en politisk karriere efter hans opfattelse vil fornedre dem. Folk vil i 
demokratier ikke få mulighed for at vælge fremragende personer som deres 
politiske ledere. De fremragende personer vil nemlig sjældent søge ind i 
politik, som i demokratiske kulturer handler om at udligne forskelle og 
bekæmpe privilegier. Politik handler med andre ord om at udjævne de 
forskelle, som de fremragende lever af. Men hvis de fremragende alligevel 
vælger at stille op, vil de have meget dårlige chancer for at blive valgt, fordi 
flertallet ikke har blik for de særlige kvaliteter, som udmærker de få. Og selv 
hvis flertallet kunne få øje på det storartede i den fremragende person, ville 
de ikke stemme på vedkommende, fordi de ikke stræber efter storhed, men 
derimod efter lighed. Det demokratiske flertal er ikke generøst, men 
misundeligt. Kampen for lighed er for Tocqueville et umådeligt komplekst 
projekt, som på den ene sider bringer mennesker frihed fra undertrykkelse, 
men på den anden side skaber en misundelig og konform social kultur. Ofte 
træder man ikke selv frem, men nøjes med at træde dem ned, der rager 
frem. Tocqueville insisterer på denne konflikt mellem demokrati og 
intelligens, fordi klogskab ganske enkelt ikke er ligeligt fordelt. Man kan 
udjævne materielle forskelle og forskellige i rettigheder, men man kan ikke 
ophæve medfødte forskellige i intelligens. 
 
Mange steder i bogen har Tocqueville faktisk en lidt lunken holdning til 
demokratiet. Demokrati har både mangler og kvaliteter, men det der slår 
ham er, at manglerne slår ham med det samme, mens kvaliteterne kun viser 
sig på langt sigt. Hans aristokratiske ophav fornægter sig ikke. 
 
Alligevel falder hans samlede vurdering ud til fordel for demokratiet. Måske 
ikke noget der ønskes, men i en erkendelse af, at det må være fremtiden. 
 
Demokratiets love stræber almindeligvis mod de flestes velfærd, for de 
hidrører fra flertallet af alle borgere, som kan tage fejl, men som ikke kan 
have nogen interesse i strid med sig selv. Aristokratiets love stræber 
tværtimod efter af monopolisere rigdommen og magten i hænderne på de 
få, fordi aristokratiet i kraft af sin natur altid udgør et mindretal. 
 
Det afholder dog ikke Tocqueville fra at påstå, at demokratiets love næsten 
altid er mangelfulde eller uheldige. Når de rige regerer alene, er de fattiges 
interesser altid i fare, og når de fattige laver lovene, løber de riges interesse 
en stor risiko. 
 
Tocqueville har et skarpt blik for, at det ikke altid er muligt, at inddrage 
hverken direkte eller indirekte hele folket i udarbejdelsen af lovene. I 
demokrati har flertallet altid ret, om end ikke alle beslutninger er lige kloge. 
Ligeledes kunne han konstatere, at der blev udfoldet store bestræbelser på 
at få fremtvunget flertalsbeslutninger. Når det mangler flertallet blandt dem 
som har stemt, så mener de, at det ligger blandt dem, som har afholdt sig 
fra at stemme, og når de heller ikke har noget flertal dér, finder de det 
blandt dem, som ikke har ret til at stemme. Men hvorom alting er, så er det 
et faktum, at findes der et flertal, så eksisterer der også et mindretal. 
Sidstnævnte bekymrede Tocqueville, og ledte ham også frem til at tale om 
flertallets tyranni. 
 
Gang på gang popper det op, at Tocqueville langt fra var en overbevist 
demokrat. Efter hans mening manglede der et overordnet og universelt 
etisk-moralsk værdisæt, og der manglede ikke mindst lederskab. Han 
udtrykker det selv sådan: Når demokratiets fjender hævder, at tingene 
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bliver gjort bedre af en enkelt person, der påtager sig at gøre dem, end dér, 
hvor alle styrer, forekommer det mig, at de har ret.  
 
Det følges op med udsagnet om, at det ligger i selve demokratiets 
styreforms natur, at flertallets herredømme er absolut. Samfundet søger 
automatisk mod den mindste fælles nævner. Når flertallet har etableret sig, 
får den folk til at adlyde ved tvang. Demokratiet, der ledes af valgte 
repræsentanter, har også en indbygget ustabilitet, i form af at man hvert år 
udskifter lovgiveren og ved at udstyre vedkommende med en næsten 
ubegrænset magt. 
 
Ja, Tocqueville går videre, når han skriver, at flertalsstyret er en ryggesløs 
og forargelig maskine. Som han skriver: Når jeg derfor nægter at adlyde en 
uretfærdig lov, så nægter jeg ikke flertallet at kommandere. Jeg appellerer 
blot fra folkets suverænitet til menneskehedens suverænitet. Senere skriver 
han: Det, som mest byder mig imod i Amerika, er ikke den ekstreme frihed 
som råder dér, men de ringe garantier, som man dér har imod tyranniet.  
 
Som nutidig læser af disse holdninger, kan man ikke andet end 
sammenligne dem med det der kaldes civil ulydighed i vores dage. 
 
Tocqueville havde også et banebrydende syn på, at bureaukratiet kan vokse 
helt naturligt ud af demokratiet. Idet flertallet er den absolutte herre over 
lovgivningen og overvågningen af dens håndhævelse, og idet flertallet har 
den samme kontrol over lederne og borgerne, betragter det de offentlige 
funktionærer som sine passive redskaber og lægger gerne ansvaret over på 
dem, når det drejer sig om at gennemføre sine planer. 
 
Tyranniet opstår ifølge Tocqueville gennem, at flertallet har en tendens til 
at undertrykke mindretallet, da de i demokratiets navn ikke tør sætte sig op 
mod flertallet. Han mente, at majoriteten kunne opbygge et bolværk mod 
meningsfriheden. Det kunne bl.a. ske ved bagtalelse og blokering af 
mindretallenes karrieremuligheder. Et begreb der i moderne tid har fået 
betegnelsen repressiv tolerance. Tocqueville fortsætter med at påstå, at en 
borger i princippet er uafhængig af enhver af sine medborgere, når de tages 
enkeltvis, udsættes for at være alene og uden beskyttelse, når man stilles 
over for det store antal. Offentligheden har derfor en enestående magt i et 
demokratisk folk, en magt, som aristokratiet aldrig så meget kunne gøre sig 
forestilling om.  
 
Tocqueville var af den mening, at kollektiv visdom ikke var en passende 
erstatning for enkeltpersonernes intelligens. Individer, der opponerer mod 
overleverede meninger, har altid været kilden til ethvert fremskridt. Før i 
tiden var undertrykkelsen langt mere synlig – ja nærmest opdragende. I dag 
sker det mere i en demokratisk iklædning. I et ikke undertrykkende 
demokrati, skal det være muligt, at udtrykke sine meninger, hvad enten 
disse deles af få eller mange. Dette kan kun sikres, hvis minoriteter 
konstitutionel sikres forskellige mindretalsbeskyttelsesforanstaltninger. 
Uden en mindretalsbeskyttelse er der fare for, at man mister friheden i 
forsøget på at opnå den. 
 
Det sidste kapitel i Bind 1 handler om de tre racer som bor i USA omkring 
1830. Dette kapitel er på mange måder særligt interessant for 
historieinteresserede. Man få igennem dette kapitel en enestående 
mulighed for at få en samtidig beretning om udryddelsen af indianerne og 
en gennemgang af slaveriets sociale og økonomiske struktur.  
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Dette kapitel burde være obligatorisk pensum ved enhver form for USA-
historieundervisning.  
 
Kapitlet er fuldstændigt renset for føleri. I kort og kontant form redegøres 
der for, hvordan indianerne blev fordrevet og i det store og hele også blev 
udryddet. De valgte, som der står, døden frem for civilisationen. De var 
vilde og blev tilintetgjort. Godt hjulpet af europæerne, der indførte 
skydevåben, jern og akvavit. Den samtidige vurdering af deres skæbne var 
hård: Hvis de vil civilisere sig så vil kontakten med mere civiliserede 
mennesker end dem selv udlevere dem til undertrykkelse og elendighed. 
Hvis de fortsætter med at strejfe om fra den ene ødemark til den anden, vil 
de gå til grunde. 
 
Slaveøkonomiafsnittet er også en grundig læsning værd. Med hudløs 
ærlighed vælger Tocqueville at give sin vurdering af situationen: 
 
”Der er ingen afrikaner, der er kommet frivilligt til Den Nye Verdens kyster, 
hvoraf det følger, at alle dem, der i vores dage befinder sig der, er enten 
slaver eller frivillige….I næsten alle de stater, hvor slaveriet er afskaffet, har 
man givet negrene stemmeret, men hvis de møder op for at stemme, 
risikerer de deres liv…Således er negeren fri, men han kan hverken dele 
rettighederne, nydelserne, arbejdet, smerterne eller endda gravsted med 
den, hvis ligemand han er blevet erklæret for at være. Han ville ikke kunne 
mødes med ham nogen steder, hverken i livet eller døden”. 
 
Slaveøkonomiafsnittene er interessant læsning. Her beskrives det 
overbevisende, at slaveriet i Nord var økonomisk ineffektivt, hvilket også 
var den reelle bevæggrund bag ønsket om at frigive slaverne, der så kunne 
udvandre til Syd, hvor produktionsforholdene stadig gjorde, at det var 
profitabelt at holde slaver.  
 
Afskaffelsen af slaveriet giver derfor ikke slaven friheden, som Tocquelville 
skriver, men han skifter blot ejer, idet han fra Nord kommer ned til Syd. 
Tocqueville konstaterede i samme moment, at racismen blandt de hvide var 
langt mere udbredt i Nord end i Syd. I Nord ønskede de hvide dem væk, i 
Syd var de en  økonomisk nødvendighed.  Slavespørgsmålet var for 
slaveejerne i Nord et forretnings- og fabrikationsspørgsmål. I Syd var det et 
spørgsmål om liv eller død. Man må derfor ikke forveksle slaveriet i Nord og 
Syd med hinanden. 
 
Tocqueville forudså nok slaveriet afskaffet i den demokratiske malmstrøm, 
men ikke uden store problemer. Som han skriver: Slaveriet, som er 
begrænset til et punkt på jordkloden, som angribes af kristendommen som 
uretfærdigt og af den politiske økonomi som skadelig, er ikke en institution 
som kan vare ved midt i vores tidsalders demokratiske frihed og oplysning. 
Det ophører enten på slavens eller slaveejerens initiativ. I begge tilfælde må 
man imødese store ulykker.  
 
I bogens bind 2 bevæger Tocqueville sig  i en lang mere demokrati- og 
socialfilosoferende retning end tilfældet er med bind 1, som mere var 
historisk og strukturelt iagttagende. Bind 2, der nok i højere grad har været 
genstand for eftertidens demokratiforskning, end tilfældet har været med 
bind 1, er kendetegnet af, at relativt små hændelser fra bind 1 er blevet 
hævet op i nogle lidt abstrakte generaliseringer, for herefter at blive 
genstand for en række politisk-filosofiske overvejelser. Kapitler og afsnit er 
i dette bind forholdsvis små, og tankegangen også noget mere ufuldstændig, 
men stadig dualistisk. Mange af hans overvejelser har mest af alt karakter af 
hurtigt nedfældede noter. Det gør også, at mange af hans observationer og 
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betragtninger godt kan mistænkes for mere at være baseret på hans egne 
forudfattede meninger frem for historisk dokumentation og empiri. 
     
Tocqueville slår fast, at det er den kristne religion, der har givet anledning 
til det amerikanske demokrati. Det er sket ved, at den religiøse orden er 
forblevet helt adskilt fra den politiske orden, sådan at man med lethed 
kunne ændre de gamle love uden at rokke ved fortidens tro.  
 
Dermed slår Tocqueville også fast, at intet samfund kan trives i 
fordragelighed, uden at det i en betydelig grad er bundet sammen af ens 
overbevisninger. Det er nemlig fælles ideer, der fører til fælles handlinger. 
Den individuelle uafhængighed kan derfor være større eller mindre, men 
den kan ikke være grænseløs. 
 
Demokrati nedbryder efter Tocquevilles opfattelse meningshierarkier, men 
skaber samtidig en fare for massehysteri. I takt med at borgerne bliver mere 
lige og ensartede, bliver den enkeltes tilbøjelighed til at tro på en bestemt 
person eller en bestemt klasse mindre. Tendensen til at tro på mængden 
bliver stærkere, og det er mere og mere den offentlige mening, der styrer 
verden. Dermed påtvinger flertallet hele befolkningen en mængde 
færdigsyede meninger, og befrier dem for at tænke selvstændigt selv. 
Tocqueville ser på både pressefrihed og foreningsfrihed som mulige trusler 
mod demokratiet. Den fælles mening bliver dermed en form for religion, 
hvis profet er flertallet. Tocqueville ser to klare tendenser i ligheden. Den 
ene får hvert menneskes sind til at vende sig mod nogle nye tanker, og den 
anden reducerer gerne mennesket til slet ikke at tænke længere. 
 
For Tocqueville spillede den kristne religion en ikke uvæsentlig rolle for 
demokratiet. Han tvivlede på om mennesket nogensinde kunne tåle både at 
have en fuldkommen religiøs uafhængighed og en fuldstændig politisk 
frihed.  Religiøs autoritet er godt, da det skaber intellektuel stabilitet, der 
hvor politik er letflydende. Tocqueville udtrykker det sådan, at det religiøse 
folk fra naturens hånd netop er stærke på det sted, hvor de demokratiske 
folk er svage. Det demokratiske liv kræver dog, at det religiøse og det 
politiske er adskilt, og i den forbindelse kommer Tocqueville med et stærkt 
udfald mod islam. Efter hans opfattelse kan islam, med alle dens religiøse 
påbud, ikke herske særligt længe i oplysningens og demokratiets tidsalder, 
for mennesker der lever i de demokratiske århundrede er tilbøjelige til at 
unddrage sig en religiøs autoritet. 
  
Demokratiet og lighedstrangen har også en mørk bagside. Menneskerne er 
meget begærlige efter materielle og øjeblikkelige nydelser, og eftersom de 
altid er utilfredse med den stilling, som de indtager, og altid er frie til at 
forlade den, tænker de kun på midlerne til at blive rige eller endnu rigere. 
Dermed står demokratiet i et skærende modsætningsforhold til 
aristokratiet, hvor mennesket kendte sin plads, hvor de store etiske tanker 
var tænkt, og hvor folk blev inden for de sociale, økonomiske og kulturelle 
rammer, som de var født ind i. Demokratiet fører uvilkårligt til, at man 
fortrækker det lette frem for det svære. De demokratiske nationer, hos 
hvem man ser alle disse ting, vil da dyrke de kunster, som tjener til at gøre 
livet bekvemt, frem for dem, hvis mål er at forskønne det. 
 
Ambitioner og ærgerrighed følger, efter Tocquevilles opfattelse, også den 
demokratiske livsform, da mennesker typisk udtrykker større behov end 
deres formåen rækker til. Det leder også frem til at demokrati og den 
kapitalistiske markedsform følges ad. Jagten på billigere varer sætter ind. 
Det sker ad to veje. Den første er at finde nogle bedre, hurtigere og 
kyndigere måder at fremstille dem på. Den anden er at fremstille i en større 
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mængde. Det går naturligvis ud over kvaliteten. Tocqueville giver det 
eksempel, at tidligere var det kun de rige, som havde ure, og de var næsten 
alle fremragende. Nu laver man kun nogle, der er middelmådige, men alle 
har ét.  
 
Tocqueville nævner som bekendt utallige steder i bogen den udbredte 
lighed det amerikanske samfund, men han har et skarpt blik for, at fx 
sproget afslører store klasseforskelle. Der er ingen retmæssige rangklasser, 
men der er utallige kulturelle rangklasser. 
 
Tocquelville ser med skepsis på, at individualismen oprinder i demokratiet, 
og at den truer med at udvikle sig i takt med at vilkårene i samfundet bliver 
mere ligelige. Denne individualisme som er en naturlig følge af lighed og 
demokrati, er med til at isolere det enkelte menneske. De forventer så at 
sige ikke noget af nogen anden. De vænner sig til altid at betragte sig selv i 
isolation, og de forestiller sig gerne, at hele deres skæbne ligger i deres egne 
hænder. Det er tydeligt at se i denne tankegang, at demokratiet er beskrevet 
før velfærdssamfundet med sine sociale og økonomiske rettigheder havde 
set dagens lys, men viser vel meget godt det dybere liggende amerikanske 
sindbillede af rigtig demokrati. 
 
Tocqueville påstår ligefrem, at ligheden placerer menneskerne ved siden af 
hinanden uden noget fælles bånd, som holder dem fast. Det er vist en anden 
måde at udtrykke det forhold, at demokrati fører til sædernes forfald. Der er 
kun ét effektivt hjælpemiddel til at bekæmpe de onder, som ligheden kan 
frembringe, og det er den politiske frihed. 
 
Mange steder i bogen kalder Tocqueville ligefrem det demokratiske 
flertalsstyre for despotisme, dvs. et slags undertrykkelsesregime. Mange 
amerikanere har derfor samlet sig i politiske sammenslutninger, hvor de 
forsøger at forsvare sig mod det, der kaldes et flertals despotiske 
handlemåde. Det er klart, at tyranniet nødvendigvis ville blive større med 
ligheden, såfremt hver borger, i takt med at han individuelt set bliver 
svagere og følgelig mindre i stand til at bevare sin frihed alene, ikke lærte 
kunsten at forene sig med sine medmennesker for at forsvare friheden. 
Uden at vide det konkret, kunne man måske mistænke den nymodne Tea-
Party-bevægelse, for at have hentet væsentlige dele af deres åndelige næring 
hos Tocqueville i deres indædte kamp mod WDC. 
 
Medierne, og især aviserne, spiller en helt afgørende rolle for demokratiet 
og dets udvikling. Det havde Tocqueville også et sikkert blik for. Når 
mennesker ikke længere var knyttet til hinanden på en fast og permanent 
måde, var massemediet en nødvendig forudsætning for at de kunne 
kommunikere med hinanden, for at danne fælles holdninger, og dermed få 
dem til at handle i fællesskab. Avisen var det middel der kunne få dem til at 
tale sammen uden at se hinanden, og til at bevæge sig i samme retning. 
Som det udtrykkes: Aviser skaber sammenslutningerne, og 
sammenslutningerne skaber aviserne. Enhver borger har brug for en avis til 
at fortælle dem, hvad de andre gør. Aviserne gør, at borgerne bliver mere 
lige, og avisernes herredømme vokser dermed i takt med, at borgerne bliver 
mere lige. I den forbindelse spiller pressefrihed en helt afgørende rolle for 
informationsudvekslingen mellem borgerne. 
 
Samme rolle spillede forsamlingsfriheden. USA var på dette tidspunkt den 
eneste nation i verden, hvori borgerne frit havde retten til at slutte sig 
sammen i det civile liv, og dermed udnytte alle de goder, som civilisationen 
kunne byde på. Demokrati afføder ikke kun mange sammenslutninger, den 
skaber også meget store sammenslutninger. Man kan sige, at demokrati 
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fremmer tendensen til at slutte folk sammen, og at dette ikke nødvendigvis 
er en trussel for staten. Tvært i mod. Forsamlingsfriheden tjener til at 
adsprede masserne, og til at afholde dem fra revolution, idet de dermed 
involverer sig dybere og dybere i nogle projekter, som ikke kan 
gennemføres uden offentlig ro. Forsamlingsfriheden bidrager dermed til en 
fredlig forandring af samfundsforholdene. 
Hermed nærmer Tocqueville sig ytringsfriheden. Den ser han til gengæld 
ikke lige så uhildet som forsamlingsfriheden. Han mener faktisk, at man 
skal være varsom med at sammenblande friheden til at forsamles med 
friheden til at skrive. Den ene er på én gang mindre nødvendig og mere 
farlig end den anden. En nation kan sætte grænser for den uden at ophøre 
med at være sin egen herre. 
 
Faren ved et demokrati, skrive Tocqueville, er at egoismen tager overhånd, 
og de individuelle interesser mere end nogensinde bliver det vigtigste. 
Spørgsmålet er imidlertid om dette gør den store forskel til de mere 
aristokratiske samfund. Forskellen i Tocquevilles forklaring ligger mere i, at 
i et demokrati er forholdet åbenlyst, mens det i et aristokrati kun lever i det 
skjulte. For faktum er, at den demokratiske amerikaner er i stand til at ofre 
en del af sine personlige interesser for at rede resten. I et demokrati er 
egeninteressen også lig med fællesinteressen. 
 
I et demokrati spiller jagten på individuel velfærd og lykke en betydelig 
rolle. Alle sindene er her optaget af omsorgen for at tilfredsstille de mindste 
af kroppens behov og af at sørge for livet små bekvemmeligheder.  Dette 
står i grel modsætning til aristokratiske og stillestående samfund, hvor folk 
har vænnet sig til at deres fattigdom, ligesom de rige har vænnet sig til 
deres overflod. I denne slags samfund vendes de fattiges fantasi sig mod en 
anden og mere religiøs verden, hvor fantasien kan undslippe elendigheden 
ved at søge nydelse hinsides det jordiske liv. 
 
Tilbøjeligheden for de materielle nydelser bør betragtes som den vigtigste 
kilde til den økonomiske udvikling. Frihed og foretagsomhed er tæt 
forbundne kar. Friheden er særlig nyttig for frembringelsen af rigdom. 
Denne jagt på økonomisk foretagsomhed gør også, at mange borgere ikke 
ønsker at afsætte tid af til det politiske, og lade sig vælge som 
repræsentanter til de demokratiske råd og nævn. 
 
Tocquevilles råd er klart: Giv de demokratiske folk kundskaber og frihed, og 
lad dem klare sig selv. De vil uden vanskelighed lykkes for dem at uddrage 
af denne verden alle de goder, som den byder på. De vil perfektionere alle 
de nyttige kunster og gør hver dag livet mere bekvemt, mageligt og sødt.  
 
En større hyldest til liberalt demokrati og kapitalistiske markedsformer, 
kan vist ikke gives.   
 
Tocqueville er rigtig mange steder i sin bog frygtlig dobbelttydig. Man kan 
sagtens sidde tilbage og være i tvivl om hvad han i virkeligheden mente.  
Denne tvivl bunder i, at Tocqueville flere steder fremhæver, at demokratiet 
uden en stor folkelig påpasselighed kan forvandle sig til sin egen 
modsætning i form af despoti og undertrykkelse. Især det som han kalder 
flertallets tyranni spiller en central rolle i hans forståelse af 
demokratibegrebet. 
 
Dette udtrykkes meget klart i bogens udgangsreplik: Jeg vil forestille mig, 
under hvilke nye træk despotismen kunne opstå i verden. Jeg ser en utallig 
mængde ensartede og lige mennesker, som hvileløst drejer rundt om sig 
selv for at skaffe sig nogle små og ordinære nydelser, hvormed de fylder 
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deres sjæl. Hver enkelt af dem er trukket til side og ligesom fremmed for 
alle de andres skæbne. Hans børn og nære venner udgør for ham hele 
menneskeslægten. Hvad der i øvrigt angår hans medborgere, så befinder 
han sig ved siden af dem, men han ser dem ikke. Han er i berøring med 
dem, men han føler dem ikke. Han eksisterer kun i sig selv og for sig selv, 
og hvis han stadig har en familie, så kan man i det mindste sige, at han ikke 
længere har noget fædreland….Disse tilbøjeligheder vil altid være der, fordi 
at de udgår fra samfundstilstandens grund, som ikke vil forandre sig. De vil 
længe forhindre, at nogen som helst kunne slå ned, og de leverer nogle nye 
våben til hver ny generation, som vi kæmpe for menneskets frihed. Lad os 
derfor have denne helsebringende frygt for fremtiden, som får os til at være 
på vagt og til at kæmpe, og ikke den form for blødagtige og uvirksomme 
rædsel, som gør hjerterne nedslåede og svage.  
 
Bogen lægger op til både eftertænksomhed og modsigelser. På den ene side 
skal man altid tage flertalstyranniet alvorligt. Historien har desværre vist 
hvordan demokrati og massehysteri har kunnet føre til totalitarisme, vold 
og undertrykkelse. På den anden side må man også konstatere, at 
demokrati i dag ikke er en lille ø i verden omgivet af gamle aristokratier.  
 
Demokratiet, og for øvrigt også den kapitalistiske økonomi, har udviklet sig 
meget siden at Tocqueville skrev sine bøger. Økonomien har trods 
voldsomme og tilbagevendende finansielle kriser blevet langt mere 
reguleret. Det samme er sket med demokratiet som styreform, og ikke 
mindst de borgere, der lever i dem. De har fået både økonomiske og sociale 
pligter og rettigheder. De har, som fx Hal Koch har beskrevet det, lært 
demokratiet fra bunden af. De har så at sige gjort dette til en livsform. På 
den måde har virkeligheden gjort en del af Tocquevilles forudsigelser til 
skamme. Det gør dog ikke bogen uinteressant at læse i dag. Den giver 
anledning til rigtig mange nyttige overvejelser om demokratiets tilstand. 
Både dens stærke og svage sider. 
 
Tilbage står, at Tocqueville trods mange forbehold anbefalede det 
demokratiske folkestyre, måske ikke af lyst og overbevisning, men som en 
historisk erkendelse af, at her lå fremtiden gemt. Han havde, og det er det, 
som bogen handler om, en række kritiske forbehold, som skulle modvirke, 
hvad han opfattede som politisk og kulturel udjævning og undertrykkelse. 
Det pinte ham også, at folk stort set selv skulle definere sine egne etiske og 
moralske værdier, da der i et demokrati ikke fandtes en overordnet regel 
desangående. Man skulle stemme om det, og her kunne mindretallet 
komme i klemme.  
 
Med disse forholdsvis mange ord skal bogen på det varmeste anbefales til at 
kunne indgå i enhver form for undervisning inden for demokrati generelt 
og USA’s nyere historie specifikt.   
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98. Socialt t idehverv 
Anmeldelse af Petersen, Petersen og Christiansen (red): Dansk 
Velfærdshistorie Bind V. Velfærdsstaten i tidehverv. Perioden 1973-1993. 
Syddansk Universitetsforlag 2013. 
 
Offentliggjort i www.historie-online.dk 
 
Det femte bind i Dansk Velfærdshistorie kom på gaden i efteråret 2013.  
Den dækker perioden 1973-1993, og har fået undertitlen Velfærdsstaten i 
tidehverv.  
 
Økonomien slår om, oliekrisen kommer, og skattetrykket stiger eksplosiv.  
 
Dermed sættes finansieringen af velfærdstaten under pres. Den berømmede 
universelle socialpolitiske dækning, hvis den nogensinde havde eksisteret, 
blev med rette problematiseret.  
 
På den politiske scene dækker perioden tiden fra Jordskredsvalget til lige 
efter Tamilsagen. I mellem disse yderpunkter er der både kartoffelkure, 
skattereformer og masseindvandring. Der sker i perioden også et betydeligt 
ryk af fokus fra det mere passivt socialpolitisk støttende til et mere aktivt 
arbejdsmarkedspolitisk sigte.  
 
Nymodens sprog begynder også at finde indpas. Der skal være mere fokus 
på omkostningsbevidsthed og fritvalgsordninger end det sociale og det hele 
menneske i centrum. Alt efter politisk temperament kunne man betegne 
perioden som socialpolitisk forfald eller samfundsøkonomisk nødvendig 
tilpasning.   
 
Hvorom alting er, så er der tale om et stort og imponerende bogværk på 
mange måder.  
 
Selv om bogen kun dækker en tyveårig periode, er den på ikke mindre end 
984 sider, og vejer lidt over 2,5 kg. Værkets fysiske omfang er 
tilsyneladende omvendt proportionalt med den tidsperiode, som den 
dækker. Men at kalde det et murstensværk er nok en underdrivelse. 
Munkesten er mere retvisende.  
 
Det store er nu ikke kun knyttet til det kvantitative. Gennemgangen er båret 
oppe af en stor kvalitativ detailrigdom med et utal af kilder og referencer. 
Komplicerede sammenhænge er pædagogisk bekrevet, så lægfolk (med en 
vis tålmodighed) har en rimelig chance for at følge med. Men uanset hvor 
entusiastisk man end måtte være udi velfærdshistorien, så er pauser 
simpelthen nødvendige.  
 
Anmelderen kan næppe forstille sig, at det er en bog, man almindeligvis 
læser fra start til slut. Til gengæld vil den kunne fungere særdeles fint som 
referencepunkt til opslag over historiens mange socialpolitiske tiltag. Det er 
en bog, der er relativ let at finde ind i med dets mange 
informationsbærende mellemoverskrifter. Til studiebrug nærmest perfekt.  
 
Men lad os alligevel håbe, at bind 6 kommer til at indeholde et brugbart fag- 
og stikordsregister, så man lettere kan finde rundt mellem de forskellige 
bind. Det nuværende personregister er godt, men ikke tilstrækkeligt – især 
ikke når man skal finde referencer i de øvrige bind. Et godt fagregister vil 
øge værdien (yderligere) af det samlede bogværk. 
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Bogen er på sæt og vis krop umulig at anmelde. I hvert tilfælde efter 
almindelig standard, da man efter gennemlæsning og tusindevis af små 
lapper og noter bare sidder tilbage med åben mund og polypper.  
 
Hvor skal man starte og hvor skal man slutte?  
 
Tilbage står bare det indtryk, at det er et enestående imponerende 
socialhistorisk værk – helt uden sidestykke i en dansk sammenhæng. Det vil 
med garanti, mange år frem i tiden, være hovedværket inden for dansk 
socialhistorie. Man vil med garanti vender tilbage værket, hvis man 
kommer i mindste tvivl om baggrunden og historien bag en lang række 
social- og arbejdsmarkedspolitiske tiltag inden for sundhed, ældreomsorg, 
familiepolitik, indvandring, arbejdsløshed, arbejdsulykke og 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Skal man alligevel være djævlens 
advokat, og hælde lidt malurt i bærgeret, så kunne man måske godt savne 
den boligpolitiske vinkel på velfærdshistorien. Nogle vil givet hævde: Godt 
det samme, for så ville bindet blive på langt over 1.000 sider! 
 
Interessant er det at se, at rigtig mange socialpolitiske diskussioner fra 
dengang i dag kan genfindes i den dagsaktuelle debat – naturligvis med nye 
aktører og iklædt nye eksempler og situationer. Men i bund og grund er det 
stort set den samme diskussion, der foregår i dag som dengang. Var det 
ikke i Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente, at det blev påstået, at der 
ikke er noget nyt under solen? 
 
Det udsagn er nu ikke helt retfærdigt over for denne bog. Der er faktisk 
fundet rigtig mange nye kilder frem i forhold til tidligere fremstillinger på 
området. Det øger muligheden for en bedre nuancering af forståelsen af 
socialhistorien, og dermed også af de socialpolitiske diskussioner, der føres 
i dag.  
 
Man får klart det indtryk, efter at have læst bogen, at hver en sten er blevet 
vendt. Folketingsudskrifter, forskningsrapporter, kommissionsarbejder, 
brevudvekslinger, avisartikler, og allehånde skriftlige og mundtlige kilder 
inddrages og kommenteres. Både pro og contra i en given socialpolitisk 
foranstaltning præsenteres og analyseres. Man bliver med denne bog 
informeret på et rigtig højt niveau.  
 
Med denne bog er det også muligt, at få ryddet op på sin bogreol, og få 
smidt alle ens lidt ældre socialpolitiske historiebøger på genbrugspladsen 
eller få en lille skilling ud af det hos sin lokale antikvariatboghandler. 
 
Bogen er som bekendt lang og tør som sidste sommer. Derfor er det også 
dejlig befriende, at bogen er fyldt med tidens karikaturtegninger. Ud over at 
de er satiriske, underfundige og humoristiske giver de faktisk et rigtig godt 
stemnings- tidsbillede af periodens politiske og kulturelle stemning.  
 
Jørn Henrik Petersen skal have stor ros for sin rolle som billedredaktør. 
Han må have moret sig gevaldigt, da han fandt billederne frem til bogen. 
Læseren har i hvert tilfælde stor fornøjelse af dem – både som 
pausemarkeringer men så sandelig også til refleksion over tidsånden.    
 
Kapitlet om Samfundsforhold giver et godt oversigtsbillede af den sociale og 
økonomiske udvikling i tiden. Kapitlet er en velgennemarbejdet 
samfundsbeskrivelse, der ridser periodens forskellige balanceproblemer op. 
Dette kapitel kunne såmænd bære en selvstændig bog, dersom man 
ønskede et støre publikum, end de snævert socialpolitisk interesserede. 
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Kapitlet om Det socialpolitiske landsskab indledes med en præsentation af 
velfærdsstatens fem dilemmaer, der kan sammenfattes til en diskussion om 
det etisk rimelige i ”noget for noget”, fælles eller individuel ansvarlighed, 
offentlig- eller privatøkonomisk ansvarlighed, incitamentsproblemer ved 
arbejdssøgning samt dilemmaet mellem lighed og individualisme.  
 
Disse fem centrale kernepunkter i velfærdspolitikken er lige så aktuelle i 
dag, som de var i den periode, som bogen dækker. Man kan også vælge at 
sige, at problemstillingen altid vil eksistere, og derfor kan en nutidig læser 
også få et stort udbytte af at læse dette kapitel.  
 
Til eftertanke hører, at rigtig mange af de forslag der kom fra samtidige 
eksperter og kommissioner, nærmest ved en slags politikerlov øjeblikkeligt 
blev skudt ned. Hældt af brættet som man ville udtrykke det i dag. Alligevel 
så man, når besindigheden og erkendelsen havde indfundet sig,  at 
forslagene i stort omfang alligevel blev gennemført. Ja, nogle gange med 
overbevisende parlamentarisk flertal. 
 
Interessant er det at se, at debatten om sociale hændelser skulle være 
selvforskyldt eller ikke, dukker op i perioden med fornyet energi. Det fører 
automatisk til en yderligere diskussion af begrebet ”værdigt” og ”ikke-
værdigt” trængende, der igen leder til en drøftelse af, om den førte 
socialpolitik ikke i et for stort omfang fører til misbrug af offentlige midler. 
Resultatet af de politiske drøftelser førte gradvist til, at skønsprincippet i 
udbredt grad blev erstattet af cirkulærebestemte faste takster. 
Retsprincipper blev udskiftet med ”noget for noget” filosofien. Der skulle 
først og fremmest være styr på økonomien. 
 
Perioden var i høj grad præget af at partierne i den velfærdspolitiske debat 
søgte ind mod midten fra deres respektive fløjpositioner. De borgerlige 
erkendte, at det velfærdspolitiske sigte, var kommet for at blive, med deraf 
følgende skattefinansiering til følge, og venstrefløjen måtte om end 
nødtvungen erkende, at den offentlige sektor trængte til en kraftig 
modernisering i form af smidiggørelse og effektivisering. Begge fløje undgik 
ud fra hver deres politiske hensyn, at få italesat privatisering og 
brugerbetaling alt for eksplicit. Modernisering blev det nysprog, der ikke 
provokerede hinanden alt for stærkt.    
 
Bistandsloven, der i høj grad fyldte godt i 1970’erne, er grundigt behandlet i 
bogen. Nogle kalder den kronjuvellen i dansk socialpolitik, mens andre 
mener, at den var med til at indlede det socialpolitiske syndefald. Hvorom 
alting er, så gives der en grundig gennemgang af Kommunalreformen af 
1970, der blev det materielle grundlag for at Bistandsloven overhovedet 
kunne rulles ud. Kapitlet beskæftiger sig grundigt med både skøns- og 
retsprincipperne i Bistandsloven. Men mange andre socialpolitiske forhold, 
så som forsorgshjem og hjemløseproblematikken tages op til kritisk 
behandling – også det forhold, at Bistandsloven som udgangspunkt (se bind 
4) var tænkt i en velmagtsperiode, men skulle stå sin prøve i økonomiske 
trængselstider. Dermed kom meget af den socialpolitiske debat til at handle 
om nedadgående og nødvendige tilpasninger. Det andre kaldte 
nedskæringer og sociale massegrave.   
 
Alderdomsforsørgelse og ældrepolitik er heller ikke af ny dato. Bogen følger 
på udmærket vis op på dette bogværks tidligere binds grundige 
gennemgang. Især gentages gennemgangen af pensionssystemets tre søjler. 
En ganske god pædagogisk måde, at forklare ret komplicerede 
pensionsforhold på. Samspilsproblemer og finurlige 
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socialindkomstbegreber dukker også op i denne periodes ældrepolitiske 
landskab. Alderdomsforsørgelsen, og det universelle princip, bliver i 
allerhøjeste grad udfordret af Danmarks medlemskab af EF i 1973. For at 
værne økonomien generelt, bliver der specifikt indført en delpension, der 
gør både nationalitet og bopælspligt til et ikke ubetydeligt socialpolitisk 
kriterium. Et væsentligt element i ældrepolitikken var omlægningerne af 
pensionspolitikkerne. Nogle forskere har ligefrem påstået, at disse 
omlægninger ligefrem kan sammenlignes med en stille – og ofte overset - 
socialpolitisk revolution. Arbejdsmarkedspensioner der kom til at hvile på 
egentlige forsikringstekniske principper, blev den nye kampplads for 
arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedspensioner, skulle ikke mere kun 
forbeholdes funktionærerne, men udbredes til hele arbejdsmarkedet. Det 
startede i det små, men ved periodens slutning havde de private og 
overenskomstmæssige pensionsordninger fået et ikke ubetydeligt omfang. 
Men dermed opstod der nye problemer i samspillet mellem skatter, privat 
opsparing og offentlige pensioner. Der blev foretaget rigtig mange 
justeringer der skulle milde de opståede samspilsproblemer. Problemet var 
hele tiden, hvordan man kunne sikre en smidig overgang mellem den 
erhvervsmæssige status og pensionstilværelsen – uden at de ældre der 
vitterlig ikke havde noget ikke blev ramt alt for hårdt. Alt i alt førte det til, at 
folkepensionen blev bruttoficeret, og de særlige skattemæssige fordele for 
pensionister blev ophævet - mod at pensionernes kronebeløb blev forhøjet, 
så de blev mere sammenlignelige med traditionel erhvervsindkomst, der 
kunne beskattes. Kapitlet handler derudover ufattelig meget om forskellige 
reguleringsmekanismer i pensionssystemerne. Det kræver, at man holder 
tungen lige i munden for at følge med. 
 
Den offentlige sygesikring, sygehuse og dagpengesystemet tages også i 
bogen under grundig behandling. Især er der fokus på fordelingen af 
opgaverne mellem sygehusene (amterne) og primærsektoren 
(kommunerne). Et af de overordnede formål var at dæmpe udgiftspresset 
på sygehusene. Sundhed og sygehuse kunne udvikle en uendelig 
efterspørgsel, hvis der ikke løbende blev foretaget benhårde prioriteringer. 
Ny teknologi og ny sundhedsfaglig viden steg hurtigere end økonomien 
kunne følge med. Den samordnede koordinering var på ingen måde en let 
opgave, og det førte også til, at der i 1987 blev oprettet et egentligt 
sundhedsministerium. På lægeområdet oplevede befolkningen også en 
konflikt mellem dem og amterne, der betød at folk selv i en periode måtte 
lægge ud for lægekonsultationer. Dette førte til beslutninger, der gjorde det 
sværere for lægerne at gennemføre konflikter. Bogen periode dækker også 
et lille intermezzo, hvor karensdage i sygedagpengeordningen for en 
periode blev genindført. Det skabte dog så meget politisk modvilje, at det 
igen blev afskaffet.  
 
Arbejdsskadeforsikring ligger nok på grænsen af det velfærdspolitiske 
område, men er alligevel grundigt behandlet i bogen. Det som kendetegner 
arbejdsskadeområdet er, at de afgørende aktører på området er 
arbejdsmarkedet egne partnere. Den danske arbejdsskademodel bygger i al 
væsentlighed på overenskomstmæssig frivillighed og private forsikringer. 
Derfor ligger hovedområdet uden for det der kunne kaldes socialstatens 
område.  
 
Arbejdsløshedsforsikring og aktiveringer får en stigende politisk 
opmærksomhed i den omhandlede periode. Bogen opererer med mindst tre 
delperioder. Perioden 1973-79 er kendetegnet ved, at adgangen til 
dagpengesystemet bliver lempet, og ydelserne bliver udvidet. Fra 1979 til 
1985 bliver ordningerne gradvist strammet, og fra 1985 og fremad sker der 
et paradigmeskift i retning af mere aktiv arbejdsaktivering. Dengang som 
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nu havde de ufaglærte og korttidsuddannede svært ved at fastholde deres 
arbejdsmarkedstilknytning. Dette kunne efter politikernes opfattelse ikke 
løses ved at have for høje understøttelsessatser og for lange arbejdsløs-
hedsperioder. Denne form for arbejdsløshed kunne kun modarbejdes ved 
en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor bl.a. aktivering og efterud-
dannelse indgik som væsentlige elementer. I denne sammenhæng spillede 
det såkaldte Zeuthen-udvalg, og dets mange rapporter, et afgørende nybrud 
inden for arbejdsløshedsforståelsen i brede politiske kredse.  
 
Bogen tager også en omgang omkring førtidspensioneringen. I et effektivt 
samfund, sker der uundgåelig en nedslidning af mange mennesker. Dertil 
skal lægges, at fag kan forsvinde, hjemmegående husmødre kan blive enker, 
misbrugere mister arbejdsmarkedstilknytning, samt at folk bare kan 
erhverve sig sygdomme, der ikke er direkte alders- eller erhvervsbetinget. 
Alle disse faktorer gør, at det rimeligvis ikke er realistisk at forstille sig, at 
disse folk kan fastholdes eller forblive på arbejdsmarkedet helt frem til at de 
kan gå på folkepension. Derfor er det politisk vedtaget at opbygge en række 
støtteordninger, der tager højde for det. Og det er i det lys man skal se fx 
førtidspension og revalidering. Kapitlet handler ud over beskrivelser af de 
forskellige ordninger, også om hvordan de forskellige offentlige aktører 
(kommune, amt, stat) kunne undgå, at der gik inoptimal kassetænkning i de 
forskellige systemer. Målet var at lade ansvar og finansiering følges ad, men 
som i så mange andre offentlige systemer, er det lettere sagt end gjort. 
 
På det familiepolitiske område skete der i perioden ikke mange nybrud. Det 
var mest af alt, mere af det samme. Velfærdsstaten var så at sige 
institutionelt udbygget. Institutionsanvendelsen blev gradvis forøget. 
Hjemmegående børn, med forældre, blev et særsyn. Forældrenes tid med 
børnene, blev dermed den knappe faktor, men de var meget lidt villige til at 
vælge villa og vovse fra. De ville have det hele. Men i bund og grund 
handlede det mere om tid end om penge. Et forslag om en ”børn til tid 
ydelse” kunne overhovedet ikke finde et parlamentarisk flertal. Samfunds-
økonomien – og især den offentlige del af den – gjorde det ikke muligt at 
foretage et radikalt familiepolitisk kursskifte. 
 
Immigrations- og integrationspolitikken startede ganske i ubemærkethed. 
Dette blev ændret drastisk med udlændingeloven af 1983. Den indeholdt 
retskrav på familiesammenføring, og anerkendelse af, at flygtningen havde 
krav på asyl under deres asylsagsbehandling. Især familiesammen-
føringsreglerne skabte stor politisk vrede i nogle nationalkonservative 
kredse, der efterhånden også fik opbakning fra socialdemokratiske borg-
mestre i omegnskommunerne i og omkring de store byer. De værdipolitiske 
debatter blev hårde og betændte, og gav mange gnidninger især inden for 
Socialdemokratiet. Til trods for løbende stramninger på området voksede 
de socialpolitiske problemer især ude i kommunerne. Dette gav utrolig 
meget værdipolitisk støj, som førte til yderligere stramninger.  
 
Kapitlet om efterlønnen er uden at forklejne de andre kapitler bogens 
absolut mest interessante. Der er tale om en fremragende fremstilling, der 
trods det historiske sigte, stadig falder ned i en dagsaktuel og til tider 
ophedet debat. Der gives en detaljeret gennemgang af baggrunden for hele 
ordningen. At den var tænkt som en mulighed for at give plads til unge, der 
havde svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, mod at udslidte – 
hovedsagligt ufaglærte – ældre ikke pensionsberettigede arbejdere kunne 
forlade arbejdsmarkedet. Deres eneste mulighed for at erhverve sig et par 
gode pensionsår inden at sygdom og død indhentede dem. Problemet blev 
at succesen, som var svær at se i starten, fuldstændig tog overhånd, så selv 
de, der oprindeligt støttede ordningen blev bange for deres egen skygge. 
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Påstanden var, at man med ordningen havde fået indført en alt for tidlig 
pensionsalder ad bagvejen. Dertil skulle også lægges, at efterlønnen også 
kunne anvendes til ufrivilligt at presse de ældre ud af arbejdsmarkedet. 
Men modstanden i de borgerlige kredse var dog primært baseret på, at de 
offentlige udgifter voksede langt ud over det forventede. Det hører så til 
skæbnens ironi, at det blev socialdemokraterne, der indledte vejen til dets 
kraftige reduktion. Det loves vi at have til gode i næste bind.   
 
Bogen kan – i mindre doser – anbefales enhver. Til opslag er den 
fremragende. Men bogens forskellige kapitler kan også anbefales til 
undervisning på mange fag og niveauer. Som minimum bør enhver der 
underviser inden for sociale fag orientere sig i bogen, da den med garanti vil 
kunne udvide vedkommendes vidensgrundlag.     
 
Som anmelder må man lige trække vejret efter denne omgang, og få sig en 
velfortjent pause. Man skal jo gøre sig klar til at kunne indhalere det sidste 
bind af værket, der forventes at komme til august. Med afsæt i de fem første 
bind, så er forventningerne høje.  
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99. Fr iv i l l ig fr iv i l l ighed  

Anmeldelse af: Anders la Cour. Frivillighedens logik og dens politik. En 
analyse af den personrettede frivillige sociale indsats og statens 
frivillighedspolitik. Nyt fra Samfundsvidenskaberne 2014 

Offentliggjort i www.dknyt.dk 

Anmelderen tvivler på, at denne bog er skrevet for brugerne, udøverne eller 
lederne ud i den frivillige sociale sektor. Vurderingen er, at bogen er anlagt 
alt for abstrakt og akademisk til at det er tilfældet - desværre. 

Bogen er skrevet for personer, der på et højt politisk eller teoretisk niveau 
vil fordybe sig i logikken, modsigelsen og sammenhængen - eller manglen 
på sammenhæng - mellem den frivillige, de frivilliges organisationer, 
politikerne og offentlige aktører. Mest af alt handler bogen om 
organisationsteori og i lidt mindre grad om hvad der reelt sker ude i den 
frivillige omsorgssektor, og hvad der driver de frivillige i frivillighed. 

Bogen er i det hele taget svær at blive klog på. Den opererer på flere 
samtidige planer. Den blotlægger samspil og modsætningsforhold mellem 
de frivilliges organisationer, og de frivillige selv, men den beskæftiger sig 
også om de frivilliges organisationers forhold til den offentlige sektor - her 
ofte benævnt staten. Den forsøger også at afgrænse frivillighedsbegrebets 
materielle indhold i forhold til den offentlige og private sektors 
omsorgsproduktion. I den forbindelse forsøges der at blive opstillet en klar 
skillelinje mellem formel og uformel social omsorg. Det lader sig ikke rigtig 
gøre, da denne sondring ikke er operationel, og hvis den var, alligevel 
forekomme i såvel den frivillige, offentlige såvel som i den private sektor. 
Jagten på klar logik inden for dette og andre områder, gør læsbarheden en 
smule tung, og dermed falder interessen sandsynligvis fra de forskellige 
aktører på dette område en kende. 

Kalder på modsigelse 

Det er nemlig svært at genkende sig selv, hvor de frivillige alligevel ikke er 
frivillige, hvis de støtter op omkring deres frivillige organisations 
beslutninger, hvor organisationerne ikke indpasser sig i statens eget 
selvbillede, eller for den sags skyld hvor det offentlige alene ser det 
frivillige som en udvidelse af deres almindelige ledelsesret til at udøve 
magt. 

Identifikation er en ikke uvæsentlig motivationsfaktor, når man skal læse en 
bog om et fagligt emne. 

Flere steder kalder bogen dog på modsigelser. Ikke så dårligt endda, da det 
som bekendt øger lysten til at læse videre. 

Der er dog også rigtig mange steder i bogen, hvor man ikke kan være andet 
end enig med forfatteren. Han rammer lige i øjet. Det ændrer ikke på, at der 
så sandelig også er en række udsagn og analyser, der er af tvivlsom karakter 
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- eller hvor udsagnet er pakket ind en argumentationskæde, der ikke er let at 
udrede. Hvad menes der egentligt? 

Tilbage står, at bogen rejser en række væsentlige problemstillinger inden for 
den frivillige sociale sektor, der ikke sådan er til at få øje på med det blotte 
øje. Bogen går dermed nye veje, og det skal den roses for. På den anden side 
bliver der også opstillet en række præmisser inden for det frivillige 
velfærdsområde, som det kan være svært at få til at flugte med anmelderens 
virkelighedsopfattelse. 

Tynd empiri 

Det empiriske materiale i bogen må betragtes som yderst tyndt. Måske også 
lidt forældet. Fire små cases, der alene bygger på uddrag af nogle interview, 
holder hele konstruktionen oppe. Dertil skal lægges et utal af rapporter og 
kommissioner, der mest af alt kommer fra Socialministeriet selv, og hvor 
gode konsulenter mod betaling og embedsmænd, der udelukkende har til 
opgave at profilere ministeren, er blevet bedt om at skrive nogle gode ord 
om det frivillige arbejde. 

Langt hovedparten af disse rapporter har ikke været genstand for en egentlig 
politisk behandling, og de bygger sjælendt på empirisk erfaring, da formålet 
mest af alt har været, at de skulle fungere som politiske idéoplæg til et tænkt 
fremtidigt arbejde inden for den offentlige velfærdspolitik. En politik der i 
virkelighedens verden er blevet overhalet inden om af generelle 
rammeaftaler, budgetlove og generel reformpolitik inden for 
arbejdsmarkeds- og socialpolitikken. Tilbage står dog, at det ofte er nysprog 
for nedprioritering og nedskæringer på det sociale område. 

Den økonomiske logik er nemlig, at kommunerne, hvorfra hovedparten af 
det sociale omsorgsarbejde foregår, meget naturligt foretrækker at få de 
offentlige serviceydelser billigere i den private sektor, eller endnu bedre helt 
gratis i den frivillige sektor. Alt andet lige giver det flere 
serviceydelseskilometre litteren. Det lyder givetvis for kynisk. Derfor er det 
også en sproglig gave, at embedsmændene i ministerierne har gjort en dyd 
ud af at forklare offentligheden, at frivilligt, gratis arbejde, har en helt anden 
kvalitet end den produktion, som det offentlige yder. Den type af udsagn 
holder dog ikke, når der foretages konkrete undersøgelser af konkrete 
omsorgsopgaver. Der er ingen signifikante forskelle, og hvis der alligevel 
kan konstateres afvigelser, kan de gå begge veje, og skyldes som regel 
dårlig ledelse eller manglende faglig indsigt i opgavens udførelse.  
 
Søger samværet med andre 

Dette forekommer lige meget i den offentlige, private som den frivillige 
sektor. Det er da rigtigt, at de frivillige ofte er bedre til at holde i hånd, 
snakke og overvåge. De har tid til både indlevelse og solidaritet. Det skyldes 
nu ikke en anden kvalitet hos de frivillige, men det forhold, at kommunerne 
ikke har afset tid (og penge) til, at de professionelle har fået afsat tid til at 
udføre denne opgave. Der var ikke noget de hellere ville, men det 
kommunale minuttyranni, har i stor stil afskaffet denne form for social 
service over for borgerne. Derfor er der kun den frivillige sektor til at tage 
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sig af denne væsentlige velfærdsopgave. Ikke nødvendigvis af lyst, men af 
nød.  
 
Derfor kan man sige, at det er noget af en politisk tilsnigelse, at påstå, at 
tilvæksten i den frivillige omsorgssektor er vokset på grund af en erkendelse 
af, at den i højere grad er mere kreativ, innovativ og nyskabende end den 
offentlige sektor. Nej, virkeligheden er, at den mest af alt samler det op, 
hvor den offentlige sektor ikke slår til. Det er den virkelige historie bag den 
konstatering, at den frivillige sektor i disse år har fået en renæssance. 

Det er nok for meget at hævde, at frivilligt arbejde udgør en særlig 
socialitet. Et begreb der efter ordbogen skulle handler om det at søge og 
være interesseret i samvær med andre. 

Det gør den fagprofessionelle offentligt ansatte da også. Problemet er 
imidlertid, at han eller hun gennem det almindelige økonomiske 
styringsrationale i kommunerne, ikke får stillet tilstrækkelig (betalt) tid til 
sin rådighed, for at kunne udføre denne væsentlige borgerrettede 
serviceopgave. 

Fagprofessionelle frivillige 

Det er givetvis også en af forklaringerne på, at disse fagprofessionelle ofte 
stiller sig op i frivilligkøen for, i det mindste i sin fritid, at kunne udføre 
denne del af sit arbejdsfelt på en for vedkommende tilfredsstillende måde. 
Det er derfor, at ikke så få lærer, pædagoger, læger, sygeplejersker, sosu-
medarbejdere har forskellige former for ’vagt-ordninger' inden for 
frivillighedsområdet. Ja, selv økonomer og jurister, der meget ofte er sat til 
at udstikke kommunens stramme økonomiske rammer, kan og bliver brugt 
på forskellig vis i frivillighedssektoren. 

Hvorfor er det sådan? 

Er det et særligt kald de har? 

Det kan det såmænd godt være - religiøst, politisk eller moralsk. Men mest 
af alt handler det om, at de allerhelst så, at det offentlige selv løste opgaven, 
og at de også anså det for at være det mest rimelige. Men i en realistisk 
erkendelse af, at det offentlige ikke løfter opgaven, er de blevet inddraget i 
den frivillige omsorgssektors mangeartede opgaver. Rigtig mange frivillige 
ved jo, hvor skoen trykker, og hvor det offentliges omsorg ikke slår til. De 
ved det, fordi at deres tilgang til dette arbejde er sket efter oplevelser på 
egen krop eller som pårørende, der har været udsat for manglende offentlig 
omsorg. Det gælder inden for sygdomme, svigt, misbrug og overgreb. At 
tillægge dette en særlig socialitet virker en smule påtaget. 

Der er heller ikke mange ord i bogen om, at store dele af det frivillige 
arbejde faktisk bliver fodret med sin egen hale. En af de væsentligste 
finansieringskilder til det frivillige arbejde stammer fra satspuljemidlerne, 
der i al væsentlighed er fremskaffet gennem en begrænsning af de sociale 
overførselsindkomster. 
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Øjenåbnende 

 
Men bogen skal langt fra dømmes ude. Den har en lang række øjenåbnende 
tilgange til frivillighedsbegrebets forståelse. I bogens afslutning samles 
forfatterens konklusioner i syv statements: 

1. Frivilligheden er ikke en passiv forlængelse af en organisations 
beslutninger. 
2. Frivilligheden står ikke i modsætning til den professionelle indsats. 
3. Frivilligheden udgør ikke et supplement til den professionelle indsats. 
4. Frivilligheden kvalitet er ikke et spørgsmål om selvbegrænsningens 
kunst. 
5. Frivillighedens konsekvenser er uforudsigelige. 
6. Frivillighedens logik er ingen garanti for en solidarisk og innovativ 
omsorg. 
7. Grænserne mellem de professionelle og de frivilliges opgave- og 
ansvarsområder lader sig ikke entydigt fastlægge. 

Men vejen frem til denne oplistning er mildest talt noget kroget, og flere 
steder kalder den som sagt på både korrektiver og modsigelser. 

Det er svært i den virkelige verden at se det påståede modsætningsforhold 
mellem de frivillige organisationer og de frivillige udøvere. Påstanden 
mangler empirisk belæg. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til fire små 
cases og en afdød sociologisk teoretiker. Rigtig mange frivillige 
organisationer er organiseret som demokratiske foreninger, der gør en dyd 
ud af at flugte medlemmernes interesser. De frivillige selv ønsker meget 
ofte klare organisatoriske beslutninger, så de ikke farer rundt som en flue i 
en flaske, bare fordi at de har meldt sig som fx frivillig maduddeler eller 
lignende.  
 
Ikke organisationerne... 

Så påstanden om at illoyalitet over for den frivillige organisations 
beslutninger, skulle være et særligt kendemærke for ægte frivilligt arbejde, 
må derfor betragtes som tvivlsom. Naturligvis kan der altid påpeges 
modsætningsforhold mellem de frivillige og de frivilliges - ofte 
professionelle - organisationer. Men modsætningsforholdet er langt større 
mellem de frivilliges organisationer og de offentlige myndigheder. 

Grundlæggende skyldes det, at det offentlige meget gerne ønsker de 
frivillige, men ikke deres organisationer. De stiller sig nemlig ofte meget 
kritisk an over for standardiserede og utilstrækkelige offentlige 
hjælpeprogrammer. Ikke overraskende huer det sjældent det politiske 
niveau. De ønsker meget at kunne råde over de frivillige, men lige så ofte 
ønsker de deres organisationer derhen, hvor peberet gror. Det skyldes, at det 
offentlige i disse år plages af en voldsomt udtalt New Public Managements 
tankegang, der kræver strengt bureaukratisk opbyggede hierarkier, hvor 
alting skal kunne vejes og måles. Det kaldes på nymodens dansk for 
evidensbasereret viden. 
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I det offentlige - især i kommunerne - snakkes der i et væk, at man kun skal 
støtte 'det der virker', hvilket i realiteten dækker over, det der kan 
registreres. Logikken skulle være. Det der ikke kan måles eksisterer ikke. 
Dette strider grundlæggende mod hele frivillighedslogikken. Denne 
modsætning er vigtig, at få frem, og det er også her, at bogen har sin 
allerstørste styrke. 

God begyndelse 

Bogens mest brugbare anbefaling er: 'Det politiske må indse, at selvom 
frivilligheden er noget, det politiske gerne vil tage ansvar for og give en 
bestemt retning, så har den begrænsede muligheder for at styre den til et 
større politisk projekt'. Derfor skal den offentlige sektor inddrage den 
frivillige sektor i en ny erkendelse af, at den ikke har direkte magt over de 
frivillige. Det er det, der giver den frivillige sociale sektor den kvalitet, som 
det offentlige i virkeligheden efterspørger. De offentlige ledere må derfor 
acceptere et vist tab af kontrol, når der samarbejdes med de frivillige 
organisationer. Hvis dette ikke respekteres, vil det øgede behov for frivilligt 
socialt arbejde i virkeligheden skrumpe, dersom det frivillige stadig skal 
være frivilligt. 

Man skal ikke være blind for, at det der virker fagligt idiotisk for den 
offentlige sektors egne ansatte, ikke virker mindre idiotisk på de frivillige. 
Det der ikke virker i den offentlige sektor, kommer heller ikke til at virke i 
den frivillige sektor - tværtimod. 

Bogen slutter ikke med en entydig konklusion. Den lægger derimod op til, 
at man identificerer centrale problemstillinger og udfordringer inden for den 
personrelaterede sociale omsorg. 

Denne opfordring skal hermed gives videre til alle aktører inden for dette 
felt, dvs. brugerne, de frivillige, deres organisationer, men ikke mindst de 
politikere, der er sat i verden til at styre og udvikle den offentlige sektor. 

Det at læse bogen kan være en god begyndelse. 
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100.	Fornyelse	eller	tilbagerulning	af	velfærdsstaten?	

Anmeldelse af Jørn Henrik Petersen: Pligt og ret – Ret og pligt. 
Refleksioner over den socialdemokratiske idéarv, Syddansk 
Universitetsforlag 2014. 

Offentliggjort i www.historie-online.dk 

I forbindelse med Jørn Henrik Petersens 40 års professorjubilæum udsendte 
han en lille bog, hvor han satte den gamle socialdemokratiske tese om: 
”Ingen Rettigheder uden Pligter; Ingen Pligter uden rettigheder” under et 
kritisk historisk eftersyn. 

Professoren mener ligefrem, at nutidige socialdemokratiske ministre løber 
med en halv vind, når de påstår, at der går en lige linje fra de gamle 
socialdemokrater til deres aktuelle ret og pligt linje i aktiveringspolitikken. 

Jørn Henrik Petersen ser anderledes kontant på det. Går man tilbage i 
historien, kan man se, at det gamle Socialdemokrati faktisk forstod noget 
helt andet ved ret og pligt-terminologien, end den måde som det nye 
Socialdemokrati, med Karen Hækkerup og Mette Frederiksen i spidsen, 
praktiserer parolen på. 

Dengang handlede det om klassekamp, hvor en overklasse havde alle 
rettighederne og ingen pligter, mens arbejderklassen havde alle pligterne, 
men ingen rettigheder. 

Jørn Henrik Petersen har kun et lille smil til overs for de omtalte kvindelige 
ministre, når de forsøger at iklæde deres nye social- og 
arbejdsmarkedspolitiske aktiveringslinje en gammel socialdemokratisk 
kerneværdi. Jørn Henrik Petersen mener, at kunne finde bedre 
overensstemmelse mellem den aktuelle socialdemokratiske politik, og den 
gængse filantropiske tænkning i slutningen af det 19.århundrede – og så vidt 
også til argumenter hos den tidligere borgerlige beskæftigelsesminister – 
superliberalisten Claus Hjort Frederiksen.      

Jørn Henrik Petersen påviser, at hele ret-og pligt ideologien samt betoningen 
af samfundet på statens bekostning i virkeligheden er fælles gods med de 
borgerlige partier – ja, faktisk med de borgerlige som den drivende kraft, 
hvor Socialdemokraterne nølende er kommet bagefter. De har så at sige 
gjort de borgerlige dyder til socialdemokratiske kerneværdier.   

Det er dog vigtigt at understrege, at bogen er meget andet og langt mere end 
en lille historisk og drilagtig polemik med Socialdemokraterne.  

Bogen giver nemlig en ganske god gennemgang af den danske velfærdsstats 
udvikling i de seneste 200 år, med særlig vægt på situationen i de fem-seks 
sidste regeringsperioder. 

Hele ret-og pligt ideologien bliver gennemgået både teoretisk og historisk. 
Især forbindelsen til tidligere tiders diskussion om værdigt og uværdigt 
trængende bliver der redegjort grundigt for. Dermed bindes selve 
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velfærdshistorien godt sammen med de nuværende herskende socialpolitiske 
tilstande. En lækkerbisken for samtidshistorikere, der ikke orker, at pløje sig 
igennem det store seksbindsværk om dansk velfærdshistorie.        

Jørn Henrik Petersen bruger rigtig meget plads i bogen til at påvise, at 
velfærdsstaten som moralsk projekt har slået fejl.  

Den klassiske velfærdsstat forudsætter nemlig, at folk opfører sig som 
samfundsmennesker. Det vil sige, at de udbyder deres arbejdskraft med en 
vis begejstring, at de betaler deres skat med glæde, og undlader hver gang at 
stille sig allerførst i køen, når der deles offentlige velfærdsgoder ud.  

Problemet opstår når de fleste personer i samfundet opfører sig som 
privatmennesker, der gerne smyger sig uden om pligterne og gladelig rager 
til sig, når det er muligt.  

Når denne ubalance opstår mellem borgernes egen indsats og de offentlige 
ydelser som de modtager, eroderer velfærdsstaten lige så langsomt.  

Problemet for velfærdsstatens overlevelse bliver ikke mindre, når 
politikerne vedvarende prøver at indrette den sociale og 
beskæftigelsesmæssige lovgivning således, at vi opfører os privatøkonomisk 
rationelt.  

Noget tyder på, at det er den forkerte medicin til den forkerte patient. 

De iboende dilemmaer som velfærdsstaten kæmper med er på udmærket 
måde listet op i et særskilt kapitel. Jørn Henrik Petersen når frem til, at der 
eksisterer ikke mindre end 13 dilemmaer. Dilemmaer der hver især er sten, 
der skal ryddes af vejen, hvis velfærdsstatens eksistens ikke blot skal blive 
en parentes i historiens store hjul.  

Tilbage står, at skal der findes løsninger – og især balancer – i disse 
dilemmaer, hvis velfærdsstaten, i den form som vi kender den i dag, skal 
kunne overleve.  

Velfærdsteoretikerne kan starte her! 

Og så kan de fortsætte med det kapitel, der handler om dansen om den 
universelle velfærdsstat, der i superkort og skarp form redegør for 
velfærdsstatens normative karakter, de forskellige magtressourceteorier og 
den udbredte bestikkelsesopfattelse af middelklassens centrale rolle i 
velfærdsstatens udvikling. 

Mere klassiske historikere bør nu heller ikke snyde sig selv for det kapitel, 
der bringer vedkommende på en rejse gennem 200 års syn på de nødlidende.  

Når man har læst dette kapitel, er man givetvis tilbøjelig til at citere 
Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente.: ”Det, der var, er det samme som 
det, der kommer, det, der skete, er det samme som det, der vil ske; der er 
intet nyt under solen”. 
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Jørn Henrik Petersen er som altid drilagtig veloplagt, velformulerende og 
ikke mindst fagligt velunderbygget.  

Bogen er langt mere fyldende, men også mere overfladisk end hans 
kæmpeværk Dansk Velfærdshistorie. Men det er et godt sted at starte, og 
man får i tilgift den oplevelse, at ”lille Jern Henrik” af og til dukker op i 
teksten med underfundige nutidige personlige kommentarer til historiske 
udsagn eller hændelser. 

Man kan naturligvis være enig eller uenig med Jørn Henrik Petersen. 
Anmelderen tror faktisk, at han sætter pris på det sidste, men et er sikkert, 
og det er, at han ikke er til at komme uden om, hvis man vil forholde sig 
fagligt og nuanceret til den aktuelle debat om velfærdsstatens udvikling.    
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i En	egentlig	modanalyse	kan	bl.a.	findes	hos	Henrik	Herløv	Lund:	”Ulighed	er	
spild”	på:	http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/ulighedspild.pdf	
ii	Findes	i	en	dansk	oversættelse	fra	Informations	Forlag	(2006).	Huntington’s	
artikel	 blev	 i	 1996	 fulgt	 op	 og	 kraftigt	 udbygget	 i	 bogen	 ”Civilisationernes	
sammenstød	 –	mod	 en	 ny	 verdensorden”.	 I	 dansk	 oversættelse	 fra	 People’s	
Press	(2006).	
	
 

 


