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Velkomst  på  dannelsesmødet  6.10.2012  
    
Præsentation  af  Rønshovedgruppen:  
Thue  Kjærhus,  Lone  Nørgaard,  Kirsten  Sarauw,  Henrik  Jensen,  Sørine  Gotfredsen,  Kasper  Støvring,  Lars  
Christiansen  og  Morten  Kvist.  
    
Efter  Muhammedkrisen  stod  det  klart,  at  der  i  Danmark  ikke  alene  er  et  ringe  kendskab  til  centrale  dele  af  
islam.  Også  centrale  dele  af  kristendommen  viste  sig  at  henligge  i  uoplyst  mørke,  ligeledes  centrale  dele  af  
oplysningstraditionen.  Og  vigtigst  af  alt:  Den  europæiske  tradition  for  kompromisløs  søgen  efter  sandhed  
stod  svagt  og  gør  det  stadig.  
Frygten  for  at  ekskludere  nogen  fra  samfundet,  som  alligevel  ikke  vil  være  med,  den  manglende  vilje  til  at  
sætte  hårdt  ind  mod  sekterisk  eller  etnisk  vold  (Vollsmose),  lærernes  vanskeligheder  med  at  være  
autoriteter,  usikkerhed  i  forhold  til  åndelig  forpligtelse  og  dermed  manglende  evne  til  at  sætte  grænser,  
kommer  alt  sammen  af  den  manglende  søgen  efter  sandhed.  
At  ingen  kan  sidde  inde  med  den  absolutte  sandhed  om  mennesket  i  verden,  ved  vi  godt.  Søg  sandheden,  
men  sæt  dig  ikke  på  den!  Men  at  det  har  vist  sig  at  være  noget  nær  forbudt  at  hævde,  at  noget  er  mere  sandt  
end  andet,  at  én  retning  er  bedre  at  søge  i  end  andre,  at  nogen  er  nærmere  sandheden  end  andre  og  andre  
igen  derfor  også  længere  væk,  at  vi  kort  sagt  er  endt  i  en  tilsyneladende  bredt  accepteret  relativisme,  er  tegn  
på  åndeligt  forfald.  Det  betyder,  at  det  særlige,  europæiske  centrum,  den  dobbeltbevidsthed,  hvorfra  
forestillinger  om  f.eks.  frihed  for  alle  og  dog  lighed  udgår,  pligter  og  rettigheder,  tolerance  og  en  ledende,  
normsættende  kultur,  er  under  afvikling  og  har  været  det  længe.  Det  nye  er,  at  det  er  blevet  et  folkeligt  
problem  og  dermed  trues  både  den  åndelige  sundhed  og  sammenhængskraften  i  landet.  Det  ses  først  i  
skolen,  men  er  nu  også  ankommet  til  kirken.  
Relativismen  viser  sig  i  undervisningssystemet  ved,  at  der  er  stor  uenighed  om,  hvad  børn  og  unge  skal  
lære.  Den  viser  sig  i  den  offentlige  debat  ved,  at  det  er  vanskeligt  at  hævde  et  skel  mellem  tolerance  og  
relativisme.  Hvordan  kender  man  forskel?  Der  er  ikke  meget  forståelse  for,  at  enhver,  selvbevidst  kultur,  der  
vil  overleve  som  selvbevidst,  må  have  et  centrum  og  en  vilje  til  netop  at  hævde  dette  centrum.  Hvad  dette  
centrum  så  er,  har  vi  altid  diskuteret  og  aldrig  været  ganske  enige  om.  Det  nye  er,  at  vi  som  kultur  ser  ud  til  
at  være  ligeglade  med,  om  der  et  centrum  eller  ej.  
Denne  relativisme,  som  er  fulgt  i  kølvandet  på  de  store  frigørelser  i  det  tyvende  århundrede,  er  –  som  sagt  –  
ikke  længere  forbeholdt  den  dannede  elite,  for  så  vidt  en  sådan  overhovedet  findes.  Relativismen  er  blevet  
folkelig.  Det  viser  sig  som  et  stort  tab  af  tradition,  manglende  historisk  fornemmelse  og  historisk  viden,  
’hvad-‐‑synes-‐‑du-‐‑selv?’  pædagogik,  overdreven  vægtlæggen  på  motivation  og  frit  valg  i  
undervisningssystemerne,  ringere  læsefærdigheder,  grammatiske  dårligdomme  i  stort  tal,  faldende  niveau  i  
fremmedsprogene  og  i  matematik,  ringe  udbredt  folkelig  sang  og  dårligere,  almindelige  sangstemmer.  
Niveaufaldet  i  uddannelserne  følges  af  et  tab  i  den  almene,  folkelige  dannelse.  
Det  er  denne  situation,  vi  gerne  vil  imødegå.  
Rønshovedgruppen  blev  dannet  for  ca.  to  år  siden.  Vi  havde  sporadisk  kontakt  med  hinanden  på  kryds  og  
tværs  inden  da,  havde  en  formodning  om  et  fælles  anliggende  og  fik  sat  hinanden  stævne.  Vi  fandt  hurtigt  
ud  af,  at  vi  måtte  have  et  grundlag  at  arbejde  ud  fra,  og  vi  har  mødtes  10-‐‑12  gange,  for  at  komme  på  det  rene  
med  dette  grundlag.  
Resultatet  blev  først  papiret  ”Hvorfor  danne?”,  som  kom  i  omløb  for  godt  et  halvt  år  siden.  Dette  papir  skal  
altså  læses  som  en  måde  at  få  begyndt  på.  Vi  planlagde  dernæst,  hvordan  vi  skulle  nå  frem  til,  hvor  vi  er  i  
dag:  Et  større,  offentligt  møde,  som  kunne  være  begyndelsen  på  en  bredere  debat.  Det  måtte  ikke  gå  for  
hurtigt,  for  meget  skulle  modnes  først.  Vi  har  derfor  holdt  to  forberedende  møder  for  en  mindre  kreds,  for  at  
undersøge,  om  vore  bestræbelser  overhovedet  kunne  bære  frugt.  Vi  forpligtede  hinanden  på  at  skrive  om  
sagen  i  kronikker  og  debatindlæg,  hvad  vi  har  gjort.  Vi  har  deltaget  i  radio  og  TV  debatter  og  har  taget  
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kontakt  til  en  række  politikere.  Endelig  har  vi  forsøgt  hele  tiden  at  tænke  på  de  næste  initiativer  (mere  om  
det  sidenhen),  og  vi  har  selvfølgelig  også  taget  initiativer,  som  er  løbet  ud  i  sandet;  den  slags  er  uundgåeligt.  
Nu  er  vi  her  altså.  Tak  til  alle,  som  er  kommet.  Vi  håber  på  et  udbytterigt  møde.  
    
    
  


