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I N D L E D N I N G

Den demokratiske civilisation gennemløber et prædestineret forløb 

som udfolder sig forskelligt afhængig af tid, sted, intellektuelt 

niveau og folkets styrke. 

! Efter hybris kommer nemesis, efter opblomstring 

kommer den kolde opvågnen til realiteterne. Når demokratiet har 

virket i hundrede til tohundrede år opstår korruptionen,  og landets 

karakter afgør korruptionens krise.  Krisen er i sin dynamik 

eksplosiv, og de personligheder der har magt i situationen vil 

komme til at stå som ikoner for enten dyd eller korruption. Tænk på; 

Sokrates og Platon, Cæsar, Ronald Reagan. Alle karakterer der 

kæmpede for moralen i en krisetid. 

! Tiden er altså inde for at vinde evig ære ved at gå 

imod strømmen, eller vinde evig vanære ved at følge korruptionens 

sirensang. 

! Vi er i Danmark midt i dette vadested, det borgerlige 

opgør er ikke gået længere end til at rydde op i papirnusseriet, og jeg 

vil tro at alt det vi har set er præludiet til det opgør vi står midt i; 

opgøret med islamismen og den uhæmmede immigration. Denne 

samfundsudvikling er i virkeligheden en selvforskyldt fare, det er os 

selv der har inviteret islamisterne, og os selv der kan ordne 

problemet, hvis vi formår. 

5



! Men forudsætningen for at vi klarer udfordringen 

med islamismen, er at vi gør op med den demokratiske korruption, 

uden at indsætte en Critias eller Hitler. 

! I dette lys mener jeg, at krisen omkring 

Mohammedtegningerne og det efterfølgende opgør med den 

socialdemokratiske politik skal ses. 

! Krisens udgangspunkt var et forsøg på at forsvare det 

liberale demokrati imod korruptionen. 

! I denne situation kan det være fornuftigt at kaste et 

blik på de principper,  som bliver formuleret i situationen. Først og 

fremmest har ytringsfriheden været i fokus. Denne frihed er 

vejrhanen i et demokratisk samfund, når den er truet er der noget 

galt.

! Tæt knyttet til ytringsfriheden er oplysningen. Da 

oplysningen ideelt set er målet for videnskaben, er det både det 

politiske liv og det akademiske liv der kæmpes for.

! Et væsentligt diskussionsemne har været repatriering. 

Denne diskussion har, for mig at se, været kampen for at reetablere 

skellet imellem borger og udlænding.

! Den vigtigste frihed der kæmpes for er imidlertid en 

frihed, som ikke har været så debatteret, men til gengæld haft en stor 

betydning for samfundets bevægelse. Friheden fra den stærkes ret. 

Dette princip ligger bag opgøret med indvandrer kriminaliteten. 

! Princippet er simpelt og bunder i naturfilosofi. Ideen 

er, at vi mennesker oprindeligt har haft friheden til at forsvare os 

selv. Den stærke kom hermed til at bestemme, da konflikterne blev 
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udkæmpet med vold. Denne ide blev udviklet af sofisten 

Trasymachos til at inkludere forskellige samfundsformer; i 

kongedømmet er det kongen der bestemmer, i oligarkiet er det de 

rige herremænd, og i demokratiet er det folket. 

! For mig at se, er pointen imidlertid at den 

demokratiske civilisation ophæver den værste del af den stærkes ret; 

volden. Staten får monopol på fysisk magtanvendelse, og borgerne 

kan løse deres konflikter i samtale, uden at være angst for volden.

Hermed vinder vi friheden fra den stærkes ret. 

! Fordelen ved dette princip er yderligere, at den 

forener retsstaten med demokratiet. Retsstaten bliver hermed en 

forudsætning for friheden og ikke en hindring imod friheden. Der er 

balance. Retsstaten og moralen bliver demokratiets og frihedens 

grundlag.

! Da indvandrere og specielt islamisterne ikke er 

opdraget til at løse konflikter med samtale,  kortslutter de 

demokratiet der hvor de bor.

! Kampen imod volden og islamismen er altså en 

frihedskamp; kampen for at bevare demokratiets frihed. 
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Provokatøren
Ifølge Karl Popper har vi i den vestlige verden, en tradition for at 

den unge outsider udfordrer den konventionelle visdom, og denne 

vigtige funktion i en demokratisk organisation er ikke mulig, hvis 

samfundet ikke er åbent.

! Det er imidlertid ikke let at være den unge outsider, 

kun de allerstærkeste kan tage denne rolle. I Danmark har vi haft PH 

og Stangerup. Disse demokratiets ægte forsvarere bliver som regel 

hængt ud, lagt for had og korsfæstet som i Kristus tilfælde. Men de 

er livsnerven i et åbent samfund.

! Deres eksempel kan siges at være idealet for den frie 

presse. Mediernes fornemste opgave er at holde magthaverne til 

ilden og korruptionen ude af samfundet. Så snart ytringsfriheden 

trues, trues samfundet.

! Filosofien har ikke meldt klart ud på dette punkt i de 

sidste hundrede år, Habermas har sagt lidt,  Løgstrup har snakket lidt 

dialog. Men en filosof som Bourdieu bruges til at knægte medierne 

og tvinge medierne ind i fokus på målgruppe tyranniet. Sofismen er 

på spil igen nu i forklædning af spindoktorer, der forsøger at 

manipulere med den frie presse.

! Men hvor kommer dette ideal fra? Hvorfor er vi så 

forhippede på dialogen og åbenheden? Ja, det knæsættes   af  

Sokrates.  Han sagde i sin forsvarstale hvor sofisterne forsøgte at 

lukke munde på ham.
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”Min kære medborgere, trods al mulig agtelse og respekt for jer, vil jeg dog 

rette mig efter Guds bud mere end efter jeres,  og så længe jeg kan trække 

vejret og er i stand dertil,  vil jeg ikke holde op med min sandhedssøgen; jeg 

vil vedblive med at formane og tilrettevise jer, og når jeg møder en af jer, vil 

jeg tale med ham på min sædvanlige måde, sådan omtrent: Hør min kære 

ven, du er jo fra Athen, der har ry for at højest i magt og kultur, synes du 

ikke det er nedværdigende, at du kun interesserer dig for penge og anseelse 

og ære, og kun har tanke for hvordan din formue kan blive så stor som 

muligt, men ikke kerer dig en smule om retsindighed og sandhed, og aldrig 

tænker på hvordan din sjæl kan blive så god som muligt?” 

Sokrates var ikke bange for at går i døden for den åbne kritik, 

fornuften, søgen efter sandheden og etikken, og han var kaldet. 

! Sokrates metode giver os en mulighed for at starte på 

en frisk og med åbent sind spørge til det grundlæggende.

! Hvad siger Sokrates? Ja, han siger at samfundet 

bygger på åben kritik, søgen efter sandhed, etik og fornuft. Det er 

kerneelementer i et vestligt demokrati. Men så er der kaldet.

! Ja, troen på Gud er blevet svagere siden Descartes 

gjorde op med den romersk katolske kirke.  Det kulminerede med 

Nietzsche og Darwin, der henholdsvis slog Gud ihjel og påviste at 

jorden har eksisteret længere end kirken forestillede sig.

! Her kommer Sokrates ind i billedet, for Sokrates Gud 

påstod ikke, at jorden kun har eksisteret i et endeligt antal år. Gud 

bad Sokrates om at søge efter sandheden, etikken og fornuften. For 

Sokrates var Gud det gode.
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! Måske er måske på tide at finde Gud frem igen, og 

med ham troen på det gode.

Ejendomsretten
Ejendomsretten er en af filosofiens mest debatterede ideer. I Sparta 

ejede staten det hele, i Athen ejede borgerne selv deres ting. 

Selvfølgelig mente athenerne at ejendomsretten var en ide med 

fornuft i men var samtidig kritisk overfor denne ide. Sidenhen har 

diskussionerne bølget frem og tilbage. Da tempelridderne opfandt 

banksystemet, medførte det en mindre revolution, pludselig kunne 

man have penge i banken. Luther kritiserede ophobningen af penge 

der skabte penge, han mente at bankvæsnet skulle styres med hård 

hånd. Det sidste store slag om ejendomsretten i den vestlige 

hemisfære, var Marx opgør med kapitalen. Marx analyser viste hvor 

skadelig det er for arbejderne hvis penge skaber penge. At han så 

konkluderede at man burde ophæve ejendomsretten, det var at gå 

for langt.  Fordi der ligger en frihed i ejendomsretten. Den samme 

frihed som ligger i demokratiet og retsstaten;  friheden fra den 

stærkes ret. Hvis ejendomsretten ikke eksisterede, ville de stærke 

kunne tage ejendom fra de svage. Hermed er ejendomsretten en 

væsentlig del af civilisationen, det er endnu et skridt væk fra et 

samfund hvor vold og tyranni hersker.

! Det betyder dog ikke, at ejendomsretten ikke har sine 

negative sider.  Aristoteles, Luther og Marx var ikke kritiske overfor 

ejendomsretten uden grund. I nogle situationer skaber 
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ejendomsretten et usundt momentum. Aristoteles formulerer det 

sådan her:

”Den lille ågerkarls handel er virkelig hadet: Fordi handlen laver profit på 

penge, i stedet for at lave profit i den proces pengene skulle tjene. Penge blev 

skabt for at fungere som byttemiddel; åger forsøger at få penge til at 

forøges” 

Når penge kommer til at styre samfundet, bliver samfundets 

rationale: Skab flere penge! I en marxistisk optik er hele det 

borgerlige samfund fokuseret på at tjene penge, hvilket er en 

overdrivelse, men han havde ret i at kapital som mål er skidt.

! I praksis sker der det, at menneskeligheden ryger 

fløjten. Firmaer som udelukkende er ejet af aktieejere bliver presset 

til at skabe flere penge. For det er ofte formålet for ejerne; 

aktieindehavernes. Hermed skabes et kapitaltyranni, undertrykkelse 

af den enkelte medarbejder og en moralsk nedbrydelse. Det er 

sundest for et firma, hvis ejeren er en del af produktionsprocessen. 

! En mester i et lille håndværksfirma ejer selv firmaet 

og arbejder i det. Hermed skabes en menneskelig kontakt imellem 

husholdningen og ejerskabet, og forudsætningen for 

menneskeligheden er til stede er større. Kapital har ingen loyalitet 

overfor nation, folk, familie, natur, det har mennesker.

! Det er ikke al aktiehandel der er skadelig, ofte er der 

mennesker bag aktierne der engagerer sig i firmaet, og det kan være 

sundt for et firma at rejse kapital på børsen. Så i den virkelige verden 
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er tingene ikke så sort/hvide. Derfor er det demokratiet og 

retsstatens opgave at holde øje med ejendomsrettens udvikling. Hvis 

ejendomsretten bliver for kapitalorienteret, så skal nationen gribe 

ind. Penge skaber ikke menneskelighed, mennesker skaber 

menneskelighed.

Den økonomiske liberalisme
Sandheden er ilde hørt, og ind imellem kan den også være 

ualmindelig svær at finde. Heraklit, den fønikisk inspirerede 

hellener, illustrerede dette med mottoet: Man kan aldrig gå ned i den 

samme flod to gange.

! Jeg har kæmpet for min version af sandheden med 

Cepos og deres økonomiske maskine. Det er lidt som som Davids 

kamp imod Goliath, de har pengene, de internationale kontakter,  de 

fine titler. Jeg har kun mit eget hovede og min skarpe pen. Men det 

gør det jo så så meget sjovere når det lykkes at sætte dem til vægs.

! For mig at se er Cepos store problem, at de læner sig 

alt for meget op af amerikansk økonomisk liberalisme. Eller som en 

benævnte det i debatten på avisen 180 grader i går; den skotsk/

britisk økonomisk liberalisme, hvilket er tættere på en præcis 

definition, da filosofien er startet af skotten Adam Smith og er fortsat 

på den engelske universiteter, og derefter eksporteret til USA bl.a..

! I mødet med dansk filosofi mener jeg at den 

økonomiske liberalisme må ændre sig, således at den passer til en 

dansk virkelighed, og respektere den danske måde at se tingene på. I 
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Danmark ser vi gerne at folk tager ansvar, derfor skal ansvaret 

inkluderes i en teori der forsøger at give svar i Danmark. Mit forslag 

var at man gik tilbage til Adam Smiths udgangspunkt og begyndte, 

ligesom ham, at diskutere samvittighed. Eller man kunne følge mit 

platoniske spor og diskutere natur og moral.

! Anyway, lad os håbe at Cepos forholder sig til den 

virkelighed som er. Når man argumenterer for at grænsernes skal 

holdes åbne, samtidig med at gamle damer voldtages af 

østeuropæere, urmagere får deres liv og gerning ødelagt og andre 

ting jeg ikke engang tør tænke på. Ja så sætter Cepos målet over 

midlet. Det er ikke i orden.

! Nå, men lad os glædes lidt ved et lille citat af min 

gode ven Kierkegaard, han har en kommentar til det med sandhed:

”Man spørge mig om hvad man vil, kun spørge man mig ikke om Grunde. 

Det tilgives en ung Pige, at hun ikke kan angive Grunde, hun lever i 

følelsen, hedder det.  Anderledes med mig. I almindelighed har jeg saa mange 

og oftest hinanden indbyrdes modsigende Grunde, at det af den Grund er 

umuligt at angive Grunde. Ogsaa med Aarsag og Virkning synes det mig, 

at det ikke hænger rigtigt sammen. Snart fremgaaer af uhyre og gewaltige 

Aarsager en saare klein og uanseelig lille Virkning, undertiden slet ingen; 

snart afføder en vims lille Aarsag en colossal Virkning.”
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Balancen
Den europæiske civilisation har sin blomstrende genese i en 

hændelse som vi i dag dårligt tør hviske om, i angst for islamister,  i 

almindelig sløseri eller glemsomhed.

! Europæisk civilisation blev født i en retssal for for 

totusindefemhundrede år siden. Vi kredser stadig omkring denne 

hændelse som natsværmere omkring et lys. Ind imellem kommer vi 

for tæt på lyset og vores vinger brænder. I et kort øjeblik stråler lyset 

stærkere, men prisen er forfærdelig. Vi har brændt vores vinger, 

specielt her på det sidste, og vi gør det igen, for uden natsværmerne 

er der ingen til at se lyset.

! I retssalen stod Sokrates anklaget for at føre de unge i 

fordærv, og han saluterede med at han hellere ville gå i døden end at 

holde sin mund. Tænk sig, han gik i døden for ytringsfriheden. 

Voltaire beundrede ham for denne handling, og han formulerede det 

som; jeg uenig med det du siger, men jeg vil gå i døden for din ret til at sige 

det.

! Det paradoksale ved Sokrates holdning er ikke at han 

gik i døden for ytringsfriheden, nej det paradoksale er, at han gjorde 

det for at overholde dommen. Hermed forenes to tilsyneladende 

uforenelige principper i en handling; ytringsfriheden med loven. 

! Når man tænker over det, giver det umiddelbart 

ingen mening. Loven er til for at sætte grænser, friheden er til for at 

bryde grænser.

! Så for at forstå dette princip, bliver vi nødt til at forstå 

Sokrates i hans samtid.  Sokrates var en del af den sofistiske 
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bevægelse. Denne bevægelse var i bund og grund en demokratisk 

bevægelse, med berømte deltagere som Protagoras, Trasymachos og 

Antiphon. Diskussionen gik på forholdet imellem nomos og physis; 

kultur og arv. Man diskuterede hvorvidt det er væsentligt at følge 

naturens impulser eller finde en civiliseret måde at fungere sammen 

på. Trasymachos er berømt for at mene, at den stærkes ret er det 

eneste rigtige. Det er han blevet kritiseret for, bl.a. af William 

Golding i det berømte værk Fluernes herre. Antiphon mente at 

overlevelsesdriften er større end behovet følge loven, og at loven 

derfor er ligegyldig.

! Sokrates argumenterede for at loven bør være 

gældende. 

! I det klassiske Hellas fandtes der to væsentlige 

samfundspositioner; Athen og Sparta. Athenerne var berømte for at 

støtte demokrati, Sparta var berømte for at støtte loven. Sokrates har 

muligvis talt Spartas sag, for han blev slået ihjel efter at Athen havde 

frisat sig fra et kort tyrannisk spartansk styre og der skulle findes en 

syndebuk, men det er ikke sikkert. 

! Det skabte stor bitterhed at Sokrates blev slået ihjel, 

specielt blandt hans tilhængere, hvoraf Platon er den mest berømte. 

Sidenhen har Platon fået sig et noget blakket ry, da han i sin bog 

Staten advokerer for en filosofstyret stat.  Denne ide er sidenhen 

blevet kritiseret med argumentet;  hvem styrer filosofferne? Det lyder 

måske som en ligegyldig debat, men når man nu ved at Marx, 

Ayatollah Khomeini og den katolske kirkestat er inspireret af Platon 
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og hans bog Staten, så begynder der at tegne sig et lidt ubehageligt 

mønster.

! Hvor står Sokrates, Platons læremester,  så i denne 

sag?

! Ja, jeg mener, at han adresserede noget andet og mere 

fundamentalt end det klodsede samfund Platon byggede op. Han 

adresserede spørgsmålet: Hvordan får man friheden og moralen til 

at fungere side om side i en stat?  Han fandt et svar. Ideen er at loven 

ofrer kontrollen over et område, for at tillægge sig kontrol over alle 

andre områder, det ofrer kontrollen over samtalen. Når samtalen er 

fuldstændig fri,  vil samfundet kunne rette lovene løbende. Hermed 

får samfundet både demokratiets fleksibilitet og lovens stabilitet. 

! Med dette greb lykkes det at komme ud over 

Trasymachos stærkes ret og give mennesket en chance for at blive 

civiliseret.  Vi frigør os fra naturens jerngreb, og skaber et samfund 

med større harmoni og lykke, det var ideen. Rousseau siger det også 

meget poetisk; alle steder er jeg slave, derfor er jeg fri. 

! Det er årsagen til, at vi under ingen omstændigheder 

må gå på kompromis med ytringsfriheden, for ytringsfriheden er 

motoren i det demokratiske samfund. Så snart nogle begynder at 

sabotere motoren, vil samfundet miste fart,  og kan i sidste ende være 

truet på sin overlevelse. 

! Derfor er kampen om ytringsfriheden vigtig, den er 

ganske enkelt udtryk for demokratiets overlevelse. Falder først 

ytringsfriheden falder alt det andet i samfundet; loven, trygheden, 

lykken og videnskaben.
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Demokrati, kristendom og andre 
religioner
Kristus og Sokrates har noget grundlæggende til fælles; de tager 

afstand for meningsløse regler – hør hvad der skete da farisæerne 

forsøgte at binde Kristus med et ”sådan gør man”:

”Jesus gik atter ind i synagogen. Der var der en mand med en vissen hånd. 

Og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabatten,  så de kunne 

anklage ham. Og han sagde til manden med den visne hånd: ”Rejs dig og 

kom ind midten!” Så sagde han til dem: ”Er det tilladt at gøre noget godt 

eller gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv eller at slå ihjel?” Men de 

tav. Han så rundt på dem med vrede, og bedrøvet over deres forhærdede 

hjerte sagde han til manden: ”Ræk hånden frem!” Han rakte den frem, og 

hans hånd blev rask igen.  Da gik farisæerne straks ud, og sammen med 

herodianerne traf de beslutning om at få ham slået ihjel.” 

Heri ligger,  for mig at se, årsagen til at kristendommen fungerer så 

fremragende med demokratiet. Fordi grundideen med både 

demokratiet og med kristendommen er den samme; nemlig at finde 

det gode i situationen uafhængig af gældende regler.

! Nogle filosoffer mener, at Kristus muligvis har været 

inspireret af de omrejsende sokratikere kynikerne. Kristus har kendt 

til kynikerne og deler meget med kynikerne; askesen og oprøret 

imod regler.
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! Hvorvidt Kristus er inspireret af kynikerne er 

selvfølgelig gætværk. Men min pointe; at kristendommen er som 

skabt til demokratiet er sand.

! Konkret fungerer kristendommen i de protestantiske 

lande som forberedelse til demokratiet. Præsterne prædiker tillid og 

næstekærlighed, og denne grundindstilling findes sit udtryk i en 

positivt samarbejde indenfor demokratiet rammer. Der findes 

selvfølgelig kristne sekter som kalder sig protestanter uden at 

anerkende Luthers adskillelse mellem stat og kirke, men de er meget 

begrænsede i antal. 

! Tilsvarende fungerer de fleste andre religioner fint 

med demokratiet; buddhismen, hinduismen, jødedommen, 

zoroastrianismen, de afrikanske animister. Nogle selvfølgelig bedre 

end andre, men de fungerer fordi religionerne ikke har indbygget et 

statsstyre.

Der er dog to undtagelser:

Islam

Konfusianismen

Islam fungerer dårligst med demokratiet, fordi Islam inkluderer en 

af to styreformer i forvejen; kalifatet eller den islamiske republik. Så, 

hvis et land skal tage Islam alvorligt, kan det ikke være demokratisk, 

kun i kombination med stærk kontrol kan et muslimsk land være 
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demokratisk. I Tyrkiet f.eks., styrer staten religionen med hård hånd, 

hver eneste moské er under streng statskontrol. 

! Kinas ideologi Konfusianismen, eller rettere Kinas 

kombination af konfusianisme og taoisme, fungerer heller ikke godt 

med demokratiet. Konfusianismen er meget regelret og taoismen er 

det modsatte,  så indstillingen til regler er grundlæggende forskellig 

fra det sokratiske ideal. I det moderne Taiwan fungerer demokratiet 

ikke i samarbejde med konfusianismen men uafhængig af denne. 

Men det fungerer dog. I virkeligheden ligger konfusianismen meget 

tættere op af socialismen end demokratiet, hvilket vi jo kan se i Kina, 

som jo i dag er et konfusianistisk/marxistisk styre.

! Kristendommen ses i dag i mange versioner; 

katolicisme, ortodoksisme, protestantisme. Groft betragtet følger 

kristendommen enten en platonisk stat eller en sokratisk stat. Den 

katolske kirke har igennem tiden forfulgt de platoniske idealer, en 

evig søgen efter perfektionen i et hierarki med filosofferne (paven og 

kardinalerne) i toppen. I protestantismen har demokratiet fundet sit 

lokale udtryk i Schweiz, England, Danmark, Tyskland, Australien, 

USA og Holland. 

! Det er dog uomtvisteligt de protestantiske 

demokratier, der har været de mest fremgangsrige og demokratiske. 

Det er også de protestantiske demokratier, der har vist den største 

modstandsstyrke overfor både Islam og marxismen. Ja, det var 

faktisk det protestantiske demokrati i USA der vandt over den 

Sovjet-russiske marxisme, og det er også USA der har taget teten i 

kampen imod islamismen. USA er ikke perfekt,  og opfører sig 
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indimellem uden den store forståelse andre ideer end den 

demokratiske. Men USA har sjældent svigtet deres første lov; 

ytringsfrihed.

! For mig at se, er det poetiske i denne situation, at det 

er de styreformer der vil styre mindst, der er de stærkeste.

Fornuften
Et våben i mange filosoffers kamp har været fornuften, med dette 

mægtige redskab ændrede de verden; kirken blev revet ned, 

demokratiet blev oprettet og verden erobret. Aristoteles rationelle 

analyse kan bruges til at finde sandheden, og når sandheden er 

fundet, kan man navigere reelt i verden.

! Danmarks første filosof Boethius de Dacia formulerer  

det sådan her:

”Det højeste gode som er opnåeligt for et menneske må tilfalde i kraft af dets 

ædleste evne – det kan ikke være i kraft af den vegetative sjæl, for den hører 

planterne til; ej heller i kraft af sansesjælen, for den hører dyrene til. Nej, 

menneskets ædleste evne er dets fornuft og dets forstand: dér ligger nemlig 

den øverste styring af menneskelivet i tanke såvel som i handling”

Boethius de Dacia var elev af Thomas Aquinas og hermed tæt på den 

første europæiske renæssance. Boethius de Dacia fortolkede den 

nyopdagede Aristoteles, og han var en af de mest radikale fortolkere.
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Ovenstående citat var revolutionerende tale i datidens Europa, og 

det kostede Bo af Danmark kirkens forfølgelse. Hvilket minder om 

den situation vi i dag oplever når Mohammed kritiseres, nu knægtes 

fornuften ikke af den katolske kirke, men af det stræbende 

muslimske kalifat.

! Lad os gå lidt videre.

! Aristoteles betragter fornuften som det afgørende skel 

imellem mennesker og dyr.

! Fornuften er i Thomas Lockes forståelse evnen til at 

tænke abstrakt,  vi kan se mønstre, gennemføre analyser, se tingene 

fra flere sider og således trænge dybere og dybere ind i forståelsen af 

virkeligheden.

! Denne evne bruges i demokratiet til at vurdere 

handlinger og bestemme love. Folket udfordrer hinanden med 

skarptslebne argumenter, for med fornuften at konkludere på en sag. 

Vælger et land for eksempel at føre krig, er det vigtigt, at hele folket 

er med til at diskutere krigens konsekvenser;  hvor meget krigen vil 

koste, hvor mange menneskeliv der kan gå tabt, er formålet er godt 

nok?

! Fornuften skal ikke være målet i sig selv,  men 

udelukkende et redskab til at finde ud af hvad der er godt at gøre i 

en bestemt situation. 

! Men hvordan bruges fornuften så praktisk i 

demokratiet?
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! Ytringsfriheden kan bruges til at stille det ”barnlige” 

spørgsmål. Ofte er det svært at se de oplagte problemer, og man kan 

derfor med fordel forsøge at sætte sig i barnets sted.

! I H.C. Andersens eventyr ”Kejseren nye klæ´er” 

spankulerer den mægtige kejser glad og fro rundt uden tøj på, fordi 

nogen har bildt ham ind, at det er et fint sæt tøj han havde på. Det 

var først da barnet udbrød: ”Han har jo intet tøj på”, at folk turde 

indrømme, at det havde han jo heller ikke. Der findes med andre ord 

en psykologisk mekanisme der forhindrer mennesker i at se 

fornuftigt på tingene.

! Hvis man drager en parallel til i dag, er det tydeligt, at 

det ikke er sundt for samfundet med masse indvandring af 

muslimer, det viste Mohammedkrisen med al tydelighed. Men fordi 

den herskende moral forhindrer folk i at tale fornuftigt om 

problemet, har alle ladet som om at der ikke er skete noget. Først da 

en vrissen hjemmehjælper blev træt af hele balladen og råbte op, 

startede den rationelle diskussion så småt, selvom de fleste høje 

herrer og damer i parnasset gjorde hvad de kunne for at benægte 

sandheden.

! Det var af samme årsag at Sokrates blev så utrolig 

upopulær, han stillede de ubehagelige spørgsmål og insisterede på at 

diskutere problemerne, selvom det ikke var rart. Han blev ved med 

at stille de provokerende spørgsmål.

! Fornuft i demokratiet er altså ikke en let ting at 

komme til.  Det kræver at man tør at gå på tværs og søge sandheden 

frem for at tækkes den offentlige mening. Dermed bliver den 
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demokratiske diskussion ofte meget følelsesladet, folk bliver sure på 

hinanden, fordi folk hader at blive afsløret som kejserens 

hofpåklæderske udi ingenting. De vil gøre næsten hvad som helst 

for at forhindre sandheden i at komme frem, og det er ofte meget 

svinske metoder der tages i brug, mobning, tilsvining, udelukkelse af 

det gode selskab. Demokratiet fungerer imidlertid så 

hensigtsmæssigt, at den fornuftige dialog fører hen imod sandheden. 

Derfor er det som regel en Sokrates der vinder, hvis han/hun da 

overlever.

! En sand Sokrates har dog det bedste våben af alle i et 

demokrati, han har spørgsmålet. Hvis han bliver mødt med hån og 

udskældning, kan han altid forsvare sig med at stille spørgsmål ved 

tingenes tilstand og insistere på at blive ved, indtil han finder 

sandheden.

Poetisk livsoplysning
Hvad er borgerlighed i opposition til den angelsaksiske liberalisme? 

Lad os prøve at kigge lidt på arvesølvet. Et helt centralt kodeks, som 

toner frem for vore øjne, er mottoet frihed under ansvar. Det geniale 

ved dette motto er at det betoner to helt centrale elementer i en 

filosofisk diskussion. På den ene side ansvar, som er moral, og på 

den anden side frihed. Det er her værd at skrive sig bag øret, at 

nogen på et tidspunkt har ment at ansvaret var det primære, og 

friheden var det sekundære.  Pointen er at den borgerlige fløj 

inkluderer både frihed og ansvar. Friheden kan, som hos Cepos 
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økonomer, betragtes udelukkende som økonomisk frihed. Smith 

talte om ”den usynlige hånd” og mente at markedet skulle have lov 

til at passe sig selv,  så ville menneskets berigelsestrang kunne bruges 

positivt i statens udvikling. Til det er der flere ting at sige. For det 

første var hovedmændende bag det britiske imperies ekspansion 

ikke grådige folk men tværtimod meget dydige folk. Det var dens 

tids puritanere, der i et helligt afhold sørgede for at den britiske 

industri blev bygget op. Så tesen kan diskuteres i sit udgangspunkt. 

Herudover mente Smith selv at hans vigtigste bog ikke var ”The 

wealth of Nations”, som ligger til grund for den økonomiske 

liberalisme, men ”The moral sentiment”. I The moral sentiment 

beskrev Smith en moralsk fornemmelse og vigtigheden af denne 

fornemmelse. Ja, man kunne måske kalde det samvittighed. Her har 

vi igen moralen og ansvaret betonet i den økonomiske liberale 

paradigmes udgangspunkt.

! Kigger man på ansvaret, så kan man mene, at det er 

en borgerlig politikers pligt at tage ansvar for det område han eller 

hun er valgt i.  En folketingspolitiker har for eksempel ansvar for 

Danmark. Hver minister har ansvar for sit resort område og alle har 

ansvaret for landets børn. Det er det vigtigste. Man skal altid starte 

med at se tingene fra børnenes perspektiv. For de er fuldstændig 

prisgivet vores handlinger, og det er meningen at vi skal give landet 

videre til dem i så god stand som muligt, så de kan få et godt liv.

Friheden er ansvarets modsatte punkt. Her er friheden fra tyranni 

det vigtigste.
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! Men den flotteste definition på det gode liv i Danmark 

kommer, efter min mening, direkte fra Grundtvig. I højskolen taler vi 

tit om poetisk livsoplysning. Kigger vi på dette begreb, så vil vi se 

flere elementer. For det første betoner Grundtvig livet. Han talte altid 

om det vidunderlige liv. Dette har jeg forsøgt at koble med Platons 

forståelse af retfærdighed. Platon mente at retfærdighed er det 

sunde. Jeg mener at det sunde er en mild version af kvaliteten i 

naturen. Den ypperste kvalitet i naturen er når livet virkelig 

blomstrer. Ikke kun når det er sundt, men når det står i sit fulde flor. 

Så er der oplysningen. Oplysning er i virkeligheden frihedens største 

motor. I Kejserens nye klæder er det kun barnet der kan sige, at 

kejseren ikke har tøj på. Det er oplysning, at være det barn der tør at 

sige sandheden i den strideste modvind. 

! Så er der den sidste lille bid; poesien. Grundtvig var 

meget imponeret over Shakespeare, da han besøgte England. Et af 

hans projekter var, at vi i Danmark skulle have ligeså fin en 

kunsttradition som angelsakserne. Grundtvig skrev selv mange 

salmer og var ualmindelig god til at skrive dem. Men skønheden kan 

bruges til mere. Det siges at det skønne og det gode hænger 

sammen. Når de åbne grænser for eksempel fører til røverier og 

vold, ja så er det meget uskønt. Når der bygges fantastiske broer, så 

er det skønt. Når kærligheden blomstrer så er det skønt. Når vores 

unger bliver klogere så er det skønt. Hermed kan det skønne gives os 

et fingerpeg over hvilken retning vi skal vælge, fordi det skønne er 

en facet af det gode.

31



Sandheden
Her en grå regnvejrsdag kan det være svært at forestille sig den 

viden, erkendelse, storhed og de universielle tanker vores kultur er 

rundet af. Vi har altid rakt imod stjernerne, dykket imod havets dyb 

og søgt, ja søgt som forvirrede natsværmere om en lampe efter 

sandheden.

! Udgangspunktet for den vestlige verdens stræben 

efter sandhed skal findes i klassisk egyptiske kultur. Egypten var 

allerede i hellensk tid et ældgammelt rige. Verdens første historiker 

Herodotus fortæller begejstret om de avancerede vandingssystemer, 

og kalenderen, som vi stadig bruger. Centralt for egypterne stod 

guden Ra – gudernes konge, guden for sandhed.

! I hellenernes storhedstid stod sandheden som et mål 

for Platon, Diogenes og Sokrates. Platon i en idealistisk stræben efter 

ideerne, Diogenes i en stædig udfordring af de eksisterende tabuer, 

Sokrates i en evig, ydmyg, intelligent stræben efter sandheden i 

samtale. Oplysning er at søge efter sandheden. 

! Herhjemme har H.C. Andersen beskrevet 

sandhedssøgningen i eventyret ”Kejserens nye klæ´er”. De voksne 

har en selvhøjtidelig insisteren på at de ved bedst og svigtende mod i 

forhold til at søge sandheden. Alle idoliserer Kirkegaard og 

Grundtvig som de to stjerner fra den danske guldalder,  men hvad 

med den irriterende folkelige H.C.  Andersen? Var han ikke den 

største?

! I dag er den europæiske elite i forfald. Hvor mange 

intellektuelle har modet til at se Islam og EU´s dårlige sider i øjnene? 
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Ikke mange, for så risikerer de, som i filosoffen Kai Sørlanders 

tilfælde, at dem med ”de rigtige meninger” forsøger at skamme dem 

ud, kalder dem ”dansk folkepartister” og andre skælsord. Kejseren 

har tøj på, og Islam er en fredens religion – yeah right!

! Så i disse tider hvor kejseren igen paraderer rundt på 

hofpladsen, og alle siger ”ih” og ”åh”, det multikulturelle samfund 

er vel nok en vidunderlig ide,  so ein ding muss wir auch haben, så 

kan det være styrkende at gå tilbage til rødderne og høre egypternes 

engagement i sandheden. Her er et digt skrevet på en af 

pyramiderne en hyldest til  Ra:

“O Ra!

Master of Truth

Living of Truth

Rejoicing in Truth

Formed of Truth

Eternal through Truth

Abundance by Truth

Constant in Truth

Rich by Truth

Adorned by Truth

Shining by Truth

Satisfied by Truth

United to Truth from his beginning”
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Hulelignelsen
Hvordan forstår man Platons hulelignelse? Ja, man forstår den 

selvfølgelig afhængig af fag. Journalisterne er knyttet til traditionen 

igennem Sokrates. Sokrates var Platons læremester og er berømt for 

at sige,  at han var den ”onde bi” der stak den ædle ganger Athen. 

Idealet for en journalist er at stille kritiske spørgsmål og afsløre 

korruption. Gerne i en intensiv og modig kamp imod det korrupte. 

Journalisterne søger sandheden i samfundet.  Denne funktion er 

utrolig vigtig for samfundet, hvis ikke den eksisterer vil samfundet 

hurtigt sande til i korruption og ophøre med at virke. Det er også 

denne funktion der ligger bag ideen om medierne som den ”den 

fjerde statsmagt”. Voltaire, som var meget inspireret af Sokrates, 

formidlede ideen med hans berømte motto: ”Jeg er uenig med det du 

siger, men jeg vil kæmpe til døden for at du får lov at sige det”.

! Men her stopper hulelignelsens ide og udbredelse 

imidlertid ikke. I videnskaben taler man om videnskabsteori. Her 

filosoferer man over hvordan man kan finde og verificere viden. 

Metoderne er forskellige afhængig af fag. I psykologien bruger man  

laboratorier og tester med kliniske forsøg. I Medicin udarbejder man 

ekstremt omfattende tests af de enkelte præparater, ofte processer 

der kan tage op til ti år eller længere. Indenfor sociologien opstiller 

man problemer, som man forsøger at kritisere. Man skelner imellem 

kvalitativ og kvantitative data. Indenfor naturvidenskaben opstiller 

man hypoteser og forsøger at verificere dem matematisk, i 

laboratorier, i dialog.
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! Ind imellem forsvinder målet i diskussioner af form. 

Så rynker naturvidenskaben næse af humanvidenskaben, fordi de 

ikke mener at metoderne indenfor humanvidenskaben er seriøse 

nok, men at humanvidenskabsfolkene bare snakker løs. Her er det 

vigtigt at huske på at metoderne kun er midler, målet er sandheden. 

Sandheden skabes under forskellige forhold afhængig at fagets 

indhold.

! Sokrates var part i diskussioner der blev foretaget på 

pladsen Lykeon. Her diskuterede forskellige sofister metoder til at 

verificere sandheden. Da Athen var demokratisk,  var 

udgangspunktet for diskussionerne de metoder der fungerer i et 

demokrati. Da samtalen er grundlaget for demokratiet, blev 

samtalen den metode Sokrates mente man kunne finde sandheden 

med. Logos betyder ordet, eller samtale.  Logikken er altså i sin 

oprindelige form samtale.

! I dialogen Theatetus beskriver Platon sin og Sokrates 

forståelse af samtalemetoden. Nogle folk, typisk flux folkene, mener 

at alting flyder. Heraklit sagde for eksempel at han aldrig gik ned i 

den samme flod to gange. Heraklit mener at sandhed er spørgsmål 

om perspektiv, hver har vi vores individuelle sandhed. I opposition 

hertil er Parmenides forståelse af verden. Parmenides mener at der er 

en ”opinionens vej" og en "sandhedens vej”.  Bag ved alting er en 

endelig fast sandhed, som vi skal finde ved at gå sandhedens vej. 

Platon mente at begge perspektiver ikke kan virke på en gang, men 

at der er et punkt imellem. Dette punkt er samtalen. I samtalen kan 

man nemlig tage hensyn til at situationen ændrer sig,  og samtidig 
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finde ind til en endelige sandhed. Sandheden der skabes i samtalen 

er sand for samtalen. Derfor brugte Aristoteles så meget energi på at 

udvikle en samtaleteori, en logisk metode. Den kan man læse om i 

bogen ”Analytica”.

! Men for at komme tilbage til hulelignelsen, så er 

pointen, at man aldrig skal glemme at målet er at søge sandheden, 

uanset hvor i samfundet man befinder sig. Det smukke ved 

sandheden er, at det i sig selv har et lys der gør glad.

Den økonomiske krise
I disse dage kastes verden hid og did i økonomisk krise. Jeg har 

tidligere været efter de liberale økonomiske ideer og kritiseret disse 

ideer for inkonsekvens og overfladiskhed. Jeg mener, at vi nu ser 

konsekvensen af disse ideer i praksis.

! En international økonomisk krise er selvfølgelig en 

meget kompleks størrelse, og årsagerne er ikke udelukkende de 

filosofiske ideer der ligger bag parlamenternes politik, men 

parlamenternes økonomiske politik er et parameter der kan skrues 

på, ja ofte det eneste parameter der kan skrues på.

! Krisen er størst i de angelsaksiske lande, specielt USA.

! Årsagen skal findes i udgangspunktet for den 

økonomiske liberalisme. I udgangspunktet finder vi den begavede 

renæssancefilosof Adam Smith. Smith skrev to væsentlige bøger; 

”The moral sentiment” og ”The wealth of Nations”. Den mest 

skoledannende bog var “The wealth of nations”. Bogen startede en 
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teoretisk retning som lever i dag i bedste velgående og ligger til 

grund for angelsaksisk liberalisme. Ronald Reagan og Margaret 

Thatcher er to politiske figurer, der har knyttet sig til den Smithske 

tradition.

! Hvad er det så Smith siger? Han siger at friheden er 

en forudsætning for handel. Friheden giver mulighed for, at den 

enkelte handlende kan opbygge sin forretning. Smith mener at 

egoismen og grådigheden er en drivkraft som kan bruges 

konstruktivt i opbygningen af en nation.  Han snakker en ”den 

usynlige hånd” som driver samfundet.

! I bogen ”The moral sentiment” folder han sin 

moralfilosofi ud i.  I opposition til friheden, grådigheden og 

egoismen er menneskets spejling i andre mennesker. Årsagen til at vi 

opfører os moralsk er at vi er sociale væsner. Hermed skaber Smith 

en balance imellem individ og samfund.

! Det store problem i den angelsaksiske verden i dag, er 

at den ene bog fylder for meget, og den anden bog fylder for lidt. 

! Herudover er problemet at Smith savner flere 

væsentlige koblinger i sin filosofi, koblinger som i dag fører hans 

efterfølgere ud i dybe økonomiske og moralske problemer.

! Det første problem er en manglende kobling til 

retsstaten. Klassiske set knyttede filosofferne deres moralske 

diskussioner til loven. Hermed kan moralfilosofien institutionaliseres 

og fungere med hele det apparat der ligger parat i det juridiske 

system. For mig at se, er det store problem for ”Reageanomics” 

filosofien, at Reageans økonomer ikke tænkte retsstaten ind i 
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begrænsningen af det frie marked. Hermed kommer hele det 

moralske, lovmæssige og retsstatslige element til at mangle,  og 

økonomien går agurk.

! I praksis burde man igennem samtale have fundet 

nogle fornuftige moralske grænser for,  hvor langt ud en bank kunne 

køre sine numre, hvor grænserne for spekulationen går. 

Sammenligner vi med Danmark, så er traditionen helt anderledes, 

hvilket betyder at vi ikke kommer til at mærke krisen på samme 

måde. Moralen er i Danmark indbygget i bankerne på forhånd. De 

danske banker går højt op i samtale, klassiske dyder, filosofi, 

konservatisme og høj faglig organisatorisk kompetence.

! Så i Danmark har vi etableret den balance Adam 

Smith snakker om; moral på den ene side,  og frihed på den anden 

side. Det kan gøres bedre, men det balancerer i højere grad i 

Danmark, end det gør i de angelsaksiske lande.

! Den anden kobling Adam Smith mangler at gøre; 

koblingen fra retsstaten til folket,  som sker i offentlig samtale, har vi 

traditionelt haft i Danmark. Den har eksisteret i det danske 

demokrati.

Bedstefars skur
Da jeg var lille,  gik jeg tit og hørte på min bedstefar. Han var en 

ældre herre med megen visdom. Han fortalte mig om Platons 

Hulelignelse, det har jeg digtet en lille historie om. Den får du her.

38



! Da jeg var en lille dreng, besøgte jeg tit min bedstefar. 

Bedstefar boede i et lille skur på havnen. Når man kom ind i skuret, 

så lugtede der af tjære og fiskenet. Overalt var der mærkelige ting, 

skibe i flasker, udstoppede fugle og gamle søkort. Bedstefar sad som 

regel i sin gyngestol, og rokkede frem og tilbage i. Knirk, knirk, 

knirk. Han havde ikke særlig meget hår på hovedet, og så ud 

igennem briller med tykke glas.

! Bedstefar havde en kat der hed Molly. Molly var en 

stor tyk krabat, kunne sno sig rundt om alle tingene inde i skuret. 

Når bedstefar fortalte historier,  så hoppede Molly som regel op på 

ens skød og spandt som et helt maskinværksted.

! En dag kom jeg forbi bedstefar.  Det regnede udenfor, 

så jeg blev nødt til at have gummistøvler på og regnfrakke. Jeg kan 

huske, at jeg sprintede ned af de små veje mellem havnens skure. 

Det plaskede helt vildt, når jeg hoppede i vandpytterne. Jeg sprang 

op til bedstefars skurs låge, åbnede døren med et snuptag, og benede 

hen til hoveddøren. Bom, bom sagde det, når jeg hamrede på 

hoveddøren. Der skete ikke noget, bom, bom, bom, sagde det endnu 

en gang. ”Hvem der?” Lød det inde fra mørket. ”Det er mig 

bedstefar, det er mig Orla!”. ”Rolig Orla! Jeg sad lige og rensede 

fiskenettene, jeg kommer nu”.

! Der lød skridt inde fra den anden side, håndtaget på 

den gamle dør bevægede sig,  og døren åbnedes. Jeg spurtede ind i 

varmen, mens vandet stod omkring mig. Jeg kiggede op på 

bedstefar. Han stod der med hånden på dørhåndtaget,  og smilede 

varmt til mig. ”Nå, du har rigtignok fart på hva  ́ Orla!” sagde 
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bedstefar. ”Det kan du ondehyleme tro jeg har!” sagde jeg. Ovre i 

vindueskarmen sad Molly og kiggede lidt fjernt foran sig.  Så strak 

hun sig, sagde et langt ”Miaaaau”, og sneg sig hen langs kanten af 

værkstedsbordet. Overalt var der ting. På bordet lå der 

skruetrækkere, svensknøgler, rystepudsere, hamre. Over det hele var 

der strøet skruer, søm og andre mærkelige ting.

! Bedstefar lukkede døren stille,  bevægede hånden op 

til næsen, og trykkede brillerne på plads. Så strøg han langsomt 

hånden hen over totterne af det hvide hår for at sætte det på plads. 

Han stak hånden i lommen, og sagde. ”Hvad får sådan et lille lys til 

at dukke op herude i havnen?”.

! ”Jamen, jeg tænkte om du måske kunne fortælle en 

historie?”. Jeg hoppede ud af gummistøvlerne,  hang pænt 

regnfrakken på dørkrogen, og fandt et håndklæde til at tørre lidt af 

vandet ud af håret.  ”Gider du ikke det bedstefar? Lige meget hvilken 

en.”

! Bedstefar gik langsomt hen af gulvet, mens han 

kløede sig lidt i nakken. ”Hm, jo det var da en god ide her midt i 

regnen.” Han gik hen for at finde nogle stearinlys.  Tog dem med 

over til det lille bord foran gyngestolen og tændte dem forsigtigt. 

”Har du ikke lyst til en grøn sodavand Orla?” spurgte han. ”Jo for 

sytten”, sagde jeg. ”Den er jeg bare frisk på!” Bedstefar satte sig ned i 

gyngestolen, rakte hånden bagud for at hive grøn sodavand op af 

kassen bag gyngestolen. Med et snuptag tog han en hammer op af 

lommen og knappede sodavanden op.
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! ”Sæt dig ned min ven”, sagde han, og satte sig selv 

ned i gyngestolen. Jeg satte mig ned i den lille røde lænestol foran 

bedstefars gyngestol. Molly så straks interesseret ud, hoppede ned 

fra bordet og kravlede op til mig for at lægge sig ned. Jeg aede hende 

ovenpå hovedet, og hun begyndte at spinde højt. Hrrremmmm, 

hrrremmmm.

! Bedstefar tog hånden op til brillerne og skubbede dem 

på plads. Han tog sig lidt i skægget og kiggede ud foran sig. ”Hvad 

skal vi finde på”, mumlede han. ”Nu har jeg det!”.

! ”Jeg har en vigtig historie at fortælle dig”, sagde han. 

”Det er en historie du skal skrive dig bag øret unge mand”. Jeg sad 

lidt og prøvede at forestille mig at skrive sig noget bag øret. Det var 

svært. Men jeg vidste godt at det bare var noget han sagde, når det 

var noget vigtigt at fortælle.

Hulehistorien
”Der var engang en gammel klog mand, der fortalte mig en historie 

om en hule. Den skal du få. I hulen sad en masse mennesker. De 

havde det rigtig skidt, for der var nogen der havde bundet snører 

omkring deres ører,  og snøret deres hoveder til for enden af hulen”. 

Uha, tænkte jeg, det må have været skidt. Bedstefar så på mig 

igennem sine tykke glas, hans øjenbryn hævede sig en lille smule, og 

hans hovede bevægede sig en smule fremad. ”Ja, bag ved 

menneskene var en lille jordvold, og bag ved jordvolden gik en 

masse folk frem og tilbage. De havde papfigurer de holdt foran sig”. 

Det synes jeg var ret underligt, hvad i alverden lavede de dog med 

papfigurer midt i hulen?”. “Hm”, tænkte jeg, de havde måske brug 
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for motion. ”Men se, der var en grund til, at de sådan gik frem og 

tilbage. De lavede skyggefigurer på hulevæggens ende. For lige bag 

dem var der tændt et lille bål som lyste lidt op”, sagde bedstefar. ”Nå 

ok”, tænkte jeg, det var en skyggeleg. Det plejer at være ret sjovt. 

Men alligevel må det have været lidt kedeligt for de stakkels 

mennesker, der sad bundet og så omkring ørene!”

! ”Men heldigvis var der en gang bag ved det lille bål. 

Gangen gik stejlt opaf,  og for enden af gangen kunne man komme 

ud i lyset”. Bedstefar kiggede lidt ud i luften, som om han så gangen 

for sig og selv gik op af den. Hans mund bevægede sig langsomt 

opaf, som om at tanken om lyset for enden af gangen gjorde ham lidt 

glad. Molly rejste sig op, gik lidt rundt på mit skød og lagde sig til 

rette igen med flere hrrremmm´er.

! ”Ved du hvem der sidder bundet dernede for enden 

af hulen Orla?”. Jeg rystede på hovedet. ”Det gør alle voksne 

mennesker”. ”Hvorfor gør det det bedstefar?”, sagde jeg. ”Ja, kender 

du ikke det med at voksne tit er kedelige? Børn har det med at gå 

deres egne veje og udforske ting.  Det gør voksne folk ikke. De sidder 

og kigger ind i hulevæggen uden at kunne bevæge sig. Det er en af 

farerne ved at blive voksen”, sagde bedstefar. Uha, det kunne jeg 

godt se. Mor og far havde det med at sidde og se fjernsyn hver aften 

og brokke sig over regeringen. ”Ved du så hvad lyset er Orla?”, 

spurgte bedstefar. ”Lyset for enden af hulen”. Jeg tænkte lidt over 

det og sagde; ”er det det der ligger inde i fjernsynet?”. Bedstefar trak 

hånden op til næsen, trykkede på brillerne og smilede til mig og 

sagde. ”Det kan man godt sige Orla, det kan man godt sige.  For lyset 
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er sandheden.  De voksne mister evnen til at se sandheden når de 

bliver gamle, så ser de kun fjernsyn”.

! Jeg tænkte lidt over det. På en måde kendte jeg det 

godt. Forleden dag have jeg løjet overfor min far. Det havde jeg det 

rigtig dårligt med. Det var som om at det blev mørkere, når jeg løj. 

”Det kender jeg godt bedstefar”, sagde jeg og flyttede lidt rundt på 

Molly, som var kravlet helt op på min mave og rumlede som et Ic 3 

tog”. Forleden dag blev jeg nødt til at lyve overfor min far. Det var 

ikke særlig sjovt”, sagde jeg. ”Nej, det lyder ikke sjovt, min ven, 

hvad skete der?”. Bedstefar kiggede på mig med smil i øjnene. Han 

rakte hånden ud, og aede mig over håret, helt stille. Hans hånd var 

varm, og jeg kunne mærke at jeg fik det lidt bedre. ”Jo”, sagde jeg. 

”Min far havde fundet ud af, at man kunne lave modelfly oppe på 

biblioteket. Han havde skaffet mig en plads på holdet, og jeg havde 

lovet ham at gå derop. Men så turde jeg ikke, fordi der var så mange 

børn, jeg ikke kendte. I stedet for at gå ind og bygge fly,  endte jeg 

med at sidde og læse tegneserier. Da jeg så kom hjem, ville jeg ikke 

gøre far ked af det, så jeg løj, og sagde at jeg havde lavet et fly. Så 

spurgte han, hvordan flyet så ud, og jeg blev nødt til at lyve endnu 

mere. Det var ikke særlig rart”.

! ”Det lyder ikke så godt min ven”, sagde bedstefar, og 

så på mig med sine varme øjne.  ”Næste gang du står i samme 

situation, så skal du sige sandheden. Det er helt i orden ikke altid at 

være modig. Folk tilgiver ens fejl,  hvis man indrømmer dem. Men 

hvis man ikke siger sandheden, så ender man med at sidde og se 

fjernsyn”.
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! Jeg tænkte lidt over det, og aede Molly over hovedet. 

Lyset blafrede lidt frem og tilbage, og alle tingene inde bedstefars 

skur kastede skygger mod vægge og loft.  Jeg lovede mig selv, at jeg 

aldrig ville se fjernsyn, og at jeg altid ville forsøge at sige sandheden. 

For jeg havde ikke lyst til at ende dernede for enden af hulen.

! Jeg tog fat under Mollys ben og løftede hende 

forsigtigt ned på gulvet. Solen tittede igennem vinduet, det så ud 

som om regnen var ved at være overstået. Jeg sprang op, løb hen til 

mine gummistøvler, tog dem på og hentede min frakke. ”Så smutter 

jeg igen bedstefar”, sagde jeg. ”Nu er solen tilbage”. Bedstefar rejste 

sig langsomt op og gik hen af gulvet til mig og aede mig langsomt 

over håret. ”Ja, så smut du ud i solen min ven, og kom tilbage en 

anden dag og hør en ny historie, hvis du har lyst”,  sagde han, og jeg 

løb hen til døren og ud i solen.
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