
 
 

Indlæg ved mødet den 3. december 2019. 

Bertel Haarder (BH) indledte med, at en af de væsentligste danske værdier er ”fællesskab”, som det 

eksempelvis udfolder sig under Folkemødet på Bornholm. 

Fælleskabet var tidligere basseret på livet, som det udfolder sig i ”skole, kultur og kirke mv” – og knapt så 

meget på det politiske liv på Christiansborg. Meget har forandret sig siden da. Store dele af befolkningen 

ønsker gratis samvær. 40 % af eleverne i de ældste klasser forlader folkeskolen i søgen efter værdier. 

Det politiske liv på Christiansborg har i øvrigt ændret sig over tid. Meget er forandret, siden BH startede sin 

politiske karriere, dengang da fx Anker, Per Hækkerup, Erhard og Glistrup havde deres storhedstid. 

Dengang var der ingen ”mellemlag mellem journalister og ministeren ” i form af spindoktorer mv - man 

kunne bare ringe til fuldmægtigen, kontorchefen og sågar ministeren selv. 

Bladdøden medfører i øvrigt, at der i dag færre journalister på bladene (45 %) og flere på Christiansborg 

(55 %), til at fodre journalisterne. 

Politik foregår i dag i korte og ”poppede” statements. Så vidende politikere som Hartling og Henning 

Christoffersen ”har ikke en chance i dag”. 

Ministrene af i dag har ingen erhvervserfaring, og BH beklagede den manglende lyst i befolkningen for at 

være medlem af et parti. Mange talenter og erhvervsfolk stiller ikke op til Folketinget. De vil ikke slæbes 

igennem skidtet. 

BH udtalte, at den vigtigste værdi i Danmark er ”tillid” - og den stammer fra Danmarks foreningsliv. Der skal 

være tillid til pressen og til de folkevalgte. Noget tilsvarende gør sig gældende i det øvrige Norden. Hvis 

tilliden undergraves, så opstår der såkaldte ”ekkorum” som i USA, hvor Trump og hans politiske 

modstandere samt medier har vanskeligt ved at føre meningsfuld dialog. Tillid er som mørkt stof, der udgør 

størstedelen af alt stof i universet, og som holder sammen på galakserne. 

Borgerne ønsker i vid udstrækning egne beslutninger, og løser selv mange samfundsproblemer. 

BH bemærkede, at Pernille Blume, som blev olympisk mester i 50 meter fri svømning, tilskrev sin succes 

sin ”opvækst” i foreningslivet i Gladsaxe Svømmehal  - og herunder de frivillige hjælpere.  I modsætning 

hertil er atleter fra udlandet som oftest ”udklækket” ved statsstyring. 

BH omtalte Putin, og fra det hjemlige området fik Britta Nielsen og skandalerne i SKAT et par ord med på 

vejen. BH bemærkede, at disse skandaler ikke har formået at ødelægge nævnte ”tillid”. 

BH fandt afslutningsvis, at mange teaterpremierer i dag er knapt så relevante – i modsætning til mange 

nyere danske film som fx Lykke-Per. Lykke-Per handler reelt om religion, skyld og skam. BH omtalte i 

sammenhæng hermed bl.a. værker af Jeppe Aakjær, Martin Andersen Nexø, Henrik Ibsen og Henrik 

Stangerup. 



 
 

BH rundede af med at svare på spørgsmål fra salen, hvor spørgelysten var stor. 

Formanden takkede mange gange for besøget med en lille kurv, hvori der var delikatesser som ”Citater fra 

Hemingway”, lidt chokolade fra kolibri og æsker med lækre tørrede frugter. 


