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At blive menneske og blive menneskelig er for 
mig også forbundet med at erhverve sig viden. 
Vi indgår i mange relationer i løbet af vores 
tilværelse, og for at kunne vise den fornødne 
agtelse over for medmennesket er det nødven-
digt at kunne beherske det uoverkommelige, 
det uforudsete, det overvældende, det forun-
drende.

Vi skal kende vores sprog, kultur og sociale 
baggrund. Vi skal formidle viden, så mennesker 
kan håndtere den uforudsigelige og uoverkom-
melige tilværelse. 

Skolen er også et sted, der skal give eleverne 
mod til at leve - de skal ikke bare overleve - de 
skal heller ikke bare lokkes med, at viden fø-
rer til løn. De skal tillægge sig hungren efter 
viden, fordi den er med til at give dem livsop-
mærksomhed.

For mig er viden ikke bare noget, der kan må-
les. Det handler ikke om at kunne overvinde 
andre nationer i målinger. Det handler deri-
mod om at være med til at værne og dygtig-
gøre det menneske, som skal bære civilisation 
og kultur videre.

Det handler om at være med til at gøre men-
nesket frit. Det handler om at være med til at 
finde ord fra fortiden og i nutiden, som kan 
give mod til fremtiden. Det handler om at in-
troducere muligheden for at skabe relationer 
mellem mennesker.

Jeg håber ikke, at det er en tyrkertro, men jeg 
bilder mig ind, at viden kan være med til at 
udrydde fordomme og gøre mennesker frie i 
forhold til det nytænkte, nyfølte og nyskabte.

Der er nogle farer i vores samtid, som ikke bare 
lurer. De truer også. Der er dumheden, og det 
er det monofone menneske.

Om dumheden skriver den tyske teolog Dietrich 
Bonhoeffer, at den er farligere end ondskaben, 
som altid lader sig afsløre, og som altid væk-
ker protest. Man kan i det mindste komme den 
livs – med vold i værste tilfælde. Dumheden er 
vi værgeløse over for, for den bider end ikke 
argumenter på. Den tror ikke på fakta. Dertil 
kommer, at den dumme er vældig tilfreds med 
sig selv. Man kan derfor heller ikke overbevise 
den dumme med argumenter.

Det er en menneskelig defekt og ikke en intel-
lektuel. Det er ofte en defekt, vi pådrager os i 
fællesskaber, hvor der opstår lyst og trang til 
kammeratskab. ”Ved nøjere iagttagelse viser 
det sig, at enhver stærk ydre magtudfoldelse, 
af politisk eller religiøs art, slår en stor del 
af menneskene med dumhed.” (Modstand og 
hengivelse p 16).
Bonhoeffer hævder, at menneskene berøves 
deres kritiske sans, og de intellektuelle evner 
sygner hen eller svigter pga. den magtudøvel-
se, som kammeratskabet lægger op til. Den 
dumme bliver et viljesløst instrument og bliver 
i stand til at gøre meget dumt og ondt uden at 
erkende det. Jeg er enig med Bonhoeffer i, at 
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hvis først dumheden har sat sig igennem, kan 
den ikke overvindes ved belæring, men kun ved 
befrielse, og det er i denne forbindelse, at man 
blot må håbe at oplysningen og den indre over-
bevisning, den indre selvstændighed og klog-
skab allerede er så velfodret af en god skole, at 
menneskene ikke overgiver sig. 

Det er vist Knausgaard, der har fundet på ud-
trykket ”det monofone menneske”, og han 
bruger det om Anders Behring Breivik, som be-
grundede sin udåd med, at han var i krig.

Breivik var i oprør over opløsningen af den tra-
ditionelle manderolle, og nationalstaten anså 
han for at være under pres fra muslimer og 
multikulturalisme. Ligeså anser han feminisme 
og homoseksualitet for at være fænomener, 
der truer den nuværende samfundsorden. Han 
bærer på voldsfantasier og politiske fantaste-
rier og ser aldrig sig selv, som én der tager fejl, 
men er som andre totalitære overbevist om sin 
egen uskyld. 

Det er karakteristisk for den monofone, at han 
på intet tidspunkt angrer sin handling. Han ved 
godt, at han har myrdet 77 mennesker, men det 
er ikke engang gjort i en blodrus - det er gjort 
med en rolig bevidsthed og som et politisk 
wake-up-call til os andre. 

Han kunne slet ikke rammes af de andres fø-
lelser. Under retsforhandlinger sad dommere, 
journalister, tilhørere og familie og græd, men 
han lod sig ikke påvirke. Det var, som om han 
slet ikke så dem som virkelige, men som virtu-
elle mennesker. 

Knausgård skriver om ham: ” Kun et selv kan 
føle for et andet selv, og det har han ikke læn-
gere, det er dødt. Hans identitet, møjsommeligt 
bygget op med en ny krop, kraftig og musku-

løs, og en ny psyke, desensibiliseret, hensyns-
løs er soldatens identitet, heltens identitet, og 
den strider mod alt det, han var, ja, bekæmper 
det, som om han har kropsliggjort et billede 
og gjort det relative absolut, til kød og blod, 
mens han har omdannet det virkelig absolutte, 
de unge menneskers kroppe, til billeder, pixel, 
tal.” (Sjælens Amerika p. 67).

Der findes også nogle mennesker, som man 
kan karakterisere som de altid hånligt leende. 
En af mine yndlingsaversioner er den britiske 
filosof John Gray. Han er god at læse og god at 
slibe tanken på. Han taler helst om mennesket, 
som man taler om dyr.

Mennesker er forudbestemt. Vi er neanderta-
loide i alt, hvad vi foretager os. Vi kan bilde os 
noget ind, og vi har institutioner, der bilder os 
noget ind. De institutioner er bortset fra huma-
nistiske foreninger især religiøse organisatio-
ner. Religion er kun til stede som et håb om, at 
mennesket kan overvinde sin disposition, der 
grundlæggende ikke er andet end at ville over-
vinde sit medmenneske og sejre i den indbyr-
des krig.

At tale om mennesket som frit eller som fri-
hedshungrende finder Gray ligefrem bedrage-
risk. Når man læser Gray, mærker man hele 
tiden, hvordan hånlatteren runger over men-
neskeheden. Vi bilder os ind, at fremskridt kan 
bevæge os væk fra egoismen, selviskheden og 
selvopholdelsesdriften. Hvis mennesker bliver 
fortryllede af en idé, fornemmer man, at Gray 
finder dette menneske latterligt og uvirkeligt. 
(John Gray: The Silence of Animals. On Progress 
and Other Modern Myths).

Selv om jeg til enhver tid vil gøre mig til tals-
mand for, at man gør opfattelsen af det men-
neskelige helt umuligt, hvis man ser bort fra 
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menneskets mulighed for at tage fejl, være 
ond og gøre det, der ikke tjener andre kræfter 
end de undergravende, vil jeg til hver en tid 
gerne stille mig op i den kø, som John Gray 
anser for at være den utopiske og latterlige kø.

Jeg kan ikke andet end tro på, at forud for ond-
skaben og løgnen, går tilliden, hengivenheden, 
barmhjertigheden. Jeg indrømmer dog, at det 
er min verdensopfattelse, min tro, mit men-
neskelige udgangspunkt, der forlener mig med 
denne indsigt. Videnskabeligt kan det ikke på-
vises! 

Når jeg synes, at vi skal tale om dannelse, er 
det fordi, der er bevægelse i det begreb. Dan-
nelsesbegrebet lægger ikke verden fast i en 
bestemt viden. Dannelsesbegrebet er med til 
at skubbe til indsigten, at mennesket aldrig er 
færdig med at gøre sig tanker. 

Jeg kan godt lide Løgstrups tanke om, at sko-
len er det sted, hvor vi stifter bekendtskab 
med det uoverkommelige. I skolen lærer vi 
hele tiden, at livet byder os nyt, men at der 
er følelser, viden, indsigt, eftertanke, lærdom i 
verden, og vi kan åbne os for det uoverkomme-
lige, for de andre, for det ukendte, hvis vi tør.

Selvfølgelig er det først og fremmest hjemmet, 
der skal give denne anelse med; men skolen 
skal bygge med på den indsigt. Skolen skal 
være det sted, hvor der er tilværelsesoplys-
ning. I skolen skal vi kunne lære og tale om 
det, der rammer os og bliver vores liv. I skolen 
skal vi opleve sammenhæng og det modsatte. 
I skolen skal vi turde se tilværelsen i øjnene og 
tillægge os forståelse, men også kritik af det 
samfund, vi danner sammen med de andre.

Skolen er meget mere end blotte og bare aka-
demiske tilegnelser. I skolen lærer vi grund-

læggende at være sammen med de andre, og 
sammen udlægge og forstå vores tilværelse. 
Borgerne i et demokratisk samfund har grund-
læggende brug for denne oplevelse for at for-
stå, at tilværelsen er vi sammen om, og derfor 
kalder vi det et samfund.

Det ville være mærkeligt ikke at tale om, at 
der naturligvis også finder en tilpasning sted 
i skolen. Det gjorde tyskeren Roland Jahn mig 
opmærksom på for et års tid siden, da jeg læ-
ste hans bog ”Vi tilpassede”.

Det hører sig til, at vi sliber kanterne af og læ-
rer at omgås hinanden, og at vi sætter stan-
darder i skolen. Men Jahn viser, at det kan bli-
ve gjort så smalt, at tilpasningen ikke fremmer 
den fælles forståelse, men jager tanken og 
sproget ind i én bestemt bås, og derefter gør al 
færdsel – uden for det sprogspil, den ideologi, 
den religion, den politik – forbudt. Skolen kan 
sagtens bruges totalitært; men det skal der al-
tid protesteres imod.

Vores tilværelse er fyldt med fortællinger, og i 
skolen skal vi lære disse fortællinger at kende, 
og vi skal lære at lave fortælling med hinan-
den. De grundlæggende fortællinger i Europa i 
disse tider er grundlæggende to. 

Der er fortællingen om, at dette er kontinen-
tet, hvor demokratiet har vundet frem ef-
ter mange års kamp. Det er en fortælling om 
grundlæggende tillid til medmennesket. Det er 
en fortælling om, at den store velfærd, der er 
mulighed for, også skal fordeles, for en side-
fortælling er at ulighed er med til at gøre et 
samfund skrøbeligt for interne kampe. Det er 
en fortælling om demokrati, medmenneskelig-
hed, tolerance. Det er en fortælling om hjæl-
pens kultur og en velkommenskultur. Det er en 
fortælling om frihed og lighed og om respekt 
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for den enkelte.

Men der er en anden fortælling. Den handler 
om angst. Der kommer nogen, der vil tage det 
hele fra os. De vil forvandle vores kultur og 
tage alle indsigterne fra os. Vi tror ikke på, at 
vi kan sætte os igennem med vores indsigter 
og med vores kultur, for vi tror, at de andres 
er stærkere. Vi er bange for dem, selv om de 
kommer fra samfund, der er styrtet sammen, 
selv om de kommer som fattige og udbombe-
de, selvom de kommer som fremmede. Vi er 
bange for dem, for vi tror ikke, at de kan se 
vores fortælling, og vi tror ikke, at de er fasci-
nerede af fortællingen om demokrati, lighed, 
velstand, barmhjertighed.

Det er de to grundlæggende fortællinger i 
Europa i dag.

Selv om der kun er mulighed for, at vi får frem-

gang i verden, hvis menneskene vender sig 
mod hinanden og viser tillid mod hinanden, så 
vil jeg ikke undlade at slå til lyd for, at oplys-
ning, skole, information, indførelse i fortælling 
kan gøre en forskel. Vi skal oplyse hinanden. Vi 
skal turde se ind i mørket; men vi skal også gå 
mod lysere steder sammen. Vi skal tilegne os 
viden og fortælling og gøre alt det menneske-
lige gældende over for hinanden. Vi skal lægge 
ængstelsen for spøgelserne bag os!

For nogen tid siden sad jeg og så en tysk krimi 
på ZDF. Pludselig forlød det på den danske un-
dertekst, at den myrdede havde været ”profes-
sor i spøgelsesvidenskaberne”. Det hun havde 
sagt på tysk var ”Geisteswissenschaften.” Det 
er ikke spøgelsesvidenskaber - selv om Geist 
sagtens kan betyde spøgelse på tysk - det er 
åndsvidenskaber - og et spøgelse bliver man, 
hvis man ikke lægger sig dem på sinde.
  


