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Dansk  folkelighed  og  tysk  dannelse  
Af  Thue  Kjærhus  
Journalist  Hans  Christian  Davidsen,  Flensborg  Avis,  har  i  kronikken:  ”Den  forsmåede  provins”  rettet  
kritik  mod  min  kronik:  ”Dansk  Tysk  presse  –  og  centralisme”,  som  blev  offentliggjort  i  JP  d.  23.  12.  
  
Davidsens  kritik  form  er  tidstypisk.  Den  er  beskrivende,  psykologiserende  og  meget  lidt  analytisk.  
    
Davidsen  bekræfter  i  den  forstand  den  kritik,  jeg  har  fremført  mod  hovedlinjerne  i  dansk  journalistik  
nemlig,    at  man  forholder  sig  overfladisk,  empirisk  (en  erkendelse,  der  hviler  på  sanseerfaringerne)  og  
konventionelt  til  sit  emne.  
    
Jeg  savner  således,  at  dansk  presse  er  mere  dybtgående,  ikke  i  empirisk  forstand;  her  er  man  ganske  godt  
funderet,  men  begrebsligt.  Empiri  er  nemlig  ikke  blot  empiri.  Betydningen  og  tolkningerne  af  
empirien    bestemmes  af,  hvordan  det  sete  og  oplevede  indplaceres  begrebsligt.  Det  er  netop  her  tysk  TV  
repræsenteret  ved  ARD’s  og  ZDF’s  nyheds-‐‑  og  aktualitetsprogrammer  er  markant  bedre,  end  dansk  TV.  
    
Davidsens  forsvar  for  DR’s  nyhedsudsendelser  kan  koges  ned  til,  at  DR  og  TV2  er  mindre  kedeligt  end  ARD.  
ARD,  noterer  Davidsen,  har  kun  interesse  for    aldersgruppen  over  50  år.  
Argumentet  er  besynderligt,  eftersom  Davidsen  ikke  forholder  sig  til  kvaliteten  af  udsendelserne,  men  alene  
til,  hvor  mange  seere,  programmerne  har.  Der  er  derfor  endnu  mere  grund  til  at  rose  ARD  for  dets  mod  til  at  
være  seriøse.  Men  hvis  vi  endelig  skal  måle  en  succes  på  seertallet,  så  er  ARDs  Tagesschau  
(nyhedsudsendelse),  stadig  det  mest  sete  i  Europa.  
    
Det  er  som  sagt  i  valget  af  begrebernes  duelighed,  at  vi  skaber  forudsætningerne  for  vore  konklusioner.  Lad  
mig  give  et  eksempel:  Når  TV-‐‑Avisen  betegner  Israels  aktioner  mod  Hamas  i  Gaza  som  statsterror,  så  bliver  
begrebet  meningsløst.  Terror  betyder,  at  voldelige  aktioner  er  vendt  mod  vilkårlige  ofre.  Når  israelerne  
angriber  Hamas,  så  er  målet  ikke  vilkårlige  civile  gaza’nere,  men  Hamas.    RAFs  angreb  på    Shell-‐‑huset  i  
marts  1945  var    heller  ikke  en  terroraktion,  selv  om  man  ved  et  uheld  ramte  den  franske  skole.  
    
Racismebegrebet  er  et  andet  begreb,  som  der  hersker  forvirring  om.  Hos  store  dele  af  pressen,  og  blandt  
venstreintellektuelle,  er  det  blevet  identisk  med  fremmedfjendskhed  og  idiosynkrasier  mod  bestemte  
kulturer.  Men  racisme  er  jo  et  (pseudo-‐‑)  biologisk  begreb,  der  fremhæver,  at  en  race  er  bedre  end  andre.  
    
Da  jeg  klagede    til  DR  over,  at  Deadline  ikke  præciserede  racismebegrebet,  henviste  de  til  FN’s-‐‑  og  EU’s  
reskripter,  samt  til  hvad  der  stod  i  en  ny-‐‑revideret  ordbog:  Men  ordbøger  og  FN/EU-‐‑proklamationer  kan  jo  
ikke  afgøre,  hvorvidt  begrebet  er  duelige.  Tværtimod  nødvendiggør  en  sådan  nyetableret  definition  en  
kritisk  analyse  af  begrebet.  DR  og  TV2  må  således  spørge:  Hvorfor  er  begreberne  blevet  ændret,  og    hvilke  
interesser  tjener  ændringen.  Er  det    saglig  begrundet  eller  politisk?  
    
    
Davidsens  kronik  afspejler  en  manglende  vurdering  af  begreber.  Hans  brug  af  begreberne  er  konventionelle,  
dvs.  uden  refleksion.  Han  definerer  Sønderjylland  som  Sønderjyllands  Amt  og  mener  derfor,  at  jeg  begår  en  
fejl  ved  at  anvende  navnet  Nordslesvig  for  Sønderjyllands  Amt.  Han  kan  åbenbart  ikke  forestille  sig,  at  jeg  
anvender  den  klasske  definition  for  Sønderjylland,  nemlig  området  fra  Kongeåen  til  Ejderen.  Nord-‐‑  og  
Sydslesvig  er  således  delområder  af  et  samlet  Sønderjylland!  
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Davidsen  skriver,  at  jeg  sværmer  for  Tyskland  og  det  tyske.  Ja,  man  fornemmer  ligefrem,  at  han  er  på  nippet  
til  at  betegne  mig  som  germanist,  eller  tilhørende  det  tyske  mindretal.  
    
Jeg  må  imidlertid  skuffe  Davidsen.  Jeg  er  hverken  germanist  eller  tysksindet  nordslesviger.  Jeg  er  en  
dansksindet  sønderjyde  bosiddende  i  Nordslesvig,  
som  finder  Tyskland  vigtig  og  fascinerende.  Jeg  mener  således,  at  det  er  essentielt  for  Danmark,  at  vi  åbner  
øjnene  kulturelt  til  Tyskland  og  Centraleuropa.  
    
Men  det  mest  kritisable  i  Davidsens  kronik  er,  at  han  indlæser  noget  i  min  kronik,  som  der  ikke  er  belæg  for.  
Jeg  har  således  aldrig  talt  om  at  erstatte  folkelig  dannelse  med  akademisk  Bildung  .  
De  to  dannelsesbegreber  skal  derimod  komplementere  hinanden.  
    
Folkelig  dannelse  er  sikkert,  til  overraskelse  for  Davidsen,  et  elitært  begreb.  Alle,  der  bor  i  Danmark  er  ikke  
nødvendigvis  folkelige.  Det  folkelige  har  nemlig  ikke  noget  med  øldrikning  i  parken  at  gøre.  Det  udtrykker  
heller  ikke  nødvendigvis  en  jævn  borgers  interesser.  
    
Når  vi  taler  om  folkelighed,  så  opererer  vi  med  Grundtvigs  distinktion:  almue  og  folk.  Almuen  var  den  
gruppe  i  befolkningen,  som  ikke  var  bekendt  med  historien,  kulturen  og  kristendommen.  Først  når  almuen  
var  hjemmehørende  i  historie,  kristenhed  og  kultur,  var  de  folkelige.  
    
Folkeligheden  er  hos  Grundtvig  ikke  noget  stationært,  men  en  proces  i  en  levende  folkelig  kontekst.  Vi  kan  
sammenligene  folkeligheden,  dvs.  danskheden  med  et  skakspil,  hvor  brættet  er  strukturen.  Brikkerne  får  
inden  for  strukturen  nye  betydninger  alt  efter  hvilke  faser  vi  er  i  spillet.  
    
En  bonde  har  således  ikke  nødvendigvis  samme  betydning  i  slutspillet  som  i  åbningsspillet.  Folkeligheden  
er  en  struktur,  men  aldrig  en  kontekst  som  begynder  fra  Stunde  Nul.  Vi  fødes  ind  i  en  dansk  kontekst,  og  er  
måske  oven  i  købet,  så  heldige  at  vokse  op  i  et  miljø  med  reference  til  det  folkelige.  
    
Folkeligheden  er  altid  i  forandring.  Vi  kan  derfor  ikke  sige,  at  det  og  det  element  er  danskhed.  Nej,  
danskhed  og  folkelighed  kan  kun  forstås  i  en  helhed,  i  en  proces  og  i  relation  til  historien.  
    
Folkeligheden  er  det,  som  skaber  sammenhængskraften.  Det  er  det,  der  binder  os  sammen  som  folk.  Det  er  
præcist  folkeligheden,  demokratiet  mangler  som  fundament  i  det  arabiske  efterår  og  i  Grækenland.  
Befolkningerne  har  i  disse  dele  af  verden  ikke  tillid  til  hinanden  og  slet  ikke  til  staten.  
    
Den  akademiske  Bildung  har  sit  afsæt  i  Berliner  Universitet  (Humboldt)  fra  anden  halvdel  af  det  19.  
århundrede.  Humboldt  Universitetet  dannede  idegrundlaget  for  de  fleste  nordeuropæiske  universiteter  helt  
op  til  vore  dage.  Den  borgerlige  VKR-‐‑regering  afskaffede  en  af  hjørnestene  i  det  humboldske  ideal  med  
nedlæggelsen  af  filosofikum  i  1971.  Men  det  er  først  med  vedtagelserne  af  Bologna-‐‑aftalerne,  hvor  EU  
indfører  ECTS-‐‑point  i  uddannelsessystemet,  og  gør  universiteterne  til  professionshøjskoler,  at  det  
humboldske  og  europæiske  dannelsesideal  for  alvor  forsvinder.  Det  tyske  ideal  for  akademisk  dannelse  var  
baseret  på  en  flerfaglighed,  hvor  fagene  var  bundet  op  på  filosofi.  Filosofien  var  kongen  blandt  fagene.  
Derfor  skulle  alle  studerende  begynde  med  et  filosofikum  på  universiteterne.  
    
Filosofi  består  bl.a.  af  disciplinerne:  erkendelsesteori,  logik,  etik  og  videnskabsteori  etc.  Men  til  idealet  hører  
også  almindelig  Bildung,  hvor  man  var  bekendt  med  historie,  kristendom,  musik  og  litteratur  med  
referencer  til  antikken.  Det  humboldske  ideal,  som  jeg  advokerer  for,  kan  naturligvis  ikke  adopteres  100  pct.  
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af  nutiden.  Der  er  immervæk  sket  meget  siden  første  halvdel  af  det  19.  århundrede.  Idealet  må  derfor  
modificeres,  så  det  kan  matche  det  21.  århundrede.  Og  dermed  medvirke  til  at  imødegå  det  akademiske  
dannelsestab,  vi  er  vidne  til  på  danske  universiteter  -‐‑  som  musikprofessor  Linda  Koldau  modigt  har  påvist!  
    
Davidsen  påpeger  med  rette,  at  det  tyske  Bildungs-‐‑begreb  havde  en  række  uheldige  konsekvenser  for  
samfundet.  Den  akademiske  Bildung-‐‑kultur  i  Tyskland  isolerede  sig  fra  hverdagen  og  politikken.  Man  
foragtede  politik  og  den  anglo-‐‑saksiske  kultur,  som  var  erfaringsbaseret  .  
    
Den  tyske  intelligentsia  befandt  sig  så  at  sige  isoleret  fra  samfundet,  samtidig  med  at  den  foragtede  politik.  
Den  tyske  nobelprisvinder  i  litteratur  Thomas  Mann  udtrykker  ”Bildungs-‐‑ånden”  ganske  præcist.  Mann  
skriver  i  sin:  Betrachtungen  eines  unpolitischen:    ”Jeg  vil  ikke  politik.  Jeg  vil  saglighed…  ”  
    
At  den  tyske  intelligentsia  var  frastødt  af  politik,  fik  katastrofale  konsekvenser.  Den  tyske  intelligentsias  
elitære  selvopfattelse  betød,  at  den  ikke  bakkede  op  om  Weimarrepublikken  og  demokratiet  .  
Det  er  derfor  så  vigtigt,  at  akademisk  Bildung  skal  komplementeres  med  folkelig  dannelse.  
    
Med  djøf’ernes  og  teknokraternes  store  indflydelse  på  statsapparatet  og  folketinget,  er  den  folkelige  
dannelse  det  eneste  værn  mod,  at  vi  får  en  akademisk  klasse,  som  lever  i  sit  eget  selvbillede.  Derfor  er  
folkekirken,  folkeskolen  ,  værnepligten  og  foreningslivet  vigtige  elementer  for  folkeligheden.  
    
Afslutningsvis  vil  jeg  notere,  at  det  er  en  uskik  at  psykologisere  debatten,  som  Davidsen  gør.  Hvorfra  
ved    Davidsen,  at  det  er  udtryk  for  ”en  forsmået  provins”  og  mindreværdskomplekser,  at  landsdelen,  eller  
borgere  fra  landsdelen,  hævder,  at  det  er  provinsielt  at  stå  med  ryggen  til  Tyskland.  Det  er  jo  det  
moderniteten  i  København  og  Århus  aktuelt  gør,  når  de  renoncerer  på  tysk  kultur  og  sprog.  
    
  


