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1 FORORD 

 

Debatter i medierne forløber hyppigt meget diffust og forvirren-

de, fordi debattørerne taler forbi hinanden. Mellem folk – der i 

forvejen er meget uenige – er forståelsen for hinandens formule-

ringer særdeles ringe. At de har svært ved at forstå hinandens 

humor, ironi og sarkasme er logisk nok; men at manglen på for-

ståelse er forårsaget af, at de mest elementære metodelære-regler 

ikke overholdes, er ubærligt. I denne lille bog forsøges gjort rede 

for nogle af disse grundlæggende metodelære-regler, som bør 

være hvermands ballast i diskussioner, og som – hvis de overhol-

des – kan borteliminere de hyppigst forekommende og mest øde-

læggende misforståelser i dagligdags debatter både i massemedi-

erne og omkring sofabordet. 

 

Private psykologi-kurser er stadig meget fremme; men de har 

karakter af vulgær-psykologi med alvorlige metodefejl, hvorfor 

jeg diskuterer enkelte grundbegreber i personligheds-psykologi 

og misforståelser og andre tolkninger af disse i vulgær-psykologi. 

 

Overholdelse af kommunikations/samtale-regler – i gamle dage 

kaldt retorik, i nyere tid en del af informationsteorien – har natur-

ligvis også stor indflydelse på debatniveauet; men det er så stort 

et emne, og min kompetence på feltet så ringe, så det falder uden 

for denne bogs rammer. Det berøres flygtigt i kapitlet ’Retorik’. 

 

Naboskabs-problemer og det omsiggribende krav om at sige und-

skyld for fortids synder diskuteres på baggrund af egne oplevelser 

i kapitlet ’Undskyld? / naboskab’. 

 

I ’Appendix’ kommenterer jeg mit mislykkede forsøg på at kom-

munikere med en anden ingeniør-faggruppe end min egen. 

 

Steen Jensen, 2011 
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3 ELEMENTÆRE  METODELÆRE-REGLER 

 

3.1 Indledning 
 

Begreberne illustreres kapitel for kapitel med gennemgående 

type-eksempler. 

 

 

3.2 Distinktioner 
 

Man oplever jævnligt, at når én får hæftet en egenskab på nogen 

andre, kan en anden tilstedeværende reagere med fx: ’Jah, og 

finner går med kniv i støvleskaftet’, hvilket omgående jorder og 

umuliggør videre debat. 

 

En simpel distinktion til udtalelsen om finner er spørgsmålet: 

’Skal det forstås genetisk betinget eller kulturelt betinget?’ 

 

Jeg kan ikke forestille mig nogen mener, at finner på ét af deres 

kromosomer skulle have siddende en arveegenskab et gen, som 

dikterer at de skal gå med en kniv i støvleskaftet (man har ikke 

hørt ret godt efter i biologi-timerne, hvis man mener det!), så hvis 

’finner gør sådan’, må det naturligvis være kulturelt betinget, og 

så er der intet mystisk endsige odiøs i det, for det er da meget 

naturligt, at en sådan kulturvane udvikles hos et folk, der bor et 

sted hvor der er så mange træer. 

 

For mange år siden havde afdøde journalist Poul Svejstrup en 

artikel i Information om japanske forhold (han var på det tids-

punkt korrespondent i Tokyo for Jyllandsposten), og et sted i ar-

tiklen brugte han vendingen ’hvad der er naturligt for japanere’. 

Der gik kun 1 dag eller 2, så svarede en forfatter vrængende: ’Jah, 

og finner går med kniv i støvleskaftet’. Jeg er overbevist om, at 
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Poul Svejstrup med vendingen ’naturligt for japanere’ mente en 

kulturelt betinget naturlighed, og derfor røbede forfatteren mang-

lende evne til at foretage en distinktion – hans læserbrev gav ikke 

mening og tjente kun til at spolere debatten. 

 

Enhver spejder har en dolk i bæltet. Skal man deraf slutte, at 

spejdere er mere aggressive end andre? Vrøvl. For en spejder er 

en dolk et praktisk værktøj, som det er direkte uundværligt at 

have med sig, når man ligger i lejr. 

 

------------------------------ 

 

Jeg kom engang for skade i en mindre forsamling at nævne, at der 

var betydelig flere kvinder end mænd, der ringede ind til Jørn 

Hjortings radio-udsendelse ’De ringer, vi spiller’. Det faldt en 

kvindesagskvinde for brystet, for hun sagde bagefter til mig: ’Det 

holder ikke det dér Steen – hr. Hansen og fru Petersen er ens’. Jeg 

blev mildt sagt forvirret, for min udtalelse var jo bestemt korrekt 

– kvindekampen var ikke nået ret langt på det tidspunkt, og der 

var stadig en del hjemmegående husmødre og derfor flere kvinde-

lige end mandlige lyttere der ringede ind. 

 

Igen skal man foretage den samme distinktion med spørgsmålet: 

’Skal hendes bemærkning forstås genetisk betinget eller kulturelt 

betinget?’ 

 

Skal den forstås genetisk betinget – altså at en nyfødt dreng og en 

nyfødt pige er genetisk ens mht. mulighederne for at udvikle sig 

som individer i et kultursamfund – er det forkert at sige hr. Han-

sen og fru Petersen, for dermed signalerer sætningen, at drengen 

og pigen betragtes, efter de har gennemgået en udvikling i et kul-

tursamfund – er blevet til hr. Hansen og fru Petersen – og det er 

så netop i strid med, at udtalelsen skal forstås genetisk betinget. 

Så i og med der blev sagt hr. Hansen og fru Petersen, blev sæt-
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ningen (forstået genetisk betinget) i strid med sig selv, blev den et 

paradoks. 

Skal udtalelsen forstås kulturelt betinget – altså at en nyfødt 

dreng og en nyfødt pige er kulturelt ens, efter de har udviklet sig 

som individer i et kultursamfund, er blevet til hr. Hansen og fru 

Petersen – er det i strid med fakta, for hvis hr. Hansen og fru Pe-

tersen (forstået kulturelt betinget) var ens, var kvindekampen jo 

forbi, og det er den da ikke – og var det slet ikke dengang! 

 

Så uanset hvordan jeg vender og drejer det, er sætningen ’hr. 

Hansen og fru Petersen er ens’ vrøvl: enten vrøvl fordi den er i 

strid med sig selv, eller vrøvl fordi den er i strid med fakta. 

 

Vi er bestemt i de sidste mange år nået langt med kvindekampen, 

så hvis radio-udsendelsen i dag kørte på samme vis, er jeg sikker 

på lytter-kønsfordelingen ville være betydelig mere ligelig. 

 

------------------------------ 

 

Politiken bragte for en del år siden et interview med Anton Kon-

tra, og han fortalte bl.a. at han som dreng havde en snak med fa-

deren (der var skomager), om hvad han skulle være når han blev 

stor, og faderen havde sagt: ’Bliv musiker min dreng, for det er et 

respekteret erhverv’. Det kommenterede jeg senere over for no-

gen med bemærkningen: ’Det kan man ikke sige i Danmark’, og 

det blev mildt sagt taget mig ilde op. Jeg fattede ikke umiddelbart 

hvorfor; men senere er der så gået en prås op for mig, idet jeg tror 

de tolkede min bemærkning som noget genetisk betinget hos un-

garer, og at jeg altså dermed mente, at ungarer genetisk betinget 

har et andet syn på ’det at være musiker’ end danskere. 

 

Bevar mig vel for noget vås – naturligvis er det da kulturelt be-

tinget. De forskellige landes musikkulturer er bestemt forskellige 

(jeg vil mene det ville være meget besynderligt, hvis det ikke var 
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tilfældet), og dermed også forskellige hvad angår syn på ’det at 

være musiker’. 

Jeg har oplevet en operasanger fortælle, at han – efter han havde 

præsenteret sig som operasanger – blev spurgt: ’Kan man leve af 

det?’, og jeg kender en organist, der – da han bad om betaling for 

at have vikarieret – blev mødt med spørgsmålet: ’Hvorfor skal du 

have noget for det, du har jo så let ved det?’ 

Ved et ungarsk bondebryllup er musikeren den næstvigtigste per-

son (efter brudeparret forstås), for musikeren er ikke bare musi-

ker, men også toastmaster og ceremoni-mester; det er musikeren 

der styrer slagets gang. 

 

Efter fremkomsten af Taleban har vi fået illustreret, at det oven i 

købet er muligt at have et generelt negativt syn på musik og på 

’det at være musiker’, for en Taleban-skomager – eller enhver 

anden Taleban-tilhænger for den sags skyld – vil med garanti 

ikke sige til sin søn: ’Bliv musiker min dreng, for det er et respek-

teret erhverv’, for i dén kultur er musik forbudt. 

 

I det øjeblik synet på ’det at være musiker’ er kulturelt betinget, 

er det naturligvis også dynamisk og ikke statisk. Christian d. 4’s 

hofmusiker John Dowland havde noget nær den højeste hyre ved 

hoffet, så på den tid var dét job bestemt respekteret. 

Sidste gang jeg var i operaen på dok-øen, holdt der 5 tyske turist-

busser, som vel havde kørt tyskere til København for at gå i ope-

raen. Hvor tit skete det, da der kun var opera på Kongens Nytorv? 

De tyskere fik formodentlig noget aftensmad i Danmark, og det 

må have givet arbejde til en restaurant, så måske kan bare tilste-

deværelsen af den nye opera – med hvad deraf følger – ændre 

danskernes syn på ’det at være operasanger’ og dermed også på 

’det at være musiker’? 

 

Ovenstående distinktioner er 2-delte; men en distinktion kan selv-

følgelig også være flerdelt. 
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Jeg kaldte engang Buxtehude for nordtysk komponist; men blev 

omgående korrekset med, at Buxtehude da var dansk komponist. 

Her kan en brugbar distinktion være 1) fødestedskriterium, 2) 

voksenlivs bopælskriterium og 3) musikstilskriterium. De fleste 

komponister vil opfylde alle 3 kriterier med samme land – fx Carl 

Nielsen dansk, Jean Sibelius finsk – men Buxtehude er født og 

vokset op i Danmark (Helsingør), virkede det meste af sit voksen-

liv i ’den nordtyske region’ (Lübeck) og skrev i den nordtyske 

stil. Det er 2 mod 1 for, at Buxtehude er nordtysk komponist. 

Kuhlau er født og vokset op i Tyskland, virkede det meste af sit 

voksenliv i Danmark og skrev overvejende i dansk stil. Det er 2 

mod 1 for, at Kuhlau er dansk komponist. 

 

Hvis man insisterer på, at Buxtehude er dansk komponist, må 

man tage konsekvensen og regne Kuhlau for at være tysk kompo-

nist, og det synes jeg bestemt er forkert. 

 

Når ingen af de 3 kriterier falder sammen i ét land, kan der opstå 

nationale uenigheder: fx er Händel født og vokset op i Tyskland 

(Halle), virkede det meste af sit voksenliv i England (London) og 

skrev i datidens italienske stil (han studerede nogle år i Italien). 

Hvad skal man kalde ham? Tja, herhjemme plejer vi vel at kalde 

ham tysk komponist, mens englænderne vist nok kalder ham en-

gelsk komponist. Om italienerne kalder ham italiensk komponist, 

ved jeg ikke; men kontrapunkt-udsendelserne illustrerede, at i 

tvivls-tilfælde er det rigtigste faktisk først at bestemme en kom-

ponists ’land’ efter musikstilen/tonesproget (Händel er så en und-

tagelse), for når et hold som udgangspunkt slet ikke kunne regne 

ud hvem komponisten var, var det påfaldende, at de hyppigst via 

tonesproget startede med at skyde sig ind på hvilket land musik-

ken – og dermed komponisten – kom fra. 

 

Det er jo ret beset utrolig, at når man skal bestemme komponisten 

til et stykke musik, starter man med at tænke i geografi; men de 
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forskellige landes tonesprog er netop i meget høj grad kulturelt 

(traditions-) betingede, og da kulturerne også er landeafgrænsede, 

er de forskellige tonesprog dermed i forbløffende høj grad bundet 

til specifikke nationalstater. 

 

 

3.3 ’3-trinsraketten’ 
 

I en retssag skal forbrydelsen beskrives minutiøst, og forklarin-

gerne skal fremlægges og vurderes, før dommen kan fældes. Hvis 

der ikke beskrives i bund, bliver alle de mulige forklaringer ikke 

lagt frem, og så bliver dommen fældet på et for løst grundlag. 

Det er definitionen på justitsmord. 

 

Denne 3-trins-raket – beskrivelse, forklaring, domfældelse – er 

fundamental i vesteuropæisk tankegang, altså ikke kun i jura, 

men også i enhver form for videnskabelig forskning. 

 

Det giver mening at bruge vendingen ’3-trins-raket’, for ligesom 

med en raket er man nødt til at overholde rækkefølgen af trinene. 

I opklaringen af en forbrydelse kan politiet ganske vist begynde 

med forklaringen (motivet) – altså 2. trin, for dermed at indsnæv-

re antallet af mistænkte og opklare sagen hurtigere – men i rets-

sagen er anklageren nødt til at have beskrevet i bund, for ellers 

kan en kompetent forsvarer pille beskrivelsen fra hinanden og 

med argumentet ’politiet har jo ikke engang hold på hændelses-

forløbet!’ få sin klient frikendt. 

 

Historisk er der selv i nyere tid gruopvækkende eksempler på, 

hvad der sker når trinene tages i omvendt rækkefølge, for så fa-

brikeres der beskrivelser og forklaringer, der passer til en dom, 

der de facto er aftalt i og med sagen er rejst. Dermed begås der 

justitsmord, som det fx skete ved de nazistiske folkedomstole og 

ved Moskva-processerne i 1930’erne. 




