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Tak  for  invitationen  til  at  tale  her  på  Rønshoved  Højskole.  Tak  for  at  få  lov  til  at  optræde  i  denne  særlige  
sammenhæng  og  tak  for  indsatsen  for  at  komme  et  begreb  og  en  færdighed  til  undsætning,  som  jeg  er  enig  
med  gruppen  i  er  i  krise:  dannelse.  

Da  Thue  Kjærhus  inviterede  mig,  bad  han  mig  tale  om  dannelse.  Derefter  tilføjede  han,  ”men  det  må  ikke  
være  pædagogisk!”.  Den  sidste  bemærkning  er  jeg  i  forbindelse  med  forberedelsen  af  foredraget  vendt  
tilbage  til  flere  gange.  For  mig  er  begrebet  ”dannelse”  noget  dialogisk  og  noget  praktisk.  ”Dannelse”  er  i  
højere  grad  noget  man  gør  end  noget,  manved.  Man  kan  have  den  højeste  uddannelse,  have  læst  biblioteker  
af  bøger  og  rejst  hele  verden  tyndt  uden  at  være  blevet  det  mindste  dannet  af  det.  ”Dannelse”,  eller  
dannelsesbegivenheden  finder  sted,  når  man  med  sin  store  eller  lille  viden  indgår  i  det  fællesskab,  der  
omgiver  en.  Dannelsesbegivenheden  finder  sted,  når  ens  viden  deles  med  den  verden,  der  er  omkring  en.  
Hvis  jeg  her  forlods  skulle  foregribe  en  af  hovedpointerne  i  dette  foredrag,  så  er  det  den,  at  dannelse  er  den  
færdighed  at  kunne  dele  ens  viden  med  andre.  Eftersom  jeg  jo  bekender  mig  til  denne  definition  af  dannelse,  
vil  jeg  selvsagt  også  gerne  efterleve  den.  Således  er  det  i  allerhøjeste  grad  også  et  pædagogisk  projekt,  jeg  er  
ude  i.  Uden  pædagogik,  ingen  dannelse.  Thue  kunne  ligeså  godt  have  bedt  mig  om  at  tale  om  humor  og  så  
have  tilføjet,  ”men  det  må  ikke  være  morsomt”.  

”Dannelse”  omfatter  som  begreb  en  lang  række  forskellige  kon-‐‑  og  denotationer.  For  det  første  er  begrebet  
ikke  ligefrem  på  mode.  Jeg  tror,  at  for  mange  unge  mennesker  i  dag  virker  det  lidt  forældet  og  opdragende  
på  den  måde,  gamle  tanter  er.  ”Dannelse”  er  et  formbegreb  i  den  forstand,  at  det  jo  er,  ja  måske  ligefrem  det  
modsatte  af  ”skabelse”.  Vi  har  jo  en  ”skabelsesberetning”  og  ikke  en  ”dannelsesberetning”.  Man  kan  være  
mere  eller  mindre  ”dannet”,  man  kan  ikke  være  mere  eller  mindre  ”skabt”.  ”Dannelse”  er  ikke  et  kreativt  
begreb,  ”dannelse”  skaber  ikke,  men  former  derimod  det  skabte.  På  den  måde  er  dannelse  et  sekundært  
begreb,  en  slags  anden  natur.  ”Dannelse”  angår  det  at  være  høflig  over  for  damerne,  trække  stolen  ud  osv.  I  
den  lidt  mere  alvorlige  forstand  angår  det  omgangen  med  alle  de  lette  som  svære  emner  og  opgaver,  der  
fylder  menneskelivet.  ”Dannelse”  optræder  i  en  lang  række  spændende  komposita,  som  f.eks.  
dannelsesromanen,  dannelsesrejsen  og  står  i  vore  dage  i  spændingsfyldt  modsætning  til  uddannelse  -‐‑  sådan  
kan  man  i  hvert  fald  ofte  føle  det  som  chef  for  en  dannelsesinstitution  som  en  højskole.  

Nu  hørte  vi  før  Hans  Hauge  tale  om  litteraturen  som  dannelsesreservoir.  Litteraturen  har  en  dannelseseffekt  
på  to  måder:  For  det  første  er  det  eller  kan  det  være  dannet  at  have  læst  en  masse  bøger.  Dvs.  litteratur  kan  
udgøre  en  slags  fælles  referenceramme.  Hvis  jeg  nu  siger  (citat)  ”I  en  af  de  østjyske  Smaakøbstæder  levede  
der  for  omtrent  en  Menneskealder  siden  en  Præst  ved  Navn  Johannes  Sidenius”  så  ved  alle  her  i  selskabet  -‐‑  i  
hvert  fald  de  dannede  af  dem  -‐‑  at  jeg  citerer  Henrik  Pontoppidans  Lykke-‐‑Per.  Oven  i  købet  førsteudgaven.  
Litteraturen  giver  en  særlig  kultur  og  et  særligt  nationalsprog  noget  at  være  fælles  om.  I  diskussioner  om  
dette  fælles  indhold  kan  det  generelle  dannelsesniveau  højnes.  Men  litteraturen  gennemspiller  også  i  sit  eget  
indhold  dannelsesproblemstillinger.  Således  er  et  af  hovedtemaerne  i  Lykke-‐‑Per  hovedpersonens  
dannelsesproces  i  samspillet  med  den  verden,  han  er  omgivet  af.  Både  litteraturen  som  genstand  og  
indholdet  af  denne  genstand  er  genstand  for  dannelse.  

Hvis  vi  skal  prøve  at  få  bedre  greb  om  ”dannelsen”  som  et  dialogisk  eller  måske  lige  frem  dialektisk  begreb,  
kan  det  være  formålstjenstligt  at  se  til  et  par  tænkere,  der  har  haft  stor  indflydelse  på  efterkrigstidstænkning.  
Da  Theodor  Wiesengrund  Adorno  og  Max  Horckheimer  sad  i  exil  i  USA  og  skrev  ”Die  Dialektik  der  
Aufklärung”  blev  resultatet  af  deres  anstrengelser  ikke  alene  en  lang  række  kvalificerede  betragtninger  om  
oplysningsbegrebet,  som  de  jo  sporer  helt  tilbage  til  Homer  og  Odyseen,  men  ligeledes  en  model,  der  er  
illustrativ  for  et  dannelsesbegreb,  der  også  er  aktuelt  i  dag.  Adorno  og  Horckheimers  fortolkning  af  den  
snedige  Odysseus´  metode  til  at  undgå  at  blive  tiltrukket  af  Kirkes  sang  og  blive  knust  mod  klipperne,  har  
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spillet  en  vedvarende  rolle  i  mit  liv  og  har  været  brugbar  til  at  forstå  mange  ting.  Sagen  er  i  al  sin  enkelthed  
den,  at  Odysseus  stopper  voks  i  ørerne  på  sine  roere,  så  de  ikke  hører  sangen.  Han  selv  bliver  nødt  til  at  lytte  
for  at  vide,  hvornår  skibet  har  passeret  Kirkes  sang  og  igen  er  i  smult  vande.  Men  for  ikke  at  blive  tiltrukket  
og  lide  samme  skæbne  som  så  mange  før  ham,  binder  han  sig  til  masten.  Adorno  og  Horckheimers  pointe  er  
den,  at  han  køber  sin  frihed  fra  Kirke,  der  i  denne  sammenhæng  repræsenterer  naturen,  dens  
tiltrækningskraft  og  drifterne,  ved  at  underlægge  sig  en  anden  og  ny  tvang.  Han  slipper  fri  ved  at  binde  sig.  
Den  bagvedliggende  pointe  er  selvfølgelig  den,  at  mennesket  i  såvel  homerisk  tid  som  i  dag  er  underlagt  en  
natur,  en  seksualitet,  et  driftsliv,  som  skal  tøjles,  hvis  ikke  mennesket  skal  gå  under.  Hver  gang  mennesket  
frigør  sig  fra  sine  drifter  og  mere  animalske  lyster,  ja  så  binder  det  sig  og  underlægger  sig  en  ny  tvang.  
Friheden  købes  og  betales  med  tvang.  Dette  er  oplysningens  dialektik  ifølge  Adorno  og  Horckheimer.  De  to  
jødiske  filosoffer  havde  under  jødeforfølgelserne  i  Tyskland  og  anden  verdenskrig  set  nok  til,  at  de  ikke  
længere  troede  på  et  enfoldigt  kantiansk  oplysningsbegreb,  der  sætter  sin  lid  til,  at  oplysningen  hjælper  
mennesket  ud  af  sin  selvforskyldte  umyndiggørelse.  Oplysningen  havde  vist  sig  som  et  janusansigt:  
maskinen,  der  kunne  frisætte  mennesket  fra  naturen,  kunne  også  bruges  som  våben  til  at  slå  ihjel.  Eller  som  
nærværende  dannelsesgruppe  udtrykker  det:  ”naturvidenskaben  har  bragt  os  både  penicilin  og  industriel  
forurening”.  

Dannelsen  har  også  sin  dialektik.  Dannelsen  har  to  sider.  Dannelse  er  på  den  ene  side  at  tage  en  uddannelse,  
dannelse  er  at  dygtiggøre  sig,  at  gøre  sig  bekendt  med  sin  historie  og  sine  egne  forudsætninger,  forfine  sit  
modersmål,  lære  andre  sprog,  dannelse  er  at  etablere  en  horisont  for  sit  liv.  En  horisont,  der  gør,  at  man  er  i  
stand  til  både  at  bidrage  til  verden  omkring  en  og  forstå  den  bedre.    

Men  på  den  anden  side  er  dannelse  også  villigheden  til  at  sætte  denne  individuelle  horisont  på  spil.  
Dannelse  er  også  at  kunne  og  ville  underordne  sig  en  række  almene  normer.  Den  virkeligt  dannede  har  mod  
og  villighed  til  at  indgå  i  et  fællesskab,  der  har  normer  og  regler,  der  begrænser  den  frihed  og  de  
muligheder,  den  individuelle  dannelse  giver.  Dannelse  kræver  modet  til  at  indgå  i  et  fællesskab,  der  
muligvis  belærer  en  om,  at  man  ikke  er  så  individuel,  som  man  troede.  Dannelse  er  m.a.o.  nok  det  at  
opbygge  et  selv,  men  dannelse  kræver  samtidig,  at  man  mønstrer  modet  til  at  risikere  at  tabe  det  igen.  For  
nu  at  sige  det  på  en  måde,  der  vil  blive  forstået  her  på  Rønshoved  Højskole:  At  tage  en  uddannelse  kræver  
ikke  noget  mod  -‐‑  man  følger  bare  med  strømmen  og  gør  som  der  bliver  sagt.  Man  laver  sine  lektier  og  tager  
sine  eksaminer.  At  tage  på  højskole  -‐‑  en  dannelsesinstitution  -‐‑  det  kræver  både  mod  og  mandshjerte.      

Således  har  begrebet  ”dannelse”  to  helt  fundamentalt  modsatrettede  men  ikke  adskilte  dimensioner:  en  
individuel  og  en  almen.  Og  dannelsesbegivenheden  indtræffer,  når  de  to  dimensioner  falder  sammen.  a)  
Den  individuelle  dimension  angår  selvdannelsen.  Arbejdet  med  at  få  en  uddannelse,  omfanget  af  ens  egen  
kapacitet  til  at  optage  viden  og  kunnen,  ens  kulturelle  forankring  og  selvforståelse,  ens  modersmål  og  
mange  andre  ting.  b)  Den  almene  dimension  angår  ens  evne  til  at  sætte  ens  individuelle  dannelse  i  spil  
sammen  med  andre.  Er  man  villig  til  at  møde  den  anden  og  gå  i  dialog  med  ham  eller  hende?  Er  man  klar  til  
at  møde  fremmede  kulturer?  Er  man  klar  til  at  relativere  og  debattere  sit  eget  ståsted?  Den  individuelle  
dimension  kan  i  udgangspunktet  godt  have  en  afgrænset  og  f.eks.  faglig  karakter.  Dannelsens  individuelle  
dimension  bliver  typisk  tilegnet  under  ens  uddannelse.  Men  hvis  der  er  tale  om  en  god  uddannelse,  så  åbner  
den  for  adgang  til  spørgsmål  og  problemstillinger  af  mere  alment  tilsnit.  Uddannelsen  sætter  den  enkelte  i  
stand  til  indgå  samtaler  og  samkvem  med  andre,  der  er  i  gang  med  andre  uddannelser  og  har  helt  andre  
mål.    

Det  individuelle  og  det  almene  er  hinandens  forudsætninger.  Uden  individuel  dannelse,  ingen  almen  
dannelse.    Dannelse  er  at  gå  så  langt  i  retning  af  at  blive  sig  selv  som  overhovedet  muligt.  Dannelse  er  at  
blive  sig  selv,  fri,  adskilt  og  uafhængig  af  de  andre.  Men  dannelse  er  ligeledes  at  kunne  indgå  i  samkvem  og  
identitet  med  de  andre.  Den  dannede  er  i  stand  til  at  være  sig  selv,  investere  sig  selv  i  de  andre  uden  dermed  
at  tabe  sig  selv.  Det  dannede  menneskes  store  kunst  og  opgave  er  på  én  og  samme  gang  at  være  sig  selv  og  
samtidig  som  de  andre.  På  sin  vis  et  kompliceret  og  vanskeligt  paradoks.    
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Et  af  de  steder,  hvor  selvet,  tabet  af  selvet  og  det  almene  beskrives  mest  konsekvent,  men  også  med  udtalt  
sensibilitet  for  den  risiko,  det  almene  omfatter,  er  hos  Martin  Heidegger  og  måske  især  i  hans  tidlige  
hovedværkSein  und  Zeit  fra  1927.  I  4.  kapitel,  der  omhandler  et  af  Heideggers  kendteste  begreber,  nemlig  
”In-‐‑der-‐‑Welt-‐‑sein”,  er  paragraf  27  viet  til  begrebet  ”Das  Man”.    

”Das  Man”  er  på  mange  måder  lige  så  svært  at  forstå,  som  alle  andre  af  Heideggers  begreber  og  termer.  Men  
jeg  tror,  det  kan  svare  sig  at  prøve.  Selvtabet,  som  jeg  omtalte  før,  kan  sidestilles  ”das  Man”.  ”Man”  er  
ligesom  det  danske  ”man”  bare  det  almindelige  pronomen,  der  omfatter  en  række  individer  af  ukendt  
omfang.  For  Heidegger  betegner  ”das  Man”  imidlertid  individets  udjævning  i  massen.  En  masse  af  
mennesker,  der  ikke  er  noget  hver  for  sig.  En  masse,  der  er  individualitetsnivellerende.  Men  Heidegger  
tilføjer  også  begrebet  nogle  meget  spændende  betydningsdimensioner:  Heidegger  beskriver  det  på  den  
måde,  at  den  enkelte  læser  de  bøger,  ”man”  læser,  ser  de  film,  ”man”  ser  og  handler  de  ting  i  
supermarkedet,  ”man”  køber.  Heidegger  beskriver  et  individ,  hvis  individualitet  er  udslettet  i  individets  
bestræbelse  på  at  være  og  blive  præcist  som  de  andre.  Det  andet  individ,  der  møder  en  i  ”Das  Man”  er  ikke  
et  bestemt  andet  individ,  fordi  det  lige  som  en  selv  også  er  udslettet.  Den  anden  er  ikke  denne  eller  hin.  Man  
kan  ikke  trykke  hånden  på  ”Das  Man”,  for  der  er  ingen.  ”Das  Man”  er  et  neutrum.  På  overraskende  vis  
beskriver  Heidegger  ”Das  Man”  som  usynligt.  Das  Man  er  ansvars-‐‑,  beslutnings-‐‑  og  
autenticitetsforflygtigende  i  en  grad,  der  gør,  at  man  ikke  kan  få  greb  det.  Man  kan  ikke  se  ”Das  Man”.  Det  
er  altid  das  man,  der  står  bag,  men  samtidig  kan  man  til  enhver  tid  sige,  der  er  ingen,  der  står  bag.  ”Das  
Man”  er  ingenting.  Og  det  individ,  der  indgår  i  ”Das  Man”  vil  ingenting.  Og  dette  i  understreget  forstand:  
Individet  vil  ingenting.  Det  er  ingenting,  det  vil.  Dets  egentlige  og  fundamentale  drift  er  at  undgå  at  ville  
noget.  Om  man  så  må  sige  drejer  det  sig  om  at  udvikle  ekspertise  i  at  være  som  de  andre,  som  hver  i  sær  
ønsker  at  være  som  de  andre.  I  ”Das  Man”  kan  der  aldrig  placeres  noget  ansvar,  og  der  kan  ikke  træffes  
suveræne  beslutninger.  ”Das  Man”  er  det  omvendt-‐‑autentiske  eller  det  omvendt-‐‑individuelle.  Lige  så  vel  
som  at  individet  kan  trække  sig  tilbage  i  isolation  og  vide  besked  om  alt  fra  det  mindste  til  det  største,  så  kan  
individet  gå  i  den  modsatte  grøft  og  opløse  sig  selv  i  en  almenhed,  hvis  kendetegn  er  opløsningen  af  alle  
individets  særtræk.    

Når  jeg  læser  dannelsesgruppens  omfattende  manifest  får  jeg  indtryk  af,  at  det  er  ”Das  Man”,  gruppen  er  
ude  efter.  Oversat  til  de  begreber,  jeg  arbejder  med  selvfølgelig.  Dannelsesgruppen  vil  for  mig  at  se  gøre  
modstand  mod  ”Das  Man”.  Imidlertid  forekommer  det  mig,  at  ”Das  Man”  er  en  del  af  forudsætningen  for  
jeg´et  og  selv´et.  Og  frem  for  alt  en  del  af  forudsætningen  for,  at  jeg´et  og  selv´et  kan  få  succes.  Vi  skal  se  på  
et  eksempel  senere.  

Jeg  vil  ikke  i  denne  sammenhæng  gå  videre  med  Heidegger.  Men  når  jeg  læser  kapitlet  om  ”Das  Man”  i  Sein  
und  Zeit  får  jeg  indtryk  af,  at  Heidegger  her  foregriber  nogle  af  de  begreber  og  forestillinger,  han  først  
udfolder  senere  i  sit  forfatterskab.  Især  hans  forestilling  om  teknik  og  om  teknikkens  ”verbergend-‐‑
entbergende”  karaktér.  Som  om  ophavet  til  ”Das  Man”  var  maskinen.  Som  om  ”Das  Man”  ikke  er  skabt  af  
gud,  men  derimod  af  maskinen.  Måske  er  der  her  en  vej  til  Heideggers  noget  særprægede  teologi,  negative  
teologi,  der  er  så  tydelig  i  senværket.    

Jeg  vil  gerne,  efter  at  jeg  har  talt  om  både  Adorno,  Horckheimer  og  Heidegger  prøve  at  anskueliggøre  mine  
ideer  med  et  eksempel.  Som  det  fremgår  af  det  behandlede  materiale  har  jeg  en  tyskfaglig  baggrund.  Men  
jeg  tror,  at  hvis  vi  skal  finde  det  bedste  eksempel  på  en  dannelsesbegivenhed,  ja  så  skal  vi  ikke  til  Tyskland,  
så  kan  vi  derimod  blive  herhjemme.  Maleren  Asger  Jorn  sagde  engang:  Hvorfor  overhovedet  gå,  hvis  ikke  til  
yderlighederne?  Vi  har  på  dansk  en  dannelsesroman,  som  jeg  allerede  har  citeret  en  gang,  der  går  til  
yderlighederne.  Vi  har  på  dansk  en  roman,  der  helt  ned  i  sin  sprogbrug  går  til  yderlighederne  -‐‑  den  ender  
oven  i  købet  på  et  sted,  der  omtales  som  Udby.  Jeg  taler  selvfølgelig  om  Henrik  Pontoppidans  Lykke-‐‑Per.  At  
kalde  den  roman  for  et  mesterværk  er  for  mig  at  se  næsten  nedsættende!  Romanen  er  i  forbindelse  med  et  
foredrag  om  dannelse  spændende  i  den  forstand,  at  Pontoppidan  ikke  alene  gennemspiller  et  
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dannelsesforløb,  han  viser  også  læseren  dannelsens  grænse.  Og  jeg  tror,  at  romanens  mærkelige  slutning,  
der  vender  op  og  ned  på  alle  gængse  normer,  kun  kan  forstås  som  dannelsens  endelige  sammenbrud.        

Henrik  Pontoppidan  skrev  sit  hovedværk  i  årene  fra  1898  til  1904  og  førsteudgaven  omfattede  8  bind.  Siden  
gennemskrev  han  den  5  gange  og  den  sidste  udgave  fra  forfatterens  egen  hånd  udkom  i  1920.  Romanen  
bliver  skarpere  og  mere  veltilrettelagt  fra  udgave  til  udgave  og  man  mærker  som  læser,  at  Pontoppidan  
forstår  sin  hovedperson  og  det  omgivende  persongalleri  bedre  og  bedre.    

Sagt  i  urimelig  korthed  handler  romanen  om  præstesønnen  Peter  Andreas  Sidenius,  der  senere  tager  navnet  
Per.  Han  er  fra  begyndelsen  i  konflikt  med  præstehjemmet  og  dets  religiøse  ophav.  Derfor  vil  han  væk,  til  
København  for  at  blive  ingeniør  på  polyteknikum.  Dermed  har  romanen  et  medfødt  drama,  der  kendetegner  
snart  sagt  alle  de  store  romaner  omkring  det  sidste  århundredeskifte,  nemlig  spændingen  mellem  religion  
og  naturvidenskab,  mellem  tro  og  viden.  Per  udvikler  meget  tidligt  et  usædvanligt  og  nyt  
vandledningsprojekt,  der  skal  binde  Danmark  sammen,  give  landet  friheden  fra  Tyskland  tilbage,  som  gik  
tabt  i  1864,  og  katapultere  en  pukkelrygget,  middelalderlig  nation  ind  i  moderniteten.  Per  opfatter  sig  selv  
som  folkefører  og  befrier.  Per  er  det,  man  i  dag  ville  kalde  for  en  ener!  Et  sted  i  romanen  hedder  det  sig,  at  
han  starter  på  sit  projekt  allerede  som  11-‐‑årig.  Da  han  forelægger  det  på  den  polytekniske  læreanstalt  bliver  
det  forkastet  af  hans  lærer,  fordi  Per  er  for  ung  og  fordi  der  trods  alt  er  fejl  i  hans  plan.  Imidlertid  kalder  
Oberst  Bjerregrav,  som  professoren  hedder,  bagefter  Per  for  ”et  geni  ”.  Men  Per  er  så  meget  en  ener,  at  han  
helt  og  aldeles  misforstår  alle  sociale  spilleregler.  Vore  dages  terapi  ville  formodentlig  tale  om  en  
tilknytningsforstyrrelse.  Alle  de  relationer,  han  indgår  i,  afbryder  han  igen:  hans  uddannelse,  hans  
forlovelse,  hans  forhold  til  sin  familie,  ja  selv  den  relation,  der  knyttes  til  netop  den  finansverden,  der  kunne  
virkeliggøre  hans  projekt,  afbrydes.  Således  bliver  det  aldrig  til  noget  med  vandføringsprojektet  og  Per  
forlader  København  for  at  rejse  tilbage  til  Jylland.  Her  indgår  han  i  en  præstefamilie,  der  er  mere  
livsbekræftende  end  hans  egen  familie.  Han  gifter  sig  med  præstedatteren  Inger  og  realiserer  rent  faktisk  et  
vandføringsprojekt  i  det  små.  Sammen  med  Inger  får  han  3  børn.  Imidlertid  træder  hans  sociale  
uforsonlighed  også  frem  i  denne  sammenhæng  og  da  han  ser  en  annonce  for  en  stilling  som  vejassistent  i  
nordvestjylland  springer  han  til.  Han  forlader  sin  familie,  sine  børn,  sit  liv  i  Rimalt,  som  landsbyen  hedder,  
og  rejser  ud  i  det  rene  ingenting.  Her  lever  han  afskåret  fra  omverdenen,  men  han  har  venner  på  egnen.  At  
Pers  løbebane  fra  genial  ingeniør  til  simpel  vejassistent  ikke  er  nogen  deroute,  gør  Pontoppidan  opmærksom  
på  i  en  lille  bisætning,  hvor  det  hedder  sig,  at  vejene  aldrig  havde  været  i  bedre  stand  end  i  den  periode,  
hvor  Per  arbejdede  der.  Til  slut  dør  han  af  kræft  under  store  smerter.    

Romanen  udvikler  en  strukturel  spænding  mellem  det  individuelle  og  det  almene.  Pers  vandledningsprojekt  
er  præcist  ligeså  individuelt,  som  han  selv  er  det.  Det  er  afgørende  for  forståelsen  af  dannelsesaspektet  i  
romanen,  at  Per  er  vordende  ingeniør  og  at  hans  projekt  har  karakter  af  at  være  skabt  for  den  brede  
befolkning.  I  offentlighedens  tjeneste,  om  man  så  må  sige.  Der  er  ikke  tale  om  en  kunstnerroman  med  et  
singulært  mål.  Når  jeg  fremhæver  dette,  er  det  fordi,  at  Per  i  udgangspunktet  har  sat  et  projekt  i  søen,  der  
omfatter  mange  mennesker,  og  ikke  alene  ham  selv.  Flere  af  de  store  dannelsesromaner  omkring  
århundredskiftet  handler  i  øvrigt  om  ingeniører  -‐‑  den  mest  berømt  er  nok  Thomas  Manns  Zauberberg.  På  
det  strukturelle  plan  har  vi  i  Per  et  menneske,  der  i  den  grad  opfylder  dannelsens  individualitetskrav.  Han  
fordyber  sig,  dygtiggør  sig  og  etablerer  på  det  grundlag  en  meget  stærk  personlighed,  der  brænder  igennem  
i  de  kredse,  han  færdes  i.  Vandføringsprojektet  er  en  strukturel  repræsentation  af  dannelsens  individuelle  
dimension.  Han  kunne  -‐‑  min  bemærkning  om  projektets  brede  karakter  udeladt  -‐‑  også  have  været  teolog,  
arkitekt,  kunstner  eller  noget  helt  fjerde.  Hvad  angår  dannelsens  individualitetskrav  er  Per  på  højt  niveau.  

Imidlertid  er  han  uden  netop  de  sociale  færdigheder,  der  skal  til  for  at  hans  planer  kan  udfoldes  og  
virkeliggøres.  Præcist  i  det  øjeblik,  Per  står  foran  projektets  realisering,  slår  det  hele  fejl.  Pers  uforsonlige  
personlighed  er  så  stærk,  at  han  opfatter  enhver  udefrakommende  indflydelse  på  projektet  som  en  
ødelæggende  kompromittering.  Det  er  imidlertid  ikke  projektet,  det  handler  om.  Per  må  flere  gange  
erkende,  at  de  rettelser,  der  f.eks.  kommer  fra  Oberst  Bjerregrav,  er  faktiske  forbedringer.  Det  er  Per  selv.  
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Han  er  ude  af  stand  til  at  indgå  de  afgørende  relationer.  Han  er  ude  af  stand  til  at  gennemskue  
finansverdenens  spil  og  interesser,  han  er  ude  af  stand  til  at  gennemskue  sine  med-‐‑  og  modspillere.  Ja  lige  så  
intelligent,  Per  hævdes  at  være  når  det  kommer  til  hans  vandføringsprojekt,  ligeså  dum  fremstilles  han  som  
socialt  individ.  Pontoppidan  udleverer  ham  fuldt  og  helt,  da  den  uvederhæftige  journalist  Dyhring  skriver  
en  kort  artikel  om  vandføringsprojektet  under  titlen  ”millionærer  søges”  og  Per  tror,  det  er  oprigtigt  ment.  
Per  tager  alt  for  pålydende.  Han  er  ligeså  troskyldig  og  endimensionel  som  Kyklopen  i  Odysseen,  der  tager  
svaret  for  gode  varer,  da  den  spørger  ”hvem  der?”  og  Odysseus  svarer  ”ingen”.  

På  sin  vis  er  det  også  manglende  sociale  færdigheder,  der  sender  ham  ud  af  den  familieidyl,  han  for  en  tid  
bliver  en  del  af  i  Rimalt.  Allerede  medens  Per  er  i  Rimalt  er  kimen  lagt  til  hans  sidste  opgør,  der  ender  med  
at  rive  ham  ud  af  sit  landsbyliv.  I  takt  med,  at  han  udvikler  sig  fra  et  isoleret  individ  til  at  blive  en  mere  
normalt  integreret  samfundsborger,  begynder  han  at  læse  bøger  af  mere  alment  indhold.  Pontoppidan  lader  
også  Per  berøre  Østens  spekulative  metafysik  og  læseren  møder  følgende  citat:  ”Den  som  intet  elsker  her  
paa  Jorden  og  intet  hader  og  intet  attraar,  kun  han  har  ingen  Lænker  og  er  uden  Frygt”.  Allerede  i  anden  
fase  af  Pers  udvikling  er  kimen  til  den  tredje  fase  nedlagt:  Den  absolutte  relationsløshed,  som  bliver  centrum  
for  hans  eksistens  i  Udby  i  romanens  tredje  og  afsluttende  del.    

Per  gennemløber  3  eksistensformer,  der  alle  kan  beskrives  med  dannelsesbegreber:  Først  forsøger  han  at  
realisere  sig  selv  og  sit  projekt  ved  uforsonligt  at  fastholde  det  uden  hensyn  til  mod-‐‑  og  især  
medspillere.Dernæst  erkender  han  umuligheden  af  at  nå  til  projektets  fuldbyrdelse  uden  andres  hjælp  og  
bistand.  Han  indgår  nu  i  sociale  sammenhænge  og  samkvem.  Faktisk  er  det  tæt  på,  at  hans  
vandledningsprojekt  virkeliggøres  i  mindre  størrelse  i  Rimalt.  For  det  tredje  når  han  den  absolutte  
relationsløshed  uden  forbindelse  til  andre:  gamle  venner,  familie  og  andre.  Denne  tredje  position  betegnes  
bedst  som  negationen  af  de  to  foregående.  Per  kan  hverken  realisere  sig  selv  som  en  stærk  og  uforsonlig  
identitet,  eller  som  del  af  et  samfund,  der  som  sin  inderste  kerne  har  den  selvforestilling,  som  Heidegger  
betegnede  som  ”Das  Man”.  Således  ender  han  som  negationen  af  de  to  positioner.  Det  er  
bemærkelsesværdigt,  at  Pontoppidanforskningen  har  påpeget  denne  tilstand  med  begreber,  der  
neutraliserer  de  spændinger,  der  ligger  mellem  det  individuelle  og  det  almene.  Således  betegner  den  
amerikanske  litteraturforsker  Frederik  Jameson  Pers  endelige  tilstand  som  ”kosmisk  neutralitet”  og  Børge  
Kristiansen,  der  for  mig  at  se  har  skrevet  den  mest  kvalificerede  samlede  fortolkning  af  Lykke-‐‑Per,  taler  om  
”et  neutrum”.  3  faser,  3  identitetsteoretiske  begreber:  ”Identitet”,  afledt  af  det  latinske  ”idem”,  der  betyder  
”den  samme  som  sig  selv”,  ”alteritet”,  afledt  af  det  latinske  ”alter”,  der  betyder  ”den  anden”  og  slutteligt  
”neuteritet”,  afledt  af  det  latinske  ”neuter”,  der  betyder  ”ingen”.  Den  intethed,  den  kosmiske  neutralitet,  det  
neutrum  eller  neuter,  Per  ender  i,  er  muligvis  en  religiøs  eller  eksistentiel  position,  men  det  er  ingen  
dannelsesposition.  

Hvis  vi  vil  have  dannelse  -‐‑  og  det  vil  vi  her  i  dag.  Hvis  vi  vil  have  dialog,  så  må  vi  indstille  os  på  at  der  skal  
finde  en  paradoks  og  uforklarlig  formidling  sted  mellem  det  individuelle  og  det  almene.  De  to  ydre  
positioner,  der  for  Per  kommer  til  at  bestemme  begyndelse  og  slutning  på  hans  liv,  og  som  består  af  en  
uforsonlig  identitet,  der  ikke  forstår  behovet  for  relationer  og  en  identitet,  der  er  helt  uafhængig  og  afskåret  
fra  andre,  er  ikke  dannelsespositioner,  men  dannelsesnegationer.  Dannelsens  stiller  et  dobbelt  krav:  På  den  
ene  side  skal  og  må  den  enkelte  investere  sig  selv  i  at  opbygge  en  snæver  faglighed  -‐‑  og  det  er  i  denne  
sammenhæng  ligegyldigt,  om  det  drejer  sig  om  en  tømrerfaglighed  eller  en  atomfysikerfaglighed.  Men  
denne  faglighed  og  den  individualitet,  der  oparbejder  denne  faglighed,  må  ikke  være  låst  i  sin  omgang  med  
selvsamme  faglighed.    

En  anden  tænker  af  tysk  herkomst  tilbyder  en  begrebslighed,  der  kan  hjælpe  videre.  Hans-‐‑Georg  Gadamer  
er  født  i  år  1900  og  døde  så  sent  som  i  år  2002.  Således  favner  han  et  helt  århundrede  med  mange  af  dets  
intellektuelle  og  politiske  tendenser.  I  sig  selv  et  slags  dannelsessignal.  Gadamers  hovedværk  og  kronen  på  
hans  hermeneutik  er  Wahrheit  und  Methode  fra  så  sent  som  1960.  Dette  værk  udgøres  af  en  lang  og  grundig  
gennemgang  af  hermeneutikkens  historie  og  udvikler  samtidig  Gadamers  egen  universalhermeneutik.  For  
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Gadamer  har  alle  mennesker  en  horisont.  Denne  horisont  er  helt  individuel  og  består  af  alle  de  ting,  den  
enkelte  har  fået  med  sig  i  sin  opvækst,  sit  modersmål,  sin  kultur,  sin  nationalitet,  sin  uddannelse  og  en  lang  
række  andre  ting.  Det  er  i  denne  horisont,  den  enkeltes  individualitet  og  denne  individualitets  rammer  
ligger  gemt.  Denne  horisont  udvides  livet  igennem:  Hver  gang  den  enkelte  får  nye  informationer,  lærer  nye  
ting  eller  mennesker  at  kende,  udvider  horisonten  sig.  Horisonten  er  præcist  lige  så  individuel  som  hvert  
enkelt  menneske  -‐‑  to  mennesker,  end  ikke  enæggede  tvillinger,  har  samme  historie  og  derfor  heller  ikke  
samme  horisont.  Det  er  afgørende  for  Gadamers  begreb,  at  horisonten  ikke  ligger  fast.  Den  enkelte  er  
tvunget  til  at  møde  den  anden  og  det  fremmede  med  grundlæggende  åbenhed.  Det  er  i  mødet  med  den  
anden,  i  mødet  mellem  horisonter,  at  modbegrebet  til  horisonten  opstår  som  Horizontverschmelzung  -‐‑  altså  
sammensmeltningen  af  to  i  udgangspunktet  adskilte  horisonter.  I  denne  horizontverschmelzung  træder  de  
to  individuelle  horisonter  ind  i  en  højere  almen  sfære.  Intet  sted  udtrykker  Gadamer  det  mere  elegant  end  i  
afslutningen  på  sin  anden  del  afWahrheit  und  Methode  inden  kapitlet  om  sprogets  ontologi.  Han  siger:  ”I  
samtalen  spiller  man  ikke  bare  sig  selv  ud  og  sætter  sit  eget  synspunkt  igennem.  Man  forvandles  og  indgår  i  
et  fællesskab,  hvor  man  ikke  forbliver  den,  man  var”.  De  to  individualhorisonter  udgør  to  samtalepartnere,  
der  i  samtalen  danner  et  højere  fællesskab  og  forvandles.  Når  samtalen  er  forbi  drager  de  hver  til  sit  med  en  
udvidet  horisont.  Problemet  for  den  unge  Lykke-‐‑Per  er  det,  at  han  i  den  grad  insisterer  på  grænserne  for  sin  
individualhorisont,  at  han  afskærer  sig  selv  fra  at  kunne  indgå  i  den  samtale,  der  kunne  inddrage  andre  i  
hans  projekt  og  dermed  sikre  dets  gennemførelse.  Han  er,  om  man  så  må  sige,  ikke  i  stand  til  at  se  ud  over  
sin  egen  næsetip.  Det  er  også  derfor,  at  den  unge  Per  af  Pontoppidans  skarpe  pen  gøres  til  en  passagevis  
karikatur  i  romanen.  Nok  kan  han  opbygge  sin  egen  horisont,  og  nok  kan  han  trække  meget  snævre  og  
stærke  grænser  for  den.  Men  han  kan  ikke  lade  dem  smelte.  Og  han  kan  slet  ikke  lade  dem  smelte  sammen  
med  de  andres  horisont.  Derfor  er  han  i  Gadamersk  forstand  forvandlingsresistent,  han  indgår  ikke  i  den  
højere  almenhed,  forvandles  ikke  og  forbliver  netop  den,  han  var.  For  nu  at  gøre  min  læsning  af  Lykke-‐‑
Per  lidt  mere  radikal:  Per  er  den  samme  på  side  1  som  på  romanens  sidste  side.    

Hvor  er  jeg  nået  hen?  Jeg  har  drejet  Adorno  og  Horckheimers  begreb  om  oplysningens  dialektik  til  at  
omfatte  begrebet  dannelse.  Selvdannelsen  -‐‑  dannelsens  individuelle  dimension  -‐‑  og  de  muligheder,  den  
giver,  mødes  hele  tiden  med  tabet  af  denne  individuelle  dimension  i  det  almene.  Det  almene  i  al  sin  gru,  
men  måske  også  nødvendige  gru,  beskrev  jeg  med  Heideggers  begreb  om  ”Das  Man”.  ”Das  Man”  nivellerer  
det  individuelle  og  gør  alle  ens  uden  særlige  træk.  Lykke-‐‑Per  er  et  eksempel  på  et  menneske,  der  fastholder  
dannelsens  individuelle  dimension  og  som  ikke  er  villig  til  moderation  og  til  at  indgå  i  fællesskabet.  Han  ser  
”Das  Man”  alle  vegne  og  frygter  den  trussel,  der  udgår  fra  det  almene  og  holder  i  den  grad  fast  på  sig  selv,  
at  han  ender  for  sig  selv  i  Udby.  Udby  er  den  nødvendige  konsekvens  af  Pers  uforsonlighed.  Hvis  vi  vil  have  
dannelse  -‐‑  og  det  kan  jeg  læse  i  dannelsesgruppens  papir,  at  man  vil  -‐‑  ja  så  er  moderationen  i  Gadamersk  
forstand  vejen  frem.  Det  lader  sig  ikke  gøre  at  forene,  forsone  og  sammensmelte  de  to  ekstrempositioner  
Lykke-‐‑Per  og  ”Das  Man”.  Gadamer  tilbyder  med  sin  Horizontverschmelzung  en  mulighed  for  at  
begrebsliggøre  dannelsens  krav.  Gadamer  går,  men  han  går  ikke  til  yderligheder.  

Hvis  vi  ser  på  det  danske  samfund  anno  2012  er  dannelsen  under  pres.  Og  det  er  den  af  flere  grunde.  Vi  har  
tilsyneladende  besluttet  at  nedskrive  vigtigheden  af  at  udvikle  og  oparbejde  en  individuel  
dannelsesdimension.  Vi  har  fået  ”Das  Man”-‐‑ekspertise.  Vi  lever  i  et  samfund  præget  af  et  mere  eller  mindre  
latent  had  til  fordybelse.  Intet  må  koste  noget,  intet  må  kræve  noget.  Vi  har  for  længst  givet  os  ”Das  Man”  i  
køb  og  indstillet  os  på  dets  regimente.  Det  viser  sig  i  alle  tænkelige  sammenhænge  i  vores  kultur,  at  vi  meget  
omhyggeligt  afvikler  os  selv  -‐‑  og  der,  hvor  det  ikke  lader  sig  gøre,  får  vi  konsulenthjælp  til  det.  Det  
universelle  svar  på  alle  udfordringer  og  problemer  er:  Bliv  hverken  som  dig  selv  (idem)  eller  som  de  andre  
(alter),  men  som  das  Man.  Hvis  der  er  en  krise,  er  der  et  kursus.  Du  behøver  ikke  gøre  det  selv,  eller  rettere:  
Du  må  ikke  gøre  det  selv.  Sørine  Godtfredsen  beskriver  det  jo  meget  rammende  i  sin  bog  om  den  åndløse  
dansker.  

Der  er  måske  intet  sted,  hvor  Das  Man  føler  sig  bedre  tilpas  end  på  en  scene.  Det  er  jo  netop  her,  man  kan  
træde  frem  som  nogen  og  noget  uden  at  være  hverken  noget  eller  nogen.  Scenen  giver  netop  mulighed  for  at  
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den  optrædende  skjuler  sig  bag  den  identitet,  som  rollen  giver  vedkommende.  Derfor  er  de  mange  
sceneshows  -‐‑  X-‐‑factor,  Danmarks  største  stemme  osv.  -‐‑  kvalificerede  bud  på,  hvad  vores  kultur  er  blevet  til.  
De,  der  optræder,  tager  et  stykke  musik  på  sig,  som  ikke  er  deres.  Således  kan  de  træde  frem,  samtidig  med,  
at  de  skjuler  sig.  Og  jo  mere  individualitet,  der  tilsyneladende  er  -‐‑  følelsesudbrud,  gråd,  generel  patos,  jo  
bedre.  Jo  bedre  man  kan  spille  individ,  jo  bedre.  De  utallige  sceneshows  logik  er  den  institutionaliserede  
ukundskab:  dannelsens  pervertering.  De  gør  netop  ikke  folk  til  noget,  men  derimod  til  ingenting.  De  
udvider  ”Das  Man”.  Jo  mere  show,  desto  mere  trækker  de  oftest  unge  mennesker  sig  tilbage.  Jo  mere  
synlige,  de  bliver,  jo  mere  forsvinder  de  for  øjnene  af  os.  De  vil  ingenting  i  emfatisk  forstand.  De  vil  for  
enhver  pris  undgå  at  ville  nogen.  Hvis  der  en  dag  møder  et  talent  op  på  en  sådan  scene,  en,  der  vil  noget.  
Hvis  den  næste  Bob  Dylan  en  fredag  aften  står  i  X-‐‑factor  og  skal  synge  for  os  -‐‑  ja  så  vil  han  blive  buet  ud.  Der  
er  kun  et  tabu  i  X-‐‑factor:  Du  må  ikke  ville  noget.  

Deltagerne  i  showsene  -‐‑  de  har  ingen  relation  til  publikum.  De  kender  ikke  deres  publikum.  Derfor  står  de  
heller  ikke  til  ansvar.  Alt  kan  lade  sig  gøre  -‐‑  helt  uafhængigt  af  deltagernes  talent  og  færdighed.  Man  
skammer  sig  ikke  overfor  mennesker,  man  ikke  kender.  Overfor  fremmede  har  man  ingen  blufærdighed.  
Netop  af  den  grund  udvikler  disse  shows  sig  ofte  til  veritable  freakshows,  hvor  deltagernes  uduelighed  
udstilles  til  publikums  udelte  fornøjelse.  

Hvis  vi  konfronterer  disse  sceneshows  med  en  dannelsesmodel,  som  de  tilstedeværende  her  i  dag  sikkert  er  
kendte  med,  nemlig  højskolen,  så  er  der  tydelige  forskelle.  Under  et  højskoleophold  gennemspilles  forholdet  
mellem  individ  og  almenhed  dag  for  dag.  Den  helt  særlige  sammenblanding  af  undervisning  og  samvær  
gør,  at  hvis  kurset  fungerer  godt,  ja  så  får  eleverne  et  kvalificeret  meningsindhold  at  diskutere  uden  for  
undervisningen.  Således  kendetegner  det  landets  mange  velfungerende  højskoler  som  f.  eks.  Rønshoved  
Højskole,  at  de  udvider  det  pædagogiske  læringsrum  til  at  omfatte  alle  døgnets  24  timer.  Og  
samværsdimensionen  uden  for  undervisningen  kan  oftest  være  den  allervigtigste.  

Når  der  f.eks.  afvikles  en  morgensamling  med  en  elev,  der  skal  fremlægge  et  eller  andet  fra  hans  eller  
hendes  liv,  så  adskiller  situationen  sig  helt  fundamentalt  fra  X-‐‑factor.  Eleven,  der  træder  frem  foran  
gruppen,  kender  de  andre  i  rummet.  Efter  morgensamlingen  skal  han  eller  hun  være  sammen  med  dem  
igen.  Han  eller  hun  står  til  ansvar  for  gruppen.  Derfor  er  morgensamlingerne  ofte  et  lidt  kildent  punkt,  der  
gør  eleverne  nervøse.  Og  derfor  har  alle  højskolelærere  og  forstandere  for  den  sags  skyld  set  masser  af  
morgensamlinger,  hvor  eleven  gemmer  sig  bag  ved  pjat,  beretninger  om  drukture  eller  lange  og  tit  meget  
kedelige  powerpointpræsentationer.  I  stedet  for  at  træde  frem  gemmer  de  sig  og  misser  dermed  muligheden  
for  at  etablere  den  horizontverschmelzung,  der  var  mulighed  for.  Der  er  selvfølgelig  også  masser  af  elever,  
der  laver  fantastiske  morgensamlinger  og  præsenterer  deres  store  viden  for  en  interesseret  forsamling.  Jeg  
tror  ikke,  man  nogen  steder  kommer  dannelsesbegivenheden  nærmere  end  i  disse  sammenhænge  på  f.eks.  
en  højskole.    

Hvis  vi  vil  have  dannelse  og  et  dannet  samfund,  og  det  vil  Rønshovedgruppen,  så  skal  der  etableres  en  
frugtbar  forbindelse  mellem  det  individuelle  og  det  almene  -‐‑  i  konsekvent  forstand  mellem  Per  Sidenius  og  
”Das  Man”.  Og  det  kræver  to  ting:  For  det  første  imødekommenhed  fra  den  enkelte.  Og  for  det  andet  en  
åben  almenhed.  Kunsten  -‐‑  det  umuliges  kunst  -‐‑  er  at  gøre  begge  dele  radikalt.  

Derfor  og  på  denne  baggrund  har  jeg  et  par  kommentarer  til  gruppens  dannelsespapir.  Disse  kommentarer  
beror  på  mine  læseerfaringer  og  mine  fornemmelser  af,  hvad  gruppen  vil  og  sigter  til.  Hverken  mere  eller  
mindre…  

For  det  første  kunne  jeg  godt  tænke  mig  en  uddybning  af,  hvordan  gruppen  ser  og  forstår  forholdet  mellem  
elite  og  bredde.  Jeg  bruger  ordet  ”bredde”  for  at  undgå  at  havne  i  den  diskussion  mellem  folk  og  almue,  som  
også  omtales  i  dannelsespapiret.  Vores  samfund  af  i  dag  bygger  for  såvel  elitens  som  for  breddens  
vedkommende  på  selvsamme  oplysningstradition  og  historie.  Denne  oplysningstanke  har  positive  og  
negative  sider.  Den  har  skabt  såvel  fremskridt  som  forfald.  Pointen  hos  f.eks.  Adorno  og  Horckheimer  er  jo  
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netop  den,  at  det  er  samme  ånd,  der  har  skabt  både  penicillin  og  forurening.  Og  for  mig  at  se  er  det  den  ånd,  
som  papiret  er  en  hyldest  til.  Er  der  ikke  i  langt  højere  grad  en  sammenslyngethed  mellem  elite  og  bredde  
end  dannelsesgruppen  giver  udtryk  for?  Når  jeg  læser  papiret  kan  tonen  virke  noget  isolationistisk.  Til  tider  
næsten  nedladende.    

For  det  andet  kunne  jeg  godt  tænke  mig  en  debat  om  de  begreber,  der  bruges  i  papiret.  De  synes  mig  ikke  
alle  at  hidrøre  fra  en  dannelsesdiskurs.  Jeg  tror  nok,  jeg  mener,  at  man  udmærket  kan  erkende  og  forstå  sig  
selv  som  nationalt  individ,  eller  religiøst  individ,  uden  at  være  dannet.  Uden  i  øvrigt  at  ville  starte  en  debat  
om  forholdet  mellem  det  nationale  og  dannelsen  -‐‑  som  ellers  kunne  være  spændende  nok  -‐‑  vil  jeg  lige  
påpege,  at  gruppen  jo  er  mildt  sagt  innovativ,  når  den  i  afsnittet  om  det  nationale  i  dannelsen  kalder  Det  
tredje  Rige  for  ”multikulturelt”!  Normalt  siger  man  vel  lige  præcist  det  omvendte!  

For  det  tredje  vil  jeg  gerne  tilslutte  mig  en  dimension  ved  dannelsespapiret,  som  synes  mig  særlig  vellykket,  
frugtbar  og  givtig.  Gruppen  tilstræber  at  forhøje  pligtens  værdi  på  bekostning  af  rettighedens  værdi.  
Forholdet  mellem  pligt  og  ret  er  i  Danmark  anno  2012  helt  forskruet  og  klientgørelsen  af  vores  samfund  er  
blevet  ti  len  norm.  Hvis  der  er  et  sted,  hvor  jeg  føler  solidaritet  med  Rønshovedgruppen  så  er  det  i  dens  
forsøg  på  at  fremme  det  frie,  selvberoende,  ansvarlige  og  samvittighedsfulde  individ.  

  

Tak  for  jeres  opmærksomhed!  

  


