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Michael Böss :

Historiebevidsthed gør en forskel 

for os i vort liv som mennesker og 

samfundsborgere. Den, der kan huske, 

har mulighed for at forstå sig selv, sin 

kultur og sit samfund. Den, der kender 

sin historie, kan gøre sig til en del af den 

og bliver ikke så let offer for en illusion 

om, at alting på forhånd er bestemt, 

eller for påstande om, at vejen fremad er 

belagt med nødvendigheder. Historien 

kan være den kilde til indsigt, som kan 

gøre os frie og give os samfundsmodet 

tilbage, både som individer og samfund.

Professor Ove Kaj Pedersen : Menneskesynet 
i konkurrencestaten er, at borgeren er 
en personlighed, der skal udvikle sine 
kompetencer, om nødvendigt med staten som 
drivkraft

bag de ideologiske modsætninger: Hvad 
er årsag og hvad er virkning?
Michael Böss mangler også at inddrage 
det demokratiets paradoks: At der 
naturligvis må ske en forfladigelse, 
når flertallet bestemmer, hvad der er 
værdifuldt eller hvad der er værdiløst.
José Ortega y Gasset skrev allerede i 1931 
(Massernes Oprør), at demokratiet ville 
opæde sig selv, hvis masserne ikke mere 
ville vælge mellem de fremragende og 
det fremragende, men bruge sig selv som 
målestok.
Det sørgelige faktum er, at næsten alt 
det, som Michael Böss vil bevare, styrke 
eller genoplive vil forsvinde under 
den tsunami af digital globalisering 
og ’kulturelt demokrati’, som det store 
flertal af danskere bevidst ønsker eller 
bevidstløst vil lade sig overskylle af.

Kommentar til Det demente samfund.

Hvis jeg skal knytte en kommentar til bogen må 
det være at almendannelse og historie syn, er et 
no go i mange uddannelser, idet anses som spild 
af tid. Det skræmmende er at forfatteren sikkert 
har mere ret end han måske selv tror. Historisk tid 
starter med de skrevne kilder, og selv om vi lever 
i et informationssamfund efter lader vi os kun en 
brøkdel af denne information om os og vor tid i 
skriftlige kilder. Langt det meste er på elektroniske 
medier og findes måske i cyberspace et ganske kort 
øjeblik - og så er det borte. Dermed vi kan måske 
karakterisere os selv som os der lever i den historie 
løse tid, hvilket er lidt af et paradoks, set ud fra alle 
de informationsmuligheder vi har.
Desuden er hans produkt på bogform med meget 
højt lixtal og en kausalitet, hvor man er nødt til at 
have et vist uddannelsesniveau og “gammeldags” 
dannelse for overhovedet at gide læse det! Hvis hans 
pointer ikke kun skal spildes på gymnasieelever og 
universitetsstuderende, er han nødt til at lave en 
app eller en 5 min. video for at fange de digitale 
indfødte og andre af samme kalibre.

Reduktionistiske tænkning og 

modtrækket.

Samfundets dominerende reduktionistiske 

tænkning og frakendelsen af det personlige 
ansvar for andres udvikling og trivsel, har også 
fundet plads hos Søren Hermansen - direktør for 
Energiakademiet på Samsø, en af de bærende 
kræfter i Samsøs verdensberømte transformation 
fra et presset øsamfund, som de unge forsvandt fra, 
mens de gamle blev tilbage, til i dag et symbol på 
bæredygtighed og grøn energi.
Han siger at vi har skabt et system, hvor borgerne 
efterhånden ikke kan tage et initiativ, selv om de 
gerne vil. Prøver nogen at tage ansvar og skabe 
forandring, er der straks nogen i bureaukratiet, 
som tager over og tager sig af det på vores vegne. 
Der er brug for, at vi gentænker demokratiet 
og får medbestemmelse. Det dur ikke, at vi har 
bureaukratiseret alle de områder, hvor der kunne 
være et personligt ansvar. Vi retter og opdrager 
ikke på hinanden. Fællesskabets grænser er ikke 
tydelige i dagens samfund. Vi venter, at der kommer 
en buskontrollør, en politimand eller en anden 
myndighed og griber ind. ’Det er i hvert fald ikke 
min opgave’, siger man. 
Vi er efterhånden er gået fra personlig tænkning til 
systemisk tænkning. Det er systemet, vi kritiserer, 
og vi taler slet ikke med de enkelte mennesker, 
der står med arbejdet. Resultatet er, at man får 
nogle vanvittige diskussioner, hvor man taler hen 
over hovedet på dem, der skal gøre arbejdet. Så 
det handler om engagere folk i fællesskaber. Det 
handler om, at den enkelte tager ansvar for det 
fælles.
Der skal være en nødvendighed, før du påtager 
dig et ansvar. På Samsø har vi holdt det, vi kalder 
’konfronterende møder’, om, hvad der sker med 
vores øsamfund i fremtiden. Vi erkendte, at hvis 
ingen foretog sig noget, ville det gå ad helvede 
til. Befolkningstallet vil dykke, og vi ville lukke og 
slukke. Her var der en nødvendighed – fællesskabet 
var nødt til at gøre noget. Vi holder hinanden og os 
selv op på, at vi gør noget. Det er ikke et fængsel, du 
kan altid sige stop, men ligesom i håndboldklubben 
påtager vi os en opgave for fællesskabets skyld. 
Debatten om udkants Danmark er træls, fordi 
den skiller Danmark ad. Han tror på, at mange 
lokalområder har en fremtid, hvis de tør se sig selv i 
øjnene og rent faktisk tør spørge sig selv, hvor deres 
lokalsamfund er om 10-20 år. 
»De skal turde stille spørgsmålet: Hvad sker der, hvis 
vi ikke gør noget? Og hvad er vores modtræk? 

Tilliden til demokratiet er på et lavpunkt. Det er der, 
man skulle sætte ind, hvis man skulle gøre noget 
og finde nogle projekter, man rent faktisk kan få 
indflydelse på.
Kikker vi på, at Søren Hermansen svar er fællesskab 
med ansvar, må vi se på hvorledes det ser ud for de 
digital indfødte her i den Digitale tidsalder.
Den senmoderne individualisme kommer 
umiddelbart godt til udtryk i den digitale verden. 
Der er lagt op til, at man i højere grad skal 
profilere sig selv de steder på nettet, der er sociale 
mødesteder.
Vi lever i en tidsalder, hvor der ikke længere er 
et klart tilhørsforhold til lokalkvarteret og social 
klasse. Familiestrukturen er også i opbrud. Skoler og 
uddannelsessteder er derfor de sociale platforme, 
hvor unge kan skabe deres sociale identitet, og 
det betyder, at det er mere påtrængende end 
nogensinde, at man bliver socialt accepteret i sin 
skole eller på sit uddannelsessted. Derfor er der 
meget på spil mellem unge, og der kæmpes for at 
skabe bånd. Det er ikke egoisme, men længslen 
efter fællesskab. Samtidig stilles der øgede 
samfundsmæssige krav til præstation. Vi skal 
helst klare vores studier til nomineret tid og med 
høje karakterer. Oveni kommer de kulturelle krav 
til os om at være sunde og smukke. Man kan let 
snuble i alle de krav, og derfor gør vi en dyd ud af 
bare at være fysisk socialt til stede. For disse er de 
sociale medier en kanal til at komme i kontakt med 
hinanden døgnet rundt.
Så som vi kan se er ønsket om fællesskab tilstede, 
det som halter er etikken og dannelsen, således at 
vi forstår at vi skal lever op til vores ansvar, og lade 
det sig udmønte i handling.
På den måde må vi konstatere at både Michael Böss 
og Søren Hermansen har noget at byde på når de 
analyser og kommer med deres bud på, hvad det 
giver et bedre samfund i fremtiden.
Vi skal have et samfund med fællesskab og være i 
besiddelse at etisk sans og dannelse som bla. kan 
erhverves via historisk indsigt og refleksion.
Så udfordringen er ikke, hvordan vi fastholder 
fællesskabet. Det er mere et spørgsmål om, 
hvordan vi får vendt den tidsånd, at det hele først 
og fremmest handler om ’mig selv’ og hvordan vi 
får revitaliseret et godt gammelt begreb som ’etisk 
sans’ og ’dannelse’.
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Det demente samfund: Vores samfund viser stigende tegn på 
demens. Når man rammes af demens, mister man først evnen til 
at erindre, siden ændrer man personlighed – og til sidst bliver man 
ukendelig for dem, der holder af én. Det frygter jeg er på vej til at ske 

Vi oplever en voksende historieløshed i det danske samfund og det ses ved at politikerne 
og den teknokratisk elite i den offentlige administration reducerer os mennesker til 
produktionsfaktorer, mens hjerneforskerne samtidig har afløst arv og miljø spørgsmålet 
og gjort os til nogle kemisk-biologiske maskiner med en række psykiske, fysiske og 
materielle behov, der skal varetages, og dermed reduceres vores såkaldt åndelige værdier 
så de ikke længere prioriteres, idet de ikke findes nødvendige i en samfundsøkonomisk 
interesse, i et samfund som er præget af en funktionalistisk tankegang som udtrykkes i 
forestillingen om ’nødvendighedens politik’. Problem stillinger er, at man som person skal 
finde mening med tilværelsen, og det vanskeliggøres af systemets individ betragtning, 
som kan udtrykkes som værende en maskine til statens nytte.
Når vi kikker på påstandene omkring at vi er reduceret til produktionsfaktorer og er 
historieløse så kan vi fremdrage Lars Løkke Rasmussen, der indrømmer sin historieløshed, 
når han fortæller, at ”historie har aldrig været mit stærkeste fag, da jeg gik i gymnasiet. 
Jeg var god til samfundsfag. Det, der interesserer mig, er det fremadrettede”. 
Vi kan også se på at de liberale kalder det danske velfærdssamfund for en rent 
socialdemokratisk opfindelse. Enhver med historisk viden ved dog, at der var politisk 
enighed bag den fase der starter for alvor efter 2. verdenskrig og løber frem til 1980’erne, 
som er velfærdsstatens og individualitetens periode, hvor pædagogikken bidrog til at gøre 
individet til en socialt og demokratisk medlevende medborger. Eller tag nyliberalisternes 
opgør med den danske velfærdsstat, dvs. vores nuværende fase som handler om at skabe 
en konkurrencestat igennem en pædagogik, der vægter kompetencedannelse gennem 
faglighed, hvis formål er at skabe en konkurrencedygtig økonomi i en global verden, 
med påstanden om, at vi skal tilbage til 1800-tallet, hvor velfærd blev varetaget af

Historieløshed i det 
Danske samfund

Vi lever i en nutidskultur, hvor 
vi kun fokuserer på øjeblikket, 
mens vi glemmer fortiden og 
bekymrer os over fremtiden

Søren Hermansen

Leder af Energiakademiet på Samsø og forfatter og 
prisvindende innovator

Som den første dansker nogensinde, vandt 
Søren Hermansen i 2009 Göteborg-prisen 
for sit arbejde med bæredygtig energi på 
Samsø. Prisen, der kaldes miljøets svar på 
Nobel-prisen, blev i 2011 vundet af Kofi 
Annan. Tidligere prismodtagere er bl.a. Al 
Gore og Gro Harlem Brundtland.

I november 2011 fik han Svend Auken-
prisen overrakt af Statsministeren, og i 
december udgav han sammen med Tor 
Nørretranders bogen, ”Fælledskab – om 
fællesskab i praksis og om samarbejdets 
teori”
Søren Hermansen er direktør for 
Energiakademiet på Samsø, der siden 
1997 har skabt så markante resultater at 
CNN, CBS, The Observer, The New Yorker 
og et utal af andre internationale medier 
flere gange har besøgt øen. Hvert år 
besøger 6.000 mennesker Samsø Energy 
Academy – heraf mange politisk funderede 
delegationer fra hele verden.

I dag rejser Søren Hermansen verden 
rundt og holder foredrag omkring sine 
resultater på Samsø. Siden 2007 har øen 
været selvforsynende og karbon-neutral. 
I dag leverer øen tilmed overskydende 
energi til Jylland. Kodeordet for succesen 
er lokal forankring. Det er Samsingerne, 
der ejer deres egne produktionsapparater 
og de indtægter øen fremover vil hente på 
deres overskydende energi, vil betyde, at 
øen i langt mindre grad bliver afhængig af 
subsidier fra Staten.

Søren Hermansens projekt har skabt 
positive resultater langt ud over Samsøs 
egne grænser. Politikere og virksomheder 
står i kø for at høre om Sørens teorier og 
metoder, og hvordan i alverden han har 
fået et ø-samfund til at gå så stærkt og 
kollektivt ind i et projekt, som tilfældet er 
på Samsø.
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velgørende institutioner i civilsamfundet 
og dermed bryde med den nordiske 
model og indgå i en wellfare for the poor 
model, trods det at socialpolitisk erfaring 
siger, at universelle velfærdsordninger er 
de mest omfordelende, samt at wellfare 
for the poor altid ender med at blive 
‘poor wellfare’. Det er direkte et udtryk 
for en total mangel på historisk viden 
at kunne forestille sig noget sådant, og 
det viser med alt uønsket tydelighed at 
vi har fået en teknokratisk politiker- og 
embedsmandselite, der har begrænset 
historisk viden og kun kan tale om ’det 
her samfund’. De er kort sagt historieløse.
Objektivt set fungerer utrolig meget 
i vores samfund godt og der er del 
udenlandske iagttagere, f.eks. Francis 
Fukuyama og den britiske politolog David 
Runciman, som beskriver Danmark som et 
af verdens mest velfungerende samfund, 
og de forklarer det med henvisning til 
vores historie, så derfor ville det nok være 
påkrævet, at vi også selv er bevidste om, 
hvad vi skylder vores historie og at vi er 
opmærksomme på den begrænsning der 
udfolder sig omkring vores demokrati i 
øjeblikket.
Begrænsning dels fordi borgerne trækker 
sig tilbage fra politik, og dels fordi 
politikerne trækker sig tilbage fra borgerne. 
Således er det, at i dag lytter man hellere 
til eksperter, kommunikationsrådgivere, 
meningsmålinger og fokusgrupper, 
og det vigtigste er ikke hvad der sker i 
folketingssalen, men foran kameraerne 
på gangene og i mødelokalerne. Tilliden 
til vores politikerne i bund for tiden, og 
vi skal være opmærksomme på, hvad det 
er for udhulingstendenser, der er i vores 
eget folkestyre således er mennesker ikke 
er tilfredse med blot at underkastes en 
’nødvendig beslutning’, der én gang er 
taget, og er kritisk over for den holdning, 
der ligger bag: Der er ikke noget alternativ. 
Det repræsentative demokrati lever af, at 
der altid er alternativer, vi kan diskutere.

Politikker rollen efter globaliseringen.

Historieløsheden og 
magtcentraliseringen er dukket op i 
kølvandet på globaliseringen idet staten 
har fået styrket sin magt, og her gælder 
i særlig grad de økonomiske ministerier 
således at specielt efter finanskrisen 
spiller de økonomiske ministerier, og her 
i høj grad Finansministeriet, en afgørende 
rolle hvilket dermed afføder en ændring 
af politikerrollen. Politikerne bliver i 
mindre grad politikere, og glider i et med 
embedsværket. De vigtigste beslutninger 
bliver taget bag lukkede døre, mens 
mindre og mindre foregår i fuld 
offentlighed. Vi får et ikkepolitisk styre, og 

dermed en afpolitisering af demokratiet 
og opnormering af nødvendigheds 
politikken, som desværre har gode vilkår i 
et samfund som det danske.
Ser vi for eksempel på udkants Danmark, 
så som Sønderjylland, så eksisterer den 
pludselig ikke mere som en historisk 
region, men er blevet til et kunstigt 
Region Sydjylland sammen med Fyn. 
Man tillægger det ikke længere nogen 
værdi, at der er historiske identiteter 
knyttet til de danske landsdele. Den 
funktionsmæssige tilgang præger også 
debatten om migration til byerne: hvis det 
er mere effektivt og nyttigt, at folk flytter 
fra land til by, er det helt i orden, og så er 
der ikke noget at gøre ved, at historiske 
bosætningsmønstre og fine gamle 
købstæder med en ofte unik arkitektur 
forfalder. Og så fortæller man os, at det er 
del af en universel bevægelse fra land til 
by. Her er der er tale om udtryk for den 
samme apolitiske ideologi, som præger 
nutidssamfundet: Alt det, der ligger uden 
for vækstområderne, hører så at sige 
fortiden til, og de folk, der insisterer på 
at blive boende, lever efter nogle værdier 
omkring nærhed, som ikke kan bruges til 
noget i dag.
Vi har en lang tradition i Danmark 
for at se pragmatisk på tingene. Det, 
man kan kalde en funktionalistisk 
tilgang til tingene. Vi bryder os ikke om 
politiske ideologier. Det er derfor, at 
funktionalismen, som man kan beskrive 
som en uofficiel apolitisk statsideologi, 
er slået igennem. Funktionalisme er 
politik, der får tingene til at fungere. 
Den går helt tilbage til 30’erne, hvor den 
var fremherskende inden for arkitektur 
og byplanlægning, og forestillingen 
er, at også samfundet kan indrettes på 
fornuftig vis. Men med det udgrænser 
man fortiden, for den udgrænser alt, som 
ikke umiddelbart har funktionsværdi og 
ikke er materielt givtigt for samfundet, 
en politik, som der i dag i høj grad er 
konsensus om. Tendensen kom for alvor 
ind i 1990’erne og begyndelsen af 00’erne, 
da ’modernisering’ bliver et mantra. 
Modernisering betyder ’rationalisering’, 
’effektivisering’ og ’væk med det gamle’ i 
den offentlige sektor. Men da der er tale 
om en efterideologisk tendens, møder 
man den også på venstrefløjen. Og hos 
Det Radikale Venstre slår tendensen 
klarest igennem. Det bliver et teknokratisk 
parti, der læner sig op ad den forestilling, 
at det i virkeligheden var bedst, hvis 
samfundet blev styret af eksperter. Og 
en undersøgelse fra Ugebrevet A4 viste 
faktisk for 4-5 år siden, at mange af 
partiets vælgere mener dette.

Michael Böss

Forsker, forfatter, journalist og debattør

Jeg blev født i 1952 i Ordrup nord for København 
og tilbragte syv år af min barndom i Gelsted på 
Fyn. Men jeg var ung i Esbjerg og betragter mig 
i dag som vestjyde, dansker og verdensborger. 
I den rækkefølge. Jeg mener nemlig, man skal 
have rod et sted i verden for at kunne være borger 
i den. Jeg bor i Holstebro og føler mig derfor 
hjemme både ved Vestkysten og Limfjorden. Men 
jeg har rejst i næsten hele verden og boet i USA og 
Canada. Mine yndlingssteder er den australske 
outback, det norske fjeld - og Fur, hvor vi har 
sommerhus, og hvor jeg forstår, hvad det er at 
opleve livsfylde og ro.
Jeg har siden 1979 været gift med Anette (Søe 
Böss), som er uddannelsesvejleder. Sammen har 
vi to børn, Anders Christian og Sissel Christine, 
som er henholdsvis psykolog og journalist.

Jeg har været lektor i historie og samfundsforhold 
ved Aarhus Universitet siden 1998. Forinden 
var jeg i fire år lektor ved det, der dengang hed 
Handelshøjskolen i Århus. 
Jeg var fagligt aktiv som lærebogsforfatter 
og som bestyrelsesmedlem og formand for 
Gymnasieskolernes Religionslærerforeningen.

Fra 1986 til 1998 arbejdede jeg som freelance 
ved DR P1 og Radio Midt og Vest, først i 
programmet “Folk og Kirke”, og derefter 10 
fantastisk spændende og stimulerende år som 
redaktør, tilrettelægger og vært for programmet 
“Marginalen”. 

Uddannelse:
Etnografi, 1971-72, Aarhus Universitet

Engelsk Filologi (hovedfag), 1972-1977, Aarhus 
Universitet

Kristendomskundskab (bifag), 1977-79, Aarhus 
Universitet

Studier ved McGill University, Montreal, august 
1974

Studier ved San Diego State University, 
oktober-november 1974
Fellowship ved The Salzburg Global Seminar, 
juli 1977

Postgraduate Fellowship ved John F. Kennedy 
Institut für Nordamerikastudien, Freie 
Universität Berlin, juli 1979

 Korpsånd gør en forskel

Henrik Lindrum. 
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Undervisningsdiskursen efter 

globaliseringen.

Et meget godt eksempel på den nye 
kurs er den fagligt dygtige Margrethe 
Vestager. Hun er en typisk moderne 
politiker: Som uddannelsesminister 
sagde hun meget interessant om 
samfundsværdier og deres rødder i 
historien, men som partiformand og 
økonomiminister var der alvorlige 
indskrænkninger i politikken. Hun kunne 
efterhånden kun tale om økonomi. 
Hendes efterfølger, Morten Østergaard, 
er også en teknokratisk politikertype; 
hvilke sociale og menneskelige værdier 
han står for, ved vi så godt som intet 
om. Men du kan også tage en tidligere 
venstreminister som Helge Sander, der 
talte om, at universiteterne skulle gøre 
nytte, med mantraet ’Fra forskning 
til faktura’. Det er udtryk for denne 
funktionstænkning, som breder sig i de 
politiske eliter i disse år.
Når vi ser på undervisningsminister 
Christine Antorini så blev hun gjort 
opmærksom på, at folkeskolereformen 
har betydet, at langt færre børn går til 
de frivillige foreninger efter skoletid, 
f.eks. idrætsforeninger. Hun svarede, at 
det gjorde da ikke noget, for de får så 
i stedet deres motion på skolen! Det 
viser noget om, hvor lidt hun ved om 
den betydning, foreningerne har haft 
i det danske samfunds historie som 
steder, hvor børn og unge lærte at være 
sammen på tværs af sociale skel og 
lærte at tage ansvar, eksempelvis som 
ledere, og dermed at blive en aktive 
medborgere.
Der er mange gode ting i 
skolereformerne, f.eks. den større 
vægt på det faglige. Men der er også 
kritiske elementer, især den måde 
hvorpå kompetencer og færdigheder 
prioriteres over viden. Det er gennem 

tilegnelse af viden om stoffet, at eleven 
udvikler sin selvforståelse og sin evne til 
at reflektere, altså ’dannelse’, men i dag 
får eleverne at vide, at viden er noget, 
man kan google sig til. Vi har brug for 
historiebevidsthed og børn, som er i 
stand til at reflektere og forholde sig 
kritisk til det, politikerne tilbyder dem. 
Vi er som borgere er i færd med at blive 
gjort magtesløse og vi bliver lettere 
at manipulere med, hvis vi ikke har 
forståelse for, hvordan vores samfund 
kom hertil. Vi kan ikke forholde os til 
det, som politikerne vil have os til at se 
som det nyttige for samfundet, hvis vi 
ikke har historiebevidsthed. Den, der 
kan huske, har mulighed for at forstå sig 
selv. Den, der kender sin historie, kan 
gøre sig til en del af den og bliver ikke så 
let offer for påstanden om, at fremtiden 
er belagt med nødvendigheder. 
Man skal være teknologinørd eller 
videnskabsfundamentalist for at tro, at 
alting bare vil blive bedre i fremtiden 
og det er jo ikke bare de åndelige og 
religiøse fortællinger, men også de 
materielle og verdslige om det evige 
fremskridt, som er under nedbrydning 
i de her år. Vi står med en følelse af, at 
der ikke rigtig er noget at se frem til 
og her kan historien kan være en kilde 
til indsigt, som giver os fremtidsmodet 
tilbage – både som individ og samfund 
og den er en rig kilde til dannelse.
Vi kan starte med en ’bevidstgørelse’ af 
offentligheden om betydningen af at 
se historien som en ressource, der kan 
hjælpe os med at bevare det bedste 
i vores samfund og til at reformere 
uden at miste de værdier, som har gjort 
Danmark og de andre skandinaviske 
lande til mønstersamfund i verden.

Kritik af Det demente samfund.

’Det demente samfund’ er et udmærket 

katalog over symptomer på kultur- og 
videns forfald i Danmark, og nogle 
af reaktionerne er ret forudsigelige. 
De digitale indfødte der er en del 
af problemet som de historieløse 
nutids-dyrkere, vil indvende, at det er 
gammelmandssnak og henvise til, at 
de gamle grækere også tog afstand fra 
sådan noget.
Michael Böss er idéhistoriker og skriver 
og analyserer og forklarer, som om 
verden kun består af idéer. Han trækker 
tråde tilbage til kristendommen, til 
renæssancen, oplysningstiden og 
til liberalisme, konservatisme og 
socialisme, og anskuer overvejende den 
danske elendighed (som han ser den) 
som et foreløbigt resultat af kampen 
mellem højre og venstre, mellem 
kulturradikalisme og kristendom 
m.m. Netop, fordi han er så optaget 
af de ideologiske kampe, er hans 
løsningsmodel også ideologisk/
idealistisk: Bevidstgørelse om fx 
historiens betydning for nutiden i bred 
forstand skal erstatte den kortsigtede, 
funktionelle tænkning som fx Helge 
Sanders ’fra forskning til faktura’, skal 
genoplive Humboldt-universitetet, 
skal sikre den basisviden og de lange 
perspektiver, uden hvilke samfundet og 
det enkelte menneske bevidstløs går 
deres åndelige død i møde. Hvordan 
dette skal ske, får man ingen hjælp til, 
og henstår i det uvisse. 
I hans optagethed af ideer overser 
han stort set de andre årsager til 
elendigheden. Han kunne have 
nævnt ’produktionsforholdene’, 
og hans sporadiske inddragelse af 
arbejdsbetingelser og livsvilkår for 
ikke at sige den digitale revolution 
er helt usystematisk og bliver ikke 
afvejet i forhold til de psykologiske og 
menneskelige konsekvenser, som ligger 

 De vigtigste beslutninger bliver 
taget bag lukkede døre, mens mindre 
og mindre foregår i fuld off entlighed. 
Vi får et ikkepolitisk styre, en 
afpolitisering af demokratiet


