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Opgaver

Du skal besvare én af opgaverne 1 - 5. Brug opgavens titel som overskrift for din 
besvarelse.

1 Murermester Egon Schmidt
Skriv en litterær artikel om Murermester Egon Schmidt.
Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af Murermester 
Egon Schmidt (tekst 1), hvor du bl .a . fokuserer på komposition og 
fremstillingsformer .
Giv en tematisk perspektivering til andre litterære fremstillinger af fx 
ondskab eller hævnmotiv .

2 Sprogbrug i børneudsendelser
Skriv en kronik om sprogbrug i børneudsendelser .
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteri-
stik af argumentationsformen i Stop det grove sprog i DRs børneudsendelser 
(tekst 2) .
Diskuter synspunkterne .

3 Ironi i den offentlige debat
Skriv et essay om ironi i den offentlige debat .
Du skal i dit essay tage udgangspunkt i Til forsvar for ironien (tekst 3) og 
undersøge ironiens muligheder og begrænsninger i den offentlige debat . 
Inddrag eksempler .

4 Moral og fordømmelse
Skriv en kronik om moral og fordømmelse .
Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteri-
stik af argumentationsformen i Vil du også dømme min far? (tekst 4) .
Diskuter synspunkterne .

5 To digte
Skriv en litterær artikel om I kurvestolen, i vintersolen og Drömmene.
Artiklen skal indeholde en sammenlignende analyse og fortolkning af I 
kurvestolen, i vintersolen (tekst 5) og Drömmene (tekst 6) og bl .a . fokusere 
på, hvordan kærligheden fremstilles i de to digte .
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1. Peer Hultberg: Murermester Egon Schmidt
Teksten er fra Byen og verden, 1992.
Peer Hultberg (1935-2007), dansk forfatter.

Murermester Egon Schmidt havde altid været kendt som en meget streng mand 
og der var vel næppe eet menneske hverken i kunde-, omgangs-, eller svende- og 
lærlinge-, for vennekreds kunne der slet ikke være tale om, som ville ønske at 
være i nogen af hans pårørendes sko, det være sig hans kones, hans søns eller 

5 hans datters . Begge børn var voksne . Ove var blevet pryglet gennem læretiden 
hos sin far og han gik nu som seksogtrediveårig sitrende svend og vidste ikke om 
det han gruede for mere var sin far som sådan, hans død, eller at skulle overtage 
firmaet efter ham . Irene var nøjagtig fyrre og arbejdede på kontoret, som det kald-
tes . Egentlig var der ikke arbejde nok til een person men Egon Schmidt sørgede 

10 ved sit temperament og sin perfektionisme for at hun alligevel fik tiden udfyldt . 
Begge børn var ugifte, deres far havde ikke villet være med til den slags pjat . Fru 
Schmidt var høj og ranglet, hun havde selv haft en hård far så der var meget lidt 
der undrede hende, og på sin vis var hun lettet over at begge hendes børn skulle 
undgå den trange og strengt taget syndige skæbne som ægteskabet nu een gang 

15 er og bliver . Hun var eftertrykkeligt indremissionsk opdraget, og skønt hendes 
mand ofte ligefrem hånede hendes gudstro, vidste hun dog at det var en mors 
pligt at påse at hendes børn ærede deres far og deres mor, og en hustrus at det er 
deres far de ærer over alt . Ganske vist var Egon Schmidt en stærk mand, men han 
havde dog een svaghed . Den havde i årevis stået alle i hans omgivelser klart med 

20 undtagelse af hans familie der ikke mente at man burde nægte ham en lille glæde, 
og for øvrigt sådan var mænd, sådan var fædre nu engang, desuden var han lige 
så opfarende når han vågnede med sin store hovedpine om morgenen som når han 
sad stift og ikke ville forstyrres ved sit lille glas om aftenen, og han kunne finde 
på at lange ud efter sine voksne børn på et hvilket som helst tidspunkt dag og 

25 nat, så nogen særlig væsensforandring formedelst alkohol mærkede ingen af hans 
nærmeste . Det var først da han gennempryglede sin kone på hendes niogtresårs 
fødselsdag, heldigvis dog uden at børnene rigtig opdagede det, og hun måtte til 
læge fordi hun var bange for at der var noget der var brækket, hun havde været 
så dum at glide de fire sidste trin ned ad kældertrappen og hun sad over for unge 

30 doktor Gregersen og alligevel umuligt kunne bortforklare de violette mærker og 
blå striber, at fru Schmidt blev klar over at det ikke helt stod til i familien som det 
burde . Deres mand er syg, forklarede lægen der var så oplyst at han ikke fordømte 
alkoholisme moralsk, De må forstå at Deres mand lider af en alvorlig sygdom, om 
den kan helbredes, ja det afhænger helt af ham selv, om han overhovedet vil lade 

35 sig helbrede, om han vil forstå at han er syg, og jo mere indtrængende han talte 
jo mere forstod fru Schmidt at Murermester Egon Schmidt aldrig i sit liv på den 
måde ville betragte sig som syg, helbredeligt eller ej . Da hun kom hjem kaldte hun 
på børnene og havde for første gang i sit ægteskab en samtale med dem bag deres 
fars ryg . Hun forklarede hvad lægen havde sagt, om sygdommens alvor, om dens 

40 snigende natur, hvor længe den havde stået på, hvor længe den ville vare ved, i 
det uendelige, kronisk, hvis altså ikke, og Ove og Irene havde næsten lige så stor 
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vanskelighed ved at forstå hende som deres far ville have haft det . Dog stod det 
alle tre klart at ingen ville kunne få murermester Schmidt til at indse at der var 
noget galt, hvad der var galt, og tage konsekvenserne og underkaste sig en kur . De 

45 gik hver til sit i tavshed, uden at der egentlig var blevet talt ret meget, alle tre med 
ordene, uhelbredelig, uendelig, kronisk i ørerne . Det blev Ove der fik idéen til den 
endegyldige løsning, og som tog beslutningen, trods alt er han dog et mandfolk 
tænkte både mor og søster da han i al hemmelighed kaldte dem sammen igen tre 
dage senere og forelagde dem planen, og det blev naturligvis også ham der 

50

iværk-
satte den, hvem skulle for resten også have fremskaffet og slæbt alle de tunge ting . 
Man handlede hurtigt, det havde man lært i murermesterhjemmet, så inden der 
var gået en uge var alt parat og man valgte søndag aften, hvor man vidste at Egon 
Schmidt efter weekendens anstrengelser ville gå tidligt i seng og sove fast . Irene 
formulerede brevet, det blev kortfattet men klart, udfærdiget på kontorets 

55

skri-
vemaskine, og alle tre underskrev de det . Så gik de ud på byggepladsen, som de 
kaldte den, steg ind i den nye hvide varevogn og satte sig tæt sammen på forsædet 
med fru Schmidt i midten . Ove havde ordnet det hele . Han havde fyldt vognen 
med cirka ti gasflasker og en femten-tyve tyveliters dunke med benzin . Overalt 
havde han hældt fortyndervæske, om det så var sæderne var de gennemblødte, og 

60 inden han selv satte sig ved rattet og lukkede døren hældte han endnu en dunk 
over sig selv, sin mor og sin søster . De sad stille et øjeblik, så sagde fru Schmidt . 
Egentlig kan han have rigtig godt af at det er hans nye bil . Det var første gang i 
børnenes liv at hun havde omtalt deres far som ”han” og både Ove og Irene stud-
sede . Hun bemærkede det og rettede sig selv lidt febrilsk . Men Far er jo en syg 

65 mand . Så tav hun og det blev de sidste ord der udveksledes imellem dem . Braget 
var voldsomt og det blev nødvendigt at tilkalde gamle tandlæge Mosebach da man 
skulle foretage den officielle identifikation .
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2. Marianne Rathje:
Stop det grove sprog i DRs børneudsendelser
Teksten er fra Berlingske den 25. april 2015.
Marianne Rathje (f. 1973), adjunkt ved Institut for Sprog og Kommunikation, 
Syddansk Universitet.

Arkivfoto: Scanpix .

Påsken er for længst ovre . Karrysild, snaps og påskeæg er pakket væk . Men 
påsken har sat sig et varigt aftryk på nogle danske børns sprog . »Mor, ved du 
hvad?« sagde min niårige datter forleden . »Jeg kan høre, at de andre fra klassen 
også har set Panisk Påske på DR Ultra i påsken, for de siger alle sammen ’Vi ved 
hvor, du bor, vi nakker din mor’ .«

Panisk Påske er en serie på fem afsnit for de 8-12-årige produceret af DR og 
sendt over påsken på børnekanalen DR Ultra . »Vi ved hvor du bor, vi nakker din 
mor« siges i kor af to af seriens drenge, mens de laver samlejebevægelser, og 
egentlig betyder remsen bare, at drengene vil afsløre over for hovedpersonens mor, 
at han holder en fest, som hun er uvidende om . Remsen afspejler et indtryk af, at 
serien Panisk Påske, trods gode temaer som f .eks . løsrivelse fra forældre og spi-
rende kærlighed, var meget sprogligt aggressiv .

»Fuck dig« og »fuck ham«, sagde min datter stolt i dagene, efter at vi havde set 
serien, og fik at vide, at hun skulle lade være, og jeg tænkte at trangen til at sige 
disse ord nok ville gå over, når nyhedens interesse havde lagt sig . Men sprogbru-
gen fra Panisk Påske lever lystigt videre i i hvert fald én 2 . klasse på Vestsjælland 
her et par uger efter seriens afslutning . Mon ikke det samme er tilfældet på danske 
skoler landet over?

Fra mit virke som sprogforsker ved jeg, at man i sociolingvistikken stadig 
mangler beviser for, at sprog påvirkes og forandres af det, vi ser i fjernsynet, men 
fra første række i virkelighedens sprogforandringsproces kan jeg høre, at børnene 
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overfører det sprog, som de har hørt i fjernsynet, direkte til deres egen lille hver-
dag, hvor der uden tvivl er prestige i at kunne de aggressive replikker fra Panisk 
Påske . De vil jo gerne være store og tale sådan, som de med Panisk Påske tror, at 
de store børn gør .

Vi bekæmper hver dag mobning i de danske skoler, vi hører dagligt beklagel-
ser over, at tonen er blevet for rå både på nettet og i debatten – men hvordan mon 
det påvirker danske børn at blive udsat for den aggressive sprogbrug i fjernsynet 
og ikke mindst tro, at det er normen for hvordan (andre) børn taler sammen? Fre-
kvensen af bandeord i Panisk Påske er på over ét bandeord i minuttet . Det vil sige, 
at det er så ofte, der siges »fuck«, »skide«, »pisse«, »lort«, »for fanden« og »hvad 
fuck« .

Det er lidt mere end i de første afsnit af DR-serien Pendlerkids, der blev sendt 
for samme målgruppe for et par år siden, så Panisk Påske fortsætter altså det, som 
åbenbart er en tendens i DRs børneproduktioner i disse år . Frekvensen af bande-
ord i de to nævnte DR-børneserier er fem gange så høj, som den var i min barn-
doms TV-serie for børn, Busters Verden, fra 1984 . Ikke at der ikke var bandeord, 
dengang Buster huserede på DR, men vi er oppe i en helt anden bandeordsliga nu .

Og så er bandeordene egentlig det mindste af det . For der er også masser af 
skældsord i en DR-serie som Panisk Påske, altså ord der sviner personer til . I den 
over 30 år gamle Busters Verden blev Buster berømt for at sige »dit møgbeskidte 
hundehoved«, mens vores børn i dag på DR Ultra hører udtryk som »din freaking 
pervert«, »klamme stodder«, »svin« og »psykopat«, når de ser Panisk Påske . Ud 
over bandeord og skældsord bidrager Panisk Påske også med udtryk som »Hold nu 
din fede kæft«, »Luk røven«, »Stop det, eller jeg smadrer dig« og »Fuck af« . Hvil-
ket indtryk får vores børn af, hvordan man taler med hinanden, når de hører dette?

Når DR konfronteres med den aggressive sprogbrug i institutionens børneud-
sendelser, er begrundelsen for at bringe det grove sprog sædvanligvis, at man som 
norm har »det autentiske« . Forståeligt nok gider ingen store børn se DR-produkti-
oner, som benytter et sprog som er forældet . Men taler børn i aldersgruppen 8-12 
år nu også sådan, som DR viser det i Panisk Påske? Hvad er det for et grundlag, 
man baserer denne vurdering på? Nok bor vi her i husstanden på Vestsjælland 
langt fra det københavnske, hvori Panisk Påske er optaget (men serien skal vel 
også afspejle virkelig sprogbrug vest for Valby Bakke?), nok hører jeg ikke, hvor-
dan min datter og hendes venner taler, når mor ikke er til stede, men jeg tror, at 
DR overvurderer frekvensen af aggressiv sprogbrug blandt de store børn i dagens 
Danmark .
Det er velkendt fra forskningen i bandeord, at ældre generationer tror at unge 
bander mere, end de egentlig gør . Den advarsel, som DR viste før hvert afsnit 
af Panisk Påske, kunne tyde på, at DR godt ved, at sprogbrugen i Panisk Påske 
befinder sig et stykke fra virkeligheden .

Før hvert afsnit af Panisk Påske stod der nemlig: »Der kan forekomme bande-
ord, som du ikke skal bruge i virkeligheden . Husk det bare er TV .« Her erken-
der DR, at der er forskel på fiktion og virkelighed, og at det åbenbart ikke altid 
er »autenticiteten«, som er målet for DR . Hvad er målet mon så? At lefle for de 
8-12-årige med en fræk og kæk sprogbrug, så man kan vise, at en gammel masto-
dont som DR stadig kan være fremme i skoene?
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Men mener DR mon slet ikke, at man påvirker de danske børn med det sprog, 
man taler i fjernsynet, og på den måde har et ansvar for udviklingen af danske 
børns sprog og sprognormer? Børnefjernsyn for de små under syv år er støvsu-
get for aggressiv sprogbrug, så her har DR måske erkendt et ansvar, men så snart 
børnene passerer de otte år, får de af DR smasket verbal vold direkte ind i øregan-
gene .

På en TV-kanal som DR, der ikke holder sig tilbage med censuren i andre sam-
menhænge, jævnfør forskellige undvigemanøvrer på f .eks . Deadline1 i dagene 
efter terrorangrebet i Frankrig2 for at undgå at vise Muhammed-tegninger, ville 
det være klædeligt, om man tog ansvar i debatten om den rå tone der, hvor den 
starter, nemlig i barndommen .

Det ville være på sin plads at skrue ned for den grove sprogbrug i børnepro-
grammer for store børn, om ikke andet så for i det mindste at gøre sprogbrugen 
mere autentisk, få den til at stemme bedre overens med den sproglige virkelighed . 
DR opfatter sandsynligvis sig selv som progressiv, når man ikke er bange for at 
fylde børne-TV med »frække« ord: I vore dage ville det være mere progressivt og 
fremsynet af DR at sætte en (sproglig) grænse .

1 Deadline: et dagligt nyhedsprogram på DR2 .
2  terrorangrebet i Frankrig: den 7 . januar 2015 blev avisen Chalie Hebdos redaktion angrebet i 

Paris, Frankrig . Charlie Hebdo: fransk satirisk ugeavis, der bl .a . har bragt karikaturtegninger af 
religiøse skikkelser som Muhammed og Jesus .
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3. Jan Maintz: Til forsvar for ironien
Teksten er fra Information den 7. februar 2015.
Jan Maintz (f. 1979), cand. mag., gymnasielærer og skribent.

Talkshowværten Jon Stewart . Foto: Eric Thayer .

Det er oppe i tiden at være sur på ironien . I de mindre bekymrede 1990’ere kunne 
man fint være ironisk anlagt, men med 11 . september1, Afghanistankrigen, Irak-
krigen, klimakrisen, finanskrisen, velfærdsstatens krise, den politiske kulturs kri-
se, konkurrencestatens motivationskrise, ytringsfrihedens krise, fremskridtstroens 
krise og al angsten og depressionerne er der vokset en ny alvor frem, og ironi som 
væremåde og tilgang til verden opfattes som uengageret, forandringsblokerende 
og upassende . Man skal stå for noget og tilføre den fælles samtale alvor og klare 
holdninger .

Talkshowværter som USA’s Jon Stewart2 og Stephen Colbert3 er anerkendte og 
afholdte, fordi de bruger ironien kritisk og politisk og som indirekte markør af 
egne positioner – ikke bare fordi de er sjove . I 00’erne blev også skønlitteraturen 
politisk og alvorlig igen, og i 2010 forlangte en amerikansk kulturkritiker endda 
endnu mere alvor og ambitiøs erkendelsesiver af samtidens forfattere (New York 
Observer4, 22 . juni 2010) .

Den ironiske attitude er så udskældt, at ironisk anlagte mennesker føler et 
behov for at gøre op med den offentligt . Under overskriften »Min værste ven, 

1 11. september: datoen er en henvisning til terrorangrebet på USA d . 11 . september 2001 .
2  Jon Stewart: (f . 1962), tidligere TV-vært på et amerikansk satirisk nyhedsprogram, The Daily 

Show .
3 Stephen Colbert: (f . 1964), amerikansk komiker og TV-vært på The Daily Show .
4  New York Observer: amerikansk avis, der bl .a . fokuserer på kultur . Avisen udkommer en gang 

om ugen .
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ironien« skrev en journalist sidste år en dybt personlig og selvkritisk klumme om 
sin ironiske tilgang til verden: »Ironien dækker over et gabende hul . Den dækker 
over frygten for at blive taget i at mene noget, der af andre kan bruges imod mig,« 
understregede han og lovede at fremsætte klare holdninger fremover (Politiken, 
12 . juli 2014) .

Præcis samme selvopgør, løfte og kritik af egen ironiske væremåde udtrykte 
Kristian Villesen for nylig i en artikel her i MoDERNE TIDER5 . Artiklen lader 
blandt andre Mikael Bertelsen6, som gennem en række af sine ikoniske program-
mer nærmest er blevet et nationalt symbol på ironi, fremføre et lille forsvar for iro-
nien . Bertelsen priser ironien som sprogligt virkemiddel og henviser blandt andet 
til Kierkegaards7 udsagn om, at ironien kan skabe glæde midt i al den tunge alvor: 
» (…) når luften bliver for trykkende, da at trække ud og styrte sig i ironiens hav, 
naturligvis ikke for at blive deri, men for sund og glad og let atter at klæde sig på .«

Men er der ikke også noget større, ironien kan bidrage med, eller skal vi vir-
kelig gøre den til tidens store skurk? Og kan den særegne brug af ironi hos netop 
Bertelsen mon hjælpe os med at forstå ironiens styrkeside?

Den ha ha-ironiske udgave af ironien kan rigtig nok være en ufrugtbar stør-
relse, fordi den ofte fungerer uforpligtende og apolitisk . En sådan uopbyggelig 
ironiker er med Georg Brandes’8 ord en sørgelig figur, »fordi han smøger ethvert 
forhold til livets virkelighed af sig« . Men ironien kan også have en konstruktiv 
og alvorlig dimension . Ironien kan ved siden af en legende distance fungere som 
modstand mod den alt for fristende og nemme fiksering af mening og overbe-
visning; ironien kan være drevet af og skabe dyb undren, vibration og åbenhed i 
erkendelsen . Ironi er her en måde at punktere fordomme og illusioner på og såle-
des et første skridt mod højere erkendelse .

Det er den ironi, som Kierkegaard fandt hos Sokrates9 og satte højt . I modsæt-
ning til den romantiske ironi, som uden at bygge noget op negerer ud i intetheden, 
kan den alvorlige ironi skabe en åben, undrende dialog mellem mennesker og gøre 
erkendelse til et produkt af en vekselvirkning mellem tvivlende bevidstheder .

I den forstand kan ironien udgøre en produktiv mellemposition: en position 
mellem ukonstruktiv ha ha-ironi på den ene side og for færdigpakkede holdninger 
og politiske standpunkter på den anden . Den tvivldrevne ironi bliver således også 
den ultimative modpol til polarisering, fundamentalisme og ideologisk fastfrys-
ning – simpelthen fordi det at fiksere en mening i ironien, som Kierkegaard sne-
digt skriver, »synes umuligt eller idetmindste ligesaa besværligt, som at afbilde en 
Nisse med den Hat, der gjør ham usynlig« .

Den mening, der er på spil i og med ironien, er ikke færdigudviklet, men skær-
per fornuftens søgen . Begrebet ironi omhandler således også den mening, der ikke 
kan fastholdes, men er i spil og udvikling, fordi den undviger konklusioner og 
således implicerer et langt større refleksionspotentiale, end den direkte meddelelse 
kan generere .

5 MoDERNE TIDER: en ugentlig sektion i dagbladet Information .
6  Mikael Bertelsen: (f . 1967), programchef på Radio24syv . Mikael Bertelsen har produceret for-

skellige ikoniske programmer som De uaktuelle nyheder (2002) og Den ll. Time (2007)
7 Kierkegaard: Søren Kierkegaard (1813-1855), dansk teolog og filosof . 
8 Georg Brandes: (1842-1927), dansk kritiker og litterat .
9 Sokrates: (469 fvt .-399 fvt .), græsk filosof .
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4. Thomas Riis: Vil du også dømme min far?
Teksten er fra Politiken den 12. juli 2015.
Thomas Riis (f. 1993) er cykelrytter og studerer idéhistorie. Søn af den tidligere 
cykelrytter Bjarne Riis.

Bjarne Riis . Foto: Jens Dresling .

På det seneste har min far, Bjarne Riis1, været i vælten endnu engang . Jeg ved 
godt, at du nu forventer en forsvarstale for min far, men jeg vil dog håbe, at du 
får andet og mere ud af min Kronik . Der er nemlig nogle meget mere interessante 
og vigtigere ting at diskutere, når det kommer til dopingproblematikken . Det er 
på tide, at vi alle stiller spørgsmål ved vores egne forudsætninger for at vurdere 
andres moralske integritet .

Antidoping Danmark2 har udsendt en længe ventet rapport, som søger at afdæk-
ke dopingproblemerne i dansk cykelsport . Min far spiller selvsagt en stor rolle i 
den rapport, og hans person og troværdighed har været diskuteret enormt meget i 
kølvandet derpå . Ikke så få befinder sig i en position til at fælde moralsk dom over 
min far . Det er helt almindeligt, ikke mindst når det gælder en så omdiskuteret 
person og set i lyset af de åbenlyst forkerte beslutninger, han har truffet . Problemet 
er bare, at man som udenforstående står med meget begrænsede muligheder for en 
kontekstuel indsigt . Folk har skræmmende markante holdninger til ting, de ikke 
ved noget om . Jeg vil her forsøge at appellere til en forståelse af, hvilke begræns-

1  Bjarne Riis: (f . 1964), tidligere dansk cykelrytter og vinder af Tour de France 1996 . I 2007 
erkendte Bjarne Riis, at han havde benyttet doping .

2  Antidoping Danmark: en officiel organisation, der har til formål at fremme bekæmpelsen af 
doping i idræt .
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ninger vi står med, når vi søger at fælde en moralsk dom over andre, og til dette 
tjener min fars situation som et glimrende eksempel . Et eksempel på, hvorledes vi 
simplificerer for at kunne forstå og konkretiserer for at kunne tage afstand . Når vi 
gør dette, mister vi blikket for, hvorledes værdier aldrig kan bedømmes ude af kon-
tekst . »Når vi taler om værdier, taler vi under livets inspiration, under livets optik: 
Livet selv tvinger os til at sætte værdier, livet selv sætter værdier gennem os, når vi 
sætter værdier«, skrev Nietzsche3 i Afgudernes ragnarok4 .

Jeg vil vove den påstand, at vi tenderer til at tale gennem nogle meget stærke 
selvfølgeligheder, når det drejer sig om vurderingen af andres moral . Dette gæl-
der både politiske, religiøse, kulturelle, sociale – og i centrum her – sportslige 
sammenhænge . Med selvfølgeligheder mener jeg måden, hvorpå vi tillader os at 
anvende vores eget moralske kompas med en almen gyldighed, der på ingen måde 
muliggør en diskussion af forudsætningerne for at handle moralsk i en konkret 
situation . I vores håndfaste dom over andres moral glemmer vi måske, at moral 
har en genealogi . At den ikke er forudsætningsløs . At værdier ikke altid kan over-
sættes til en anden kontekst . I stedet for at kappes om, hvilke værdier der er de 
vigtigste, bør vi måske diskutere, hvad disse værdier overhovedet betyder . Det 
kræver, at der gives plads dertil .

Pressen søger konstant og med rette klare og distinkte svar . Men der er græn-
ser for, hvor klart og distinkt noget meget komplekst kan formidles . Måske kan 
det være en af årsagerne til, at ’ham Bjarne’ har så svært ved at åbne munden . For 
hvis noget komplekst formidles, som om det er enkelt og simpelt, og dette får lov 
til at udgøre den hele sandhed, så misrepræsenterer man måske virkeligheden . Der 
vil altid være mere at tilføje og endnu flere spørgsmål at stille . Pointen er ikke, at 
der er information, der ikke skal frem . Pointen er snarere, at man bør anerkende, 
at information og forståelse er to forskellige ting . Vi må anerkende, at vi, når vi 
skal rydde op i dopingkulturen, måske ikke mangler information, men derimod 
forståelse . Og at vi måske har tendens til at lade den manglende forståelse give os 
en idé om, at der er en masse information, vi mangler . Derfor bør vi komme ud 
over de selvfølgeligheder, vi opererer ud fra, når vi dømmer andre .

Lad mig give et eksempel: Du kører i bil på motorvejen . Du må køre 110 km/t, 
men ligesom alle de andre biler omkring dig kører du op mod de 120 km/t . Isole-
ret set sætter du dit eget og andres liv i fare . Isoleret set gør du noget, der er indis-
kutabelt ulovligt og forkert . Men gør det dig nødvendigvis til et moralsk forkaste-
ligt væsen? Nej, vel? Vi handler altid gennem nogle alment accepterede normer, 
kulturelle bevægelser, diskurser og kontekster .

Tænk bare, hvordan vores opfattelse af rygning har ændret karakter i løbet af 
den seneste generation . Inden for disse forskellige kontekster ændrer vores tolk-
ningslinjer sig, men det er mig på sinde her at spørge til, hvorvidt vi har øje for 
dette, når vi ser os selv i position til at dømme andres moral?

Forestil dig så, at du bliver stoppet af politiet, som siger: Jeg kunne ikke rigtigt 
måle din hastighed, men hvis du kørte for stærkt, så tager jeg dit kørekort . Sååh, 
kørte du for stærkt? Øøh, nej, svarer du så . Du løj her for første gang . Du bliver 

3 Nietzsche: Friedrich Nietzsche (1844-1900), tysk filolog og filosof . 
4 Afgudernes Ragnarok: et af Friedrich Nietzsches hovedværker, skrevet i 1889 .
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måske stoppet igen et par dage efter, og du siger stadig klokkeklart nej . Eller du 
giver måske et eller andet løjerligt svar om, at du aldrig er blevet målt til at køre 
for stærkt . Næste uge sidder du i bilen som passager, hvor chaufføren ligeledes 
kører for stærkt . Politimanden stopper jer, og du siger selvfølgelig, nej, han kørte 
ikke for stærkt . Det var tredje gang, du løj . Nogle år senere har man endelig kun-
net bevise, at du faktisk kørte for stærkt og løj første gang, du blev spurgt . Du løj 
gudhjælpemig også anden gang! (Hvad er det dog for nogle mennesker, de bili-
ster?) Og det viser sig også, at du løj som passager . Er der dog ingen grænser for, 
hvor meget de bilister lyver?

Jeg er klar over, at dette eksempel i forhold til dopingproblematikken er karike-
ret, men ikke desto mindre mener jeg, at vi bør få øjnene op for, hvilke forudsæt-
ninger vi står med for at bedømme andre . Vi kender alle til motorvejstrafik, men 
hvor mange har reel indsigt i cykelsporten?

Pressen koger ofte sandheden ned til forenklende spørgsmål og svar . Men hvis 
vi lader spørgsmål og svar udgøre helheden, bliver helheden nødvendigvis ind-
snævret . Der er brug for dybdegående spørgsmål samt plads til dybdegående svar 
for at skabe forståelse . Også for nogle af cykelsportens destruktive mekanismer 
– derigennem kan de afværges . Det er derfor vigtigt at have øje for forskellen på 
information og forståelse . Vigtigt, fordi vi dermed undgår at samle en forenklet 
retorik som et afsluttet billede af virkeligheden, så vi i stedet ser det som en ufær-
dig del på vejen til forståelse .

Vi ser, at denne tendens til at tilskrive et forenklet billede autoritet giver proble-
mer mange steder . Også hvis vi f .eks . taler sikkerhedspolitik og religion: Vi ind-
snævrer debatten til et punkt, hvor man mister blikket for nogle grundlæggende 
værdimæssige forskelligheder samt muligheden for at diskutere dem . (…)

Men det gælder generelt i vores samfund, at nogle grundlæggende forudsætnin-
ger for problemløsning går tabt, når vi vælger at simplificere og konkretisere pro-
blemer til forenklede svar eller et for eller imod . Problemet er måske bare, at pres-
sen sælger flere aviser med en fordømmende skandalehistorie, og at politikerne får 
flere vælgere med en ensidig og tydelig retorik . For det er umiddelbart nemmere at 
forholde sig til og måske – vigtigst af alt – nemmere at tage afstand fra .

Når cykelsporten og tidligere dopingtilfælde kritiseres, glemmer vi ofte, at 
cykelrytterne for det meste også selv var og er imod doping . Der var ikke tale om 
en flok forbrydere, der syntes, at det var sjovt at tage stoffer, og derfor tænkte, at 
de måske skulle gå ind i cykelsporten for at snyde sig til penge og berømmelse . 
Alle ville sikkert hellere være en del af en sport, hvor man kunne blive enige om 
at lade være . Det centrale for den diskussion er den del af den ovenstående sæt-
ning, der siger ’kunne blive enige om’ . For det er her vi udefra kan stå med vores 
nok så markante holdninger om ret og vrang, men det er også svært bare at blive 
enige om aldrig at køre for stærkt i bil . Det er det, jeg mener med, at vi konkreti-
serer for at kunne tage afstand . Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal være 
en del af cykelsporten for at kunne kritisere, men vi bør have øje for, at forskellen 
på kritik og moralsk værdidom måske kan ligge i erkendelsen af ens egen indsigts 
begrænsninger .

Det er der, den kritiske stillingtagen kan gøre gavn, og hvor journalistikken 
kan bidrage til debat . Man behøver ikke at have en dyb indsigt i cykling for at 
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stille kritiske spørgsmål og undre sig . Det er i denne henseende, den frie presse 
spiller en vigtig demokratiserende rolle . Men det gør den kun for at skabe den ind-
sigt, der skal til for at skabe et dialektisk fundament . For at skabe forståelse for, at 
det kunne se anderledes ud .

Lad mig gøre det klart, at jeg finder doping fuldstændig utilladeligt og forkert . 
Jeg vil mene, at der med dopingbekæmpelsen i cykling er tale om et problem i 
form af en kulturel bevægelse, som vi forsøger at konkretisere til enkeltpersoner . 
Det er nemmere at tage afstand fra f .eks . Bjarne Riis eller Lance Armstrong5 end 
at tage afstand fra en så stor kompleksitet, som cykelsporten er . Men hvis vi får 
øjnene op for at diskutere moral og normer som afhængige af konkrete sammen-
hænge, er vi måske i stand til at få øjnene op for kompleksiteten .

5  Lance Armstrong: (f . 1971), tidligere amerikansk cykelrytter og vinder af Tour de France i 
årene 1999-2005 . I 2013 erkendte Lance Armstrong, at han havde benyttet doping i løbet af sin 
karriere . 
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5. Søren Ulrik Thomsen: I kurvestolen, i vintersolen
Digtet er fra Hjemfalden, 1991.
Søren Ulrik Thomsen (f. 1956), dansk digter.

I kurvestolen, i vintersolen,
drømte jeg, at intet var forgæves .
Jeg drømte, at de store valse kun gik itu,
for at vi skulle hinke rundt med hinanden

5 på en langt mere gribende måde .
At de ufødtes afsindige skalaer kunne noteres,
de pludselige dødsfald læses

som en skøn, svungen skrift .
Jeg drømte, at du alligevel elskede mig,

10 at ingen ensomhed er så stor,
at kærlighedens dråbe går omkuld i dens hav .
Jeg drømte, at et helt livs rædsel
kunne spares op til en lykkelig dag,
og at det måske var i dag  .  .  .
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6. Adam Oehlenschläger: Drömmene
Digtet er fra Digte 1803 .
Adam Oehlenschläger (1779-1850), dansk digter.

Jeg drömte jeg var en Demant1 og sad
i hendes Lokker, saa blonde og blöde,
som mildt over Panden skildte sig ad
og bölged om Kinderne, friske og röde .

5 Og mangen Yngling2 saae hen paa mig,
for med det samme at see paa hende .
Da straalte mit Blik saa stoltelig .
Jeg tænkte: Den Glæde faaer aldrig Ende!
Men o jeg vaagned! Al Fryd forgaaer .

10 Langvarig Lykke kun haaber Fianter3 .
Svöbt laae jeg i Dyner og Pudevaar;
for fattig til at ligne Demanter!

Enandengang, siunken i Morfevs Arm4,
jeg bildte mig ind en Rose at være,

15 som paa hendes fulde, sneehvide Barm
at sidde duftende havde den Ære .
Ak hvor jeg var paa et deiligt Sted!
En Gaasefier kan ei dets Ynde beskrive .
Jeg bölged saa svævende op og ned .

20 Jeg tænkte: Den Glæde vil evig blive!
Men o jeg vaagned! Al Fryd forgaaer .
Tit giver os Skiebnens Vid en Skose5 .
Svöbt laae jeg i Dyner og Pudevaar;
ak alt for bleg til at ligne en Rose!

25 Man drömmer ofte paa denne Jord;
det Sande maa for Ideer vige!
Jeg drömmer oftere end man troer,
thi kiert er mig Phantasiens Rige .
Saaledes drömte jeg eengang, tænk!

30 at jeg bevoxet med Floras Spæde6

var under Myrther7 en grönnende Bænk,
som bar den Skiönne med henrykt Glæde .

1 Demant: diamant .
2 Yngling: ung mand .
3 Langvarig Lykke kun haaber Fianter: her: ’kun tåber håber på en vedvarende lykke’ .
4 siunken i Morfevs Arm: her: ’da jeg sov’ .
5 Tit giver os Skiebnens Vid en Skose: her: ’Tit spiller skæbnen os et puds’ .
6 Floras Spæde: her: blomster, Flora er romersk gudinde for alt blomstrende og spirende .
7  Myrther: en stedsegrøn plante . Myrten er i den græske mytologi forbundet med Afrodite, 

kærlighedens gudinde . 
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Men o jeg vaagned! Al Fryd forgaaer .
Og vaagen kan man da sagtens tænke

35 at siunken i Dyner og Pudevaar
jeg havde kun lidt tilfælles med Bænke!

Enandengang var jeg en Bölge blaa.
Ha Mindet endnu i mit Hierte brænder!
Thi i min Arm den Uskyldige laae,

40 jeg spillede8 om hendes runde Lender .
Og over min blanke Flade hen
glad Morgensolen sit Purpur9 smilte,
i det den kneiste10 paa Himmelen,
for at see hvor skiönt i min Favn hun hvilte .

45 Men o jeg vaagned! Al Fryd forgaaer;
hvad nytter det altsaa her at dölge11

at hyllet i Dyner og Pudevaar
jeg var for tör til at ligne en Bölge!

Men skiönt jeg nu drömte saa tit med Lyst,
50 indlullet af Kierligheds Tryllerier,

om mangen Fryd med blussende Bryst,
hvorom, for Korthedens Skyld, jeg tier;
saa skulde jeg dog taalmodig og öm
mig i min mislige12 Skiebne funden,

55 hvis ei min kiereste, sidste Dröm
var som de andre saa reent forsvunden!
Jeg drömte eengang lysvaagen at
hun elskede mig! Men o bedragen
jeg böder13 nu mangen sövnlös Nat,

60 fordi jeg eengang har drömt om Dagen!

8 spillede: kærtegnede .
9 Purpur: en rød farvetone .
10 kneiste: bøjede nakken bagover .
11 dölge: skjule . 
12 mislige: utilfredsstillende .
13 böder: lider eller betaler .
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