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VENSTRES MØRKE SIDE
John Plate, Sjælør Boulevard 47,
København:
Steen Backe skrev tirsdag i et
læserbrev om fortilfælde af
politisk råddenskab, og han
fik nævnt Anders Fogh Ras-
mussen for hans kreative bog-
føring i 1992. 

Han fik dog ikke med, at
Claus Hjort Frederiksen som
beskæftigelsesminister blev
grebet i lovbrud og vildled-
ning af Folketinget, hvilket
han slap af sted med med me-
get lidt offentlig opmærksom-
hed. Måske vi endda skal se
flere artige sager dukke op fra
de mørke sider af Venstre.

HAV EN UHYGGELIG JUL
Xenia Samsøe Teilmann, Gørt-
lervej 67, Randers:
Årets TV 2-julekalender ’Lud-
vig og Julemanden’ har sin
egen hjemmeside, og i man-
dags præsenterede TV 2 på
hjemmesiden dagens ’julehit’.
Hittet bestod imidlertid hver-
ken af pebernødopskrifter el-
ler ideer til hjemmelavede ju-
legaver, som man ellers ville
vente af en julekalender fra en
så stor og dominerende kanal
som TV 2. Julekalendere skal
give deres unge seere hygge
og tryghed. 

TV 2 valgte på uansvarlig vis
at opfordre børn til at lege
med et ouija board (ånden i
glasset) – en leg, der unægte-
lig kan give børnene angst og
usikkerhed. Er jeg den eneste,
der ser disharmonien? 

POLITISKE SLYNGLER
Bent Schiermer Andersen, Rah-
beks Allé 11, København:
Man kan roligt sige, at den
nye regering ikke er kommet
alt for godt fra start.

Jeg vil hellere regeres af di-
lettanter end af slyngler.

SLIP ELBILERNE LØS
Christian Ege, sekretariatsleder,
og Anne-Mette Wehmüller, tra-
fik- og energimedarbejder, Det
Økologiske Råd:
1.12. mistede elbilister et privi-
legium med gratis parkering i
København. 

Det er ærgerligt, for der er
brug for, at elbilister gives
særlige fortrin, som kan bi-
drage til elbilens markeds-
gennembrud. 

Vi har brug for en mindre
revision af vejloven – og vi glæ-
der os over, at transportmini-
ster Henrik Dam Kristensen
har lovet at fremsætte forslag
til ny vejlov i 2. halvdel af fe-

bruar. Denne skal sikre, at
kommunerne kan lade beta-
lingen for parkering afhænge
af, hvor meget de parkerede
biler belaster miljøet. Dette er
ikke muligt i dag. 

Der skal blot tilføjes, at mu-
ligheden også skal omfatte
’miljømæssige hensyn’ (i pa-
ragraf 107 stk. 2). Vi vil opfor-
dre til en hurtig politisk be-
handling af forslaget – så fær-
rest mulige elbilister når at
blive generet af bøder. 

Indtil der er et reelt elbil-
marked og elbiler kan kon-
kurrere på lige vilkår med
konventionelle diesel- og ben-
zinbiler, bør elbilister i Køben-
havn have deres særlige first
mover-ret tilbage. 

MAGTMISBRUG
Hans Peder From, Rørmosen 61,
Roskilde:
I psykologien er et centralt be-
greb projektion. Det betyder,
at følelser og egenskaber,
man ikke vil anerkende i sig
selv, i stedet opfattes som hø-
rende til i andre. Borgerlige
politikere har brugt meget
energi på at beskylde venstre-
fløjen og især SF for ikke at ha-
ve andet politisk projekt end
magten i sig selv. Det er blevet
postuleret, at SF har villet gøre
alt for at få magten. I lyset af
den seneste Venstresag med
magtmisbrug og lækager,
denne gang med Troels Lund
Poulsen i en hovedrolle, bliver
dette særligt sigende. Når
man peger på andre, peger tre
fingre tilbage på én selv.

HALVE SANDHEDER
Steen Larsen, Rådvadsvej 28,
København:
Bankdirektør Kim Fournais’
Kronik (7.12.) giver os et ene-
stående indblik i hans ver-
denssyn. 

Et verdenssyn baseret på
myter og halve sandheder.
Danmark er ikke som påstået
verdens mest lige land – men
ligger på sjettepladsen i Vest-
europa. 

Nok er skattetrykket højt,
men vi har ikke verdens høje-
ste skat på arbejde. Kun 26
procent af de danske virksom-
heder betaler skat. 

Når Kim Fournais har det så
svært med den danske sam-
fundsmodel, kan det undre, at
han har valgt et erhverv, der
først kaster samfundet ud i en
finanskrise og dernæst er af-
hængigt af statens bankpak-
ker. 

SKATTESAGEN
Jesper Wiinholt, Højmarks-
vænget 105, Silkeborg:
Selvfølgelig måtte det kom-
me: forsøget på at fjerne fokus
fra Venstres rolle i skattesa-
gen, ved at gruppeformand
Kristian Jensen sekunderet af
Kristian Thulesen Dahl fra DF
kræver Helle Thornings skat-
tepapirer lagt frem.

Er det helt undsluppet de
herrers opmærksomhed, at
netop det faktum, at disse er
lækket til dagbladet B.T., er po-
litianmeldt af Skatteministeri-
et ved departementschef Pe-
ter Loft? Målet helliger som
bekendt midlet, men ikke
denne gang. Venstre er hun-
derædde for, at sandheden
skal komme frem, og det er let
at komme med et bud på den-
ne sandhed: Hele strategien
for at skade en højt profileret
politisk modstander og sand-
synlig ny statsminister er ud-
tænkt i den tidligere rege-
rings koordinationsudvalg,
hvor Lars Løkke, Claus Hjort
og ikke mindst Troels Lund
Poulsen havde sæde, og at
sidstnævnte er gået på orlov –
garanteret efter ordre fra par-
titoppen. Vil alt dette komme
for en dag? Næppe, men vil
nogen tage et væddemål på,
at det er foregået sådan eller
ej? 

SLUDDERANALYSE
Keld Henriksen, Dr. Tværgade
27, København:
Politikens researcher Lasse
Marker (LM) konkluderer i
analysen 7.12., at en lavere
stemmeretsalder vil have al-
vorlige udemokratiske konse-
kvenser. Argumenterne er, at
en gruppe af lavt uddannede
mænd vil blive ekskluderet. 

I starten af 1900-tallet arbej-
dede de nationalkonservative
og Venstre imod, at kvindfolk
og tjenestefolk fik stemmeret. 

Hvis man dengang havde
lavet empiriske studier og sta-
tistik, ville man være kommet
til samme resultat som LM.
Det var først, da Socialdemo-
kraterne og de radikale fik
indflydelse i 1915, at kvinderne
fik stemmeret. Statistik kan
som bekendt bruges til me-
get. Det handler om begrun-
delsen for at tælle, om, hvad
det giver af mening at tælle,
om, hvordan man tæller, og
hvad man efterfølgende bru-
ger tallene til. LM’s analyse er i
bedste fald noget sludder. I
værste fald en gang borgerlig
propaganda.

Læserne Mener

EUROPA er udfordret.
Af gæld, lavvækst og usik-

kerhed omkring euroen og
økonomien som helhed.
Snart overtager Danmark et
væsentligt ansvar for denne
udfordring. 1. januar har vi EU-
formandskabet og rorpinden.

DER ER brug for krisestyring
og for regler, der sikrer større
økonomisk disciplin frem-
over, men også for at EU foku-
serer på det, der var den op-
rindelige kerne, nemlig det
indre marked. 

Det kan stadig blive langt
mere velfungerende. 

De gældsplagede medlems-
lande må hurtigst muligt føre
en række nødvendige sam-
fundsreformer ud i livet. Der

skal fokus på initiativer, som
kan genskabe vækst og be-
skæftigelse.

Væksten vender kun tilbage
ved, at vi skaber endnu bedre
muligheder for erhvervslivet.

VI KAN passende starte med
EU’s kronjuvel, det indre mar-
ked. 

Det kan fortsat udbygges,
særlig når det gælder service-
ydelser og mobilitet både af
viden, arbejdskraft og kapital. 

Selv om det indre marked
har mange år på bagen, er der
fortsat et betydeligt uforløst

potentiale – ikke mindst i EU’s
voksende servicesektor. 

I de seneste årtier har der
været et massivt fokus på inte-
gration og harmonisering.
Men et reelt indre marked
kræver bedre håndhævelse af
de vedtagne regler.

UDEN håndhævelse hæmmes
den reelle konkurrence. Sam-
tidig må vi gøre mere for at
styrke Europas konkurrence-
evne, som allerede er rigeligt
under pres af høje skatter, af-
gifter og lønninger. 

Vi må også indse, at Euro-
pas økonomi ikke har brug
for flere nationale særregler.
Kampen imod protektionis-
me skal fortsætte, og nye fri-
handelsaftaler skal på plads
med vækstmarkeder og andre
vigtige handelspartnere: 

Både for varer og service-
ydelser. 

Virksomhedernes ramme-
vilkår skal forbedres, og EU’s

budget skal prioritere fremti-
dens behov – herunder inve-
stere målrettet i vidensøkono-
mien. 

Europa skal fremme en bæ-
redygtig udnyttelse af res-
sourcerne og levere en bedre
transportpolitik, som styrker
Europas og Danmarks kon-
kurrenceevne.

EU har leveret imponeren-
de resultater igennem de få
årtier, fællesskabet har eksi-
steret, og det vil EU fortsætte
med at gøre.

DANMARK skal søge maksi-
mal indflydelse på Europas
fremtid. 

Det skal Danmark, fordi den
er så tæt forbundet med vores
egen. 

Derfor skal vi blive et fuld-
gyldigt medlem af EU – det er i
vores egen interesse. Og der-
for skal vi bruge al vores ind-
flydelse på at få EU til at styrke
erhvervslivets vilkår.

eu-formandskab

CHRISTIAN T. INGEMANN,
DIREKTØR I DANSK ERHVERV

På tide Danmark bliver 
fuldgyldigt medlem af EU

EU har leveret 
imponerende resultater
igennem de få årtier, 
fællesskabet har
eksisteret, og det vil EU
fortsætte med at gøre 

Dagens
citat

Helt ærligt: Det er 
ingen sygdom at 
blive gammel. Det
er et privilegium,
man opnår, hvis
man lever længe
nok. Og så må man
’saftsuseme’ også
selv bestemme, om
man vil drikke vand,
saftevand, vin eller
kaffe. Lad nu 
mennesker 
bestemme noget
mere selv
Lars Løkke 
Rasmussen, 
formand for 
Venstre, på sin 
Facebookprofil

EN STORM I ET GLAS saftevand.
Sådan kan man kalde histo-
rien om, at der var indført et
saftevandsforbud på de kø-
benhavnske plejehjem.

Lad mig slå det helt fast: Der
er ikke indført et saftevands-
forbud. 

Beboerne på plejehjem be-
finder sig i deres eget hjem,
og det bliver respekteret.

BEBOERE PÅ DE københavn-
ske plejehjem kan naturligvis
også i fremtiden drikke safte-
vand, hvis det er deres ønske.

Der er i stedet tale om en
faglig vejledning til medarbej-
derne om at tilbyde andre
drikkevarer end saftevand på
plejehjemmene. 

Det skyldes, at de ældre på
plejehjem ofte er for tynde og

har brug for drikkevarer, der
er fyldt med næring og ener-
gi. 

Det kan eksempelvis være
kakaomælk, drikkeyoghurt el-
ler koldskål.

DER ER ALTSÅ heller ikke tale
om, at vi er imod drikkevarer
med sukker i. 

Det er bare meget bedre,
hvis de også indeholder nogle
proteiner og noget næring.
Det er i den sidste ende et
spørgsmål om liv eller død.

I Københavns Kommune
følger vi den vejledning, som
Servicestyrelsen har sendt ud,
som anbefaler drikkevarer
med næring i.

SAFTEVAND FYLDER maven, og
dermed bliver det vanskelige-
re at have appetit til at spise
den gode mad, som de ældre
har brug for at opretholde en
god vægt og holde sig friske.

Der bliver arbejdet rigtig
meget med mad, måltider og

ernæring på plejehjemmene i
København. 

At erstatte saftevand med
lækker mad og gode drikkeva-
rer kræver en stor indsats hos
medarbejderne. 

Den indsats er i fuld gang
på en række af de københavn-

ske plejehjem. 
Rødt saftevand på plejehjem
er i høj grad en vane. 

Den kan være svær at bryde,
men gøres det ved at tilbyde
andre lækkerier, kan det gø-
res, uden at det opleves som
et tab.

Saft til de ældre

NINNA THOMSEN 
SUNDHEDSBORGMESTER (SF)

En storm i et glas saftevand

UFFE STORMGAARD

Årets politiske gyser
En roman tæt på virkeligheden
“Et nuanceret røntgenbillede af sam- og
modspillet mellem  politikere og embedsmænd.
Sammen har de skamløst meget magt.” 
Skrev Jyllands Posten 
“Frygten, intrigerne og magtspillet er nøgternt og gysende.
En fremragende beskrivelse.”
Danske Kommuner 
Vejl.pris 198 kr. hos boghandleren eller på nettet.   

TILLAD MIG for argumentationens skyld
at indlede med en historie som jeg her i
avisen tidligere har fortalt i en rejserepor-
tage fra amerikanske kirker og siden
tænkt videre over: 

Efter min hjemkomst fra USA begik jeg
en mærkelig fejl, nemlig at sige ’farvel’ til
kassedamen i Irma, hvad der fik de andre
kunder til at stirre ned i gulvet, som om
jeg havde gjort noget grænseoverskri-
dende obskønt. Fadæsen skyldtes, at jeg
på min amerikarejse havde vænnet mig
til, at alle tiltalte hinanden med høflig-
hedsformer – en kultur, jeg tror, er be-
grundet i, at der i USA er så kolossalt store
økonomiske, sociale, kulturelle og religi-
øse forskelle, at folk er nødt til hele tiden
at markere, at de anerkender hinanden,
for ellers ville landet eksplodere i løbet af
få minutter. Når en hovedrig hvid mand
kommer ud fra sin luksuslejlighed på
Park Avenue i New York og hyrer en taxi
med en sort chauffør som er vokset op i
Bronx, kan sådan en forretning kun lade
sig gøre, hvis disse to mennesker viser
hinanden anerkendelse ved sprogligt li-
ge at lette på hatten. 

Og selv havde jeg under mit ophold i
USA følt mig opløftet af den måde, man
talte til hinanden på. For eksempel
spurgte jeg tjeneren i spisevognen på et
sovevognstog fra New Orleans til El Paso
om jeg kunne få en bestemt ret på menu-
kortet, men uden ost og med bacon. »Jeg
skal lige spørge i køkkenet«, svarede han,

og ti minutter efter stod maden foran
mig, som jeg gerne ville have den. Dén
service betyder så, at jeg giver ham ekstra
drikkepenge, som han på sin side kvitte-
rer for ved at sige »I sure appreciate it,
sir!« Og da jeg næste dag kommer ind i
spisevognen, møder han mig med endnu
en replik i dén gensidige anerkendelse,
der giver det sociale liv et løft: »How are
you today, sir?«

Jeg spekulerede meget over min ople-
velse i Irma. Og det gik op for mig, at når
man her til lands kan gennemføre en
handel i supermarkedet uden overhove-
det sige et eneste ord, skyldes det, at vi
længe har levet i et konsensussamfund,
hvor den indbyrdes anerkendelse er ble-
vet overflødig, fordi den er forudsat, i og
med at alt på forhånd er forhandlet på
plads såvel politisk som mellem arbejds-
markedets parter. Det meste er underfor-
stået, og enhver er fuldkommen bevidst
om sine rettigheder og pligter (eller må-
ske snarere om sine egne rettigheder og
de andres pligter): Man siger kun noget,
hvis man har noget at brokke sig over, og
ved kasseapparatet behøver end ikke be-
løbet at nævnes, for det fremgår jo af dis-
playet – er du blind? 

Men i sin glæde over den amerikanske
høflighed skal man huske, at den også
har en anden årsag end diversiteten,
nemlig den hårdkogte liberalisme. Man-
ge af de mennesker, man bliver serviceret
af, får slet ikke løn, men lever udelukken-

de af drikkepenge, og har derfor en tvin-
gende grund til at være imødekommen-
de. Det synes jeg da er et utiltalende sy-
stem, som jeg ikke vil idealisere, og min
utilpashed ved den trykkende tavshed i
konsensussamfundet er heller ikke en
kritik af, at man forhandler rettigheder
og pligter på plads. For det synes jeg ab-
solut, at man skal. Jeg ser bare den ned-
slående stemning og den manglende
høflighed som en utilsigtet effekt af al
den underforståede enighed. 

FORLEDEN stod jeg så igen i kø i min Ir-
ma. Foran mig stod en ung kvinde, og un-
der hele ekspeditionen talte hun i mobil-
telefon lige op i hovedet på kassedamen,
som hun til gengæld ikke henvendte et
ord til. Og det siger jo noget om, hvor li-
gegyldigt det menneske, som står lige
foran én, er blevet, når det både behand-
les som helt usynligt og samtidig skal
tvinges til at høre på en privat samtale.

Det er alt for enkelt udelukkende at
lægge skylden for høflighedsformernes
forsvinden på 68’erne, selvom det sandt
nok var dem, der fejede dem til side som
opstyltet hykleri. Men når det overhove-
det kunne lade sig gøre, skyldes det for
mig at se, at de før så nødvendige former
nu stod tilbage som overflødige fraser,
simpelthen fordi Danmark på dette tids-
punkt var blevet umådelig egalt og kon-
sensussamfundet næsten var færdig-
udviklet.

Tidligere betød de økonomiske klasse-
forskelle også stor forskel i folks øvrige
status. Som ung har jeg haft et utal af
tjanser som cykelbud og stikirenddreng
og kunne jo tydeligt se hierarkierne:
Øverst direktøren, dernæst en kontor-

chef, en sekretær
og så bybuddet i
bunden. Og netop
på grund af de so-
ciale forskelle var
høflighed vigtig, så
man kunne tale
sammen hen over
afstandene. Men
på et tidspunkt er
velfærdsstaten så
veludviklet, at la-
gerarbejderen og
salgschefen, selv-
om deres indtæg-
ter stadig er for-
skellige, i en vis for-
stand er lige. Det er
ikke tilfældigt, at

klassekampen er afløst af noget, der hed-
der overenskomstforhandlinger, og høf-
ligheden dermed blevet overflødig som
smørelse i det sociale maskineri.

MEN DANMARK anno 1968 var også et
helt andet samfund end i dag, hvor lan-
det på grund af indvandringen igen rum-
mer store forskelle – ikke mindst kultu-
relle – og altså i dén henseende minder

om USA. Og nu synes jeg, at det viser sig
fatalt, at høflighedsformerne i mellemti-
den er forsvundet. 

Vi har brug for dem, fordi vi hver dag
møder mennesker, der kommer fra helt
andre kulturer og steder på kloden. Jeg
har brug for et sprog til at vise den mus-
limske studerende eller kebabsælger el-
ler øjenlæge, at jeg anerkender ham som
en borger på lige fod med mig selv. Og li-
ge så vigtigt er det, at sproget gør det mu-
ligt for ham at tiltale mig på samme må-
de. Ungdomsoprørerne forbandt som be-
kendt høflighed med reaktionær borger-
lighed, men i mine øjne er det borger-lig-
hed at markere, at vi er lige som borgere,
selvom vi er forskellige som mennesker. 

LIGESOM mange indvandrere sikkert for-
venter at blive set ned på, frygter mange
etniske danskere at blive opfattet som ra-
cister. Og jeg synes, at det er så anstren-
gende, at man i mangel på gængse høf-
lighedsformer hver eneste gang skal im-
provisere fra grunden for at komme mis-
forståelser i forkøbet. Når jeg taler med
indvandrere, har jeg tit grebet mig selv i
en overdreven, demonstrativ venlighed,
som skal signalere, at jeg ikke er racist.
Men selvom intentionen da er god nok,
har denne anmassende flinkesyge for det
første en patroniserende bismag, som jeg
ikke er tilpas med. Og for det andet ud-
trykker alle grimasserne jo også, at man
skylder en forklaring, bare fordi man er 

Selv tak, fru Jørgensen

SØREN ULRIK THOMSEN
I det multikulturelle 
samfund har vi brug for 
at finde høflighedsfraserne
frem igen. 

Søren Ulrik Thomsen er interviewet i Torben
Stenos bog ’Længsel efter faste former’, som
netop er udkommet. 

11. december 2011

Jeg har brug
for et sprog til
at vise den
muslimske 
studerende
eller kebab-
sælger, at jeg
anerkender
ham som en
borger på lige
fod med mig
selv
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24% af den afghanske befolkning har
et 1. klasses læse/skrive-niveau 1.200 afghanere, som ønsker at gøre tjeneste for at komme af

med deres analfabetisme, må hæren afvise hver uge

O veralt i den vestlige verden sker
der i disse år store demografiske
ændringer. Det er velkendt, at

der som følge af faldende fødselshyppig-
hed og voksende levetid bliver flere æl-
dre og færre i de erhvervsaktive alders-
grupper. Et mindre omtalt fænomen be-
står i fremkomsten af nye familiemøn-
stre, herunder en stigende andel af enli-
ge i forhold til tidligere. 

Det er især for mændenes vedkom-
mende, at der er blevet flere enlige. Hvor
det i 1982 var knap 10 pct. af alle mænd,
der levede alene, var denne andel 25 år se-
nere vokset til 17 pct. Det betyder, at der i
den forløbne periode var blevet over

200.000 flere enlige mænd. Men der er
også blevet flere enlige kvinder, dog ’kun’
ca. 150.000. Stigningen i antallet af enlige
er imidlertid ikke de eneste forskydnin-
ger i husholdningsstrukturen de sidste
25 år. Lad os nævne tre andre forhold:

FOR DET første vælger en betydelig større
andel af især yngre danskere i dag at væ-
re samboende par frem for at være gift.
Men andelen af danskere, der lever som
del af et par, har været praktisk talt kon-
stant siden starten af 1980’erne. Det er alt-
så alene fordelingen imellem ægtepar og
papirløse par, der har ændret sig. Ande-
len af voksne, der lever i et papirløst for-
hold, er steget fra 9,5 til 14 pct.

For det andet lever en stigende andel af
ældre sammen som par. Denne udvikling
er en konsekvens af den generelt stigen-
de levetid, som alt andet lige betyder en
lavere risiko for, at et ægtepar rammes af
et tidligt dødsfald. F.eks. var 20 pct. af de
80-84-årige kvinder i 2007 gift, hvor det
kun var 13 pct. 25 år tidligere.

For det tredje vælger et voksende antal
af især højtuddannede kvinder at udsky-
de deres første fødsel. Derfor er andelen
af unge forældre faldet over årene. I 1982
var gennemsnitsalderen for førstegangs-

fødende på 25 år, mens den i 2007 var ste-
get til godt og vel 29 år. 

SAMLET SET har husholdningsstrukturen
i Danmark således gennemgået en rela-
tivt stor forandring i perioden 1982-2007.
Og i et dansk perspektiv er de observere-
de ændringer i husholdningsstrukturen
ikke mindst af stor interesse, når man ser
dem gennem samfundsøkonomiske bril-
ler. I hvert fald er de centrale egenskaber
ved vores velfærdsmodel nært knyttet til
husholdningerne. Der sker således store
indkomstoverførsler til børn, unge og æl-

dre i form af børnecheck, studiestøtte,
pensioner mv. Og i en række tilfælde vil
størrelsen på de udbetalte beløb afhæn-
ge af, hvilken husholdningstype man bor
i. F.eks. er udbetalingen af pensionstil-
læg, boligsikring osv. ofte større til enlige
end til par, fordi de gennemsnitlige ud-
gifter per person som regel er større for
enlige end for par. 

Som led i et igangværende forsknings-
projekt sammen med kolleger fra andre
nordiske lande har vi undersøgt, hvad
den ændrede husholdningssammensæt-
ning har betydet for de offentlige udgif-

ter på en række velfærdsområder. Her er
et par af resultaterne for Danmark:

PÅ FOLKEPENSIONSOMRÅDET er det mu-
ligt at få tillæg til dækning af omkostnin-
ger forbundet med f.eks. bolig og lignen-
de. Disse tillæg gør, at personer, der lever
alene, i gennemsnit får udbetalt 107.000
kr. (2007-niveau) i folkepension, mens
personer, der er gift eller samboende, får
under 80.000 kr. per person. En stigende
andel af ældre, der lever i par, vil derfor
isoleret set betyde et fald i udgifterne til
folkepension. Ser man på perioden fra
1982 til 2007, har der som følge af et gene-
relt større antal ældre været en stigning i
de årlige udgifter til folkepension på 9,6
mia. kr. Men den ændrede husholdnings-
struktur har reduceret udgifterne med
1,6 mia. kr. 

På kontanthjælpsområdet har den æn-
drede husholdningsstruktur til gengæld
betydet øgede udgifter. Det skyldes, at en-
lige og samboende typisk får udbetalt
mere i kontanthjælp end gifte, fordi æg-
teskab indebærer en gensidig forsørgel-
sespligt. Den stigende andel af enlige og
samboende vil derfor betyde flere udgif-
ter på dette område. Vores beregninger
viser, at udgifterne fra 1982 til 2007 er ste-

get med 550 mio. kr. på grund af ændrin-
gerne i husholdningsstrukturen.

Som disse to eksempler viser, kan de of-
fentlige udgifter blive påvirket i både po-
sitiv og negativ retning af de ændrede
husholdningsmønstre. Samlet er der der-
for nok ikke grund til at forvente store
ekstra regninger for det offentlige af den
grund. Men som eksemplerne viser, kan
størrelsesordenen på bestemte områder
blive betydelig.

DE ØKONOMISKE virkninger af ændrede
husholdningsstrukturer stopper dog ik-
ke ved den offentlige sektor. F.eks. vil en
større andel af enlige betyde en ændret
forbrugssammensætning i retning mod
et større boligforbrug, idet enlige i gen-
nemsnit har flere kvadratmeter til rådig-
hed per person end personer, der lever
sammen. I det hele taget er der vigtige
kulturelle, sociale og økonomiske aspek-
ter af opbruddet i husholdningsstruktu-
ren, som det vil være godt at få set nær-
mere på. 
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ENLIG. Hvor det i 1982 var knap 10 procent af alle mænd, der levede alene, var denne andel 25 år senere vokset til 17 procent. Her er det den 55-årige førtidspensionist, Hjørn Bagger, der bor alene i en stuelejlighed i Kalundborg. Foto: Joachim Adrian
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KRONIKEN I MORGEN
ERIK HOLM
Penge er et flygtigt begreb

lyshåret. Hvad jeg heller ikke bryder mig
om. Ville det ikke være værdigere og me-
re respektfuldt over for begge parter, hvis
vi kunne anerkende hinanden i et forma-
liseret, fælles sprog? Hvad der jo ikke
udelukker spontan venlighed, men til
gengæld muliggør en civiliseret håndte-
ring af dagligdagskonflikter. 

For ungdomsoprørerne stod høflig-
hedsformerne jo i vejen for friheden, for-
di de var stive, og for ægtheden, fordi de
var falske. Hvorfor skulle man være tvun-
get til at sige pænt goddag til sin nabo,
hvis man ikke virkelig mente det? Og tan-
ken var så, at hvis vi fjernede de faste for-
mer, kunne vi i al autenticitet stå frem for
hinanden som de mennesker, vi er. 

JEG MENER, at det er en helt forkert be-
tragtning og ser tværtimod netop den
borgerlige høflighed som forudsætning
for frihed. Jeg ser den som en del af mo-
derniteten, en omgangsform, der bliver
meget vigtig i takt med fremvæksten af
storbyerne, fordi vi her på en ganske al-
mindelig dag møder talløse mennesker,
vi ikke aner, hvem er, men ikke desto
mindre skal interagere med. 

Kombinerer man nu disse former med
storbyens anonymitet, kommer vi frem
til den frihed, der i mine øjne er en af de
helt store herlighedsværdier i det moder-
ne. Hvor man har lov til at være dén, man
er, hvis blot man opfylder nogle bestemte
civile krav. Hvad der er en af mange grun-
de til, at jeg elsker storbyen og den klassi-
ske modernitet, hvor borgeren ikke skul-
le stå til regnskab for sin religion, sin livs-
stil, sin kultur – kort sagt sin ’inderside’ –
så længe han betalte sin husleje og sin
skat og sagde ’Selv tak, fru Jørgensen’. 

I MIN TID som bybud stiftede jeg be-
kendtskab med et fænomen, jeg senere
har tænkt på som ’kontorbohemen’. Det
var mennesker, jeg om dagen traf på kon-
torerne, f.eks. søde fru Meyer og Mugge
med den lyserøde skjorte, og som om af-
tenen levede på værtshusene i Indre By.
Nogle af dem har vel været homoseksuel-
le, andre ville måske bare ikke leve i ægte-
skaber, og alle holdt de af røgfyldt sam-
vær til flaskers festlige klirren. 

Men de mødte præcis på kontoret hver
morgen, udførte deres arbejde til punkt
og prikke og betalte telefonregningen til
tiden. Og i ly af storbyens anonymitet og
visse kodificerede omgangsformer leve-
de de, som de ville, for ingen bad dem om
at stille sig op og kundgøre, hvem de ’in-
derst inde’ ’i virkeligheden’ var. Ligesom
ingen anfægtede præsident Kennedys el-
ler statsminister Krags ret til deres vidt-
løftige privatliv, så længe de holdt på for-
merne og passede deres embede – mod-
sat nutiden, hvor Bill Clinton nok var ver-
dens mægtigste mand, men ikke desto
mindre måtte knæle foran tv-kameraer-
ne og med grødet stemme bekende sin
banale affære for alverden.

MENS DE formelle talemåder typisk afvi-
ses som kolde og upersonlige, ses følel-
sesudbruddet som udtryk for ægthed.
Men det er jo langtfra alle følelser, der er
varme eller for den sags skyld særlig sym-
patiske, bare fordi det er følelser. Og fak-
tisk synes jeg, at netop høflighedsformer-
nes svalhed er med til at civilisere os, når
vi er ved at koge over af følelser. Som til ti-
der kan være så primitive, at de bogstave-
ligt talt må være dyriske: For ligesom
man af dunkle biologiske grunde kan bli-

ve tiltrukket af et andet menneske, man
egentlig ikke har noget tilfælles med, kan
’kemien’ være så dårlig, at man helt uden
grund bare er frastødt. Og her hjælper
den formaliserede høflighed med til at
menneskeliggøre relationer, der ellers
hurtigt kunne blive forrået af irrationelle
kræfter.

Jeg kan udmærket have mine gode per-
sonlige grunde til at være eksplosiv af ir-
ritation, når jeg går ud ad døren, men i
stedet for at lade det gå ud over den før-
ste den bedste ekspedient, skal jeg tage
mig sammen og være høflig alligevel, så
hun ikke bliver reduceret til en sagesløs
statist i min ’ægthed’. Når jeg har tænkt
så meget over det her, er det måske også,
fordi jeg selv har en særdeles kort lunte
og ved den mindste ærgrelse forvandles
til en radikalt uforskammet skiderik.
Hvad der af og til har givet mig alvorlige
tømmermænd. 

For ikke bare er det uværdigt for mig
selv at fremvise mine private frustratio-
ner ved at give kassedamen et møgfald,
men det kunne jo også tænkes, at jeg ikke
er det eneste menneske, som har følelser,
og hvem ved, om hun i morges er blevet
forladt af sin mand og nu er endnu mere
knust, end hun var i forvejen. At tale
pænt ville måske være med til at få os
begge gennem en svær dag, og hvis visse
faste vendinger simpelthen sad os på ryg-
marven, ville vi allerede være hjulpet et
stykke på vej.

DER ER ingen grund til at dæmonisere de
formelle sproglige vendinger ved at hæv-
de, at deres stivhed står i vejen for sponta-
nitet, for møder man et menneske, man
særlig godt kan lide, kan man jo sagtens

kommunikere dét med et par rappe til-
lægsord og et glimt i øjet. Og omvendt
kan folk på min alder og opefter jo også
tydeligt huske, hvordan selv det mest
korrekte sprog kunne bruges til på én
gang at optræde ulasteligt og samtidig
udvise den mest isnende nedladenhed
over for ’Lille De’. 

Så trods alle mine gode argumenter er
der altså heller ingen grund til at ideali-
sere høflighedsformerne og tro, at de i
sig selv er et universalmiddel til løsning
af alle sociale og mellemmenneskelige
problemer. Men rent pragmatisk må
man sige, at i et samfund, hvor alt ikke
længere er underforstået og derfor kan
tages for givet, er de i hvert fald blevet
nødvendige. 

DRØMMER man om et genhør med di-
skenspringer-artigheder a la ’beklager,
det er en fejl fra vor side’ og ’17,50 i kun-
dens favør’, har det nok lange udsigter,
for selvom vi nu mangler høflighedsfor-
merne, vil de gamle af slagsen selvfølge-
lig ikke genopstå, og det skal de heller ik-
ke. 

Men jeg tror, at der lige så langsomt vil
vokse nye, fælles former frem, simpelt-
hen fordi der virkelig er brug for dem. Og
skønt jeg afgjort har en rem af huden
selv, finder jeg det alligevel skudt forbi,
når folk på min alder typisk mishages
over en vending som ’Hav en god dag’,
fordi vi bliver irriterede over amerikanis-
men i oversættelsen af ’Have a nice day’.
For når dansk har mistet sine høfligheds-
former, og vi pludselig står og mangler
dem, er det er da klart, at de unge henter
dem, hvor de findes, og som jeg har været
inde på, er det ikke tilfældigt, at det net-

op er i USA, hvis sprog vi desuden uden vi-
dere har adgang til via massemedierne.

Det er interessant at se, hvordan ind-
vandrerne i en sproglig mangelsituation
forsøger at skabe nye former efter det for-
håndenværende søms princip. Min loka-

le kioskmand, Ha-
bib, kalder alle si-
ne kunder ’Min
ven’, mens en lille
købmand på hjør-
net af Vendersgade
og Nansensgade,
hvor den arabiske
musik summede
fra ghettoblaste-
ren, tiltalte alle

med ’Chief!’ så man næsten kunne høre
udråbstegnet. Men eftersom det ikke
nødvendigvis er enhver kunde til tyve
Prince og Ekstra Bladet, der kan forventes
at være en ven af den mellemøstlige
mand bag disken, er begge udtryk forsøg
på at komme en eventuel modvilje fra
den etniske dansker i forkøbet ved ikke
bare at anerkende ham, men også over-
anerkende ham. 

Hvor Habibs ’Min ven’ virker totalt af-
væbnende, fordi det rent faktisk bliver
sagt med stor venlighed, har ’Chief’ en lil-
le ironisk tvist, som jeg synes er herlig,
fordi købmanden eftertrykkeligt får an-
erkendt mig, så forretningen kan kom-
me i gang, og samtidig får det parodiske i
udtrykket jo ud mellem sidebenene på-
peget det ulige i vores forhold. På et af de
gamle brune værtshuse på Falkoner Allé
var det helt usædvanligt en indvandrer,
der stod i baren. Dét har jeg simpelthen
aldrig set før, men han tog højde for den
potentielt sprængfarlige situation ved at

kalde de øllede kunder for ’Mester’: »Her
har du din Gamle Carlsberg, Mester, det
bliver lige 23 kroner«. Dén er svær at be-
svare med en racistisk bemærkning, for
med udtrykket Mester overtager barten-
deren den håndværkerjargon, der er
gangbar på sådan et værtshus, og opnår
på genial vis på samme tid at berolige
kunden ved formelt at anerkende hans
førsterang, men ved at overtage hans ka-
rakteristiske sprog gør bartenderen sig
jo alligevel – så at sige ad bagdøren – til
hans ligemand.

Både ’Min ven’, ’Chief’ og ’Mester’ sigter
på at afværge racisme ved at ophøje den
anden efter modellen ’Jeg anerkender
dig mere, end du anerkender mig’ – un-
derforstået: ’... så lad nu være med at pis-
se på mig bare fordi jeg kommer fra Paki-
stan’. Og jeg synes da, at alle tre eksem-
pler er sjove og opfindsomme og vidner
om stort overskud i en situation, hvor
man står på sprogligt bar bund. Men jeg
tror og håber alligevel, at det er over-
gangsformer, indtil der opstår et fælles
sprog til gensidig anerkendelse, så den
ene part ikke ser sig nødsaget til at ophø-
je den anden, men begge kan tiltale hin-
anden som ligemænd. 

Så i mine øjne ville nye, svale høflig-
hedsformer være et godt bidrag til da-
gens multietniske samfund, hvor vi skal
leve civiliseret sammen uanset vores for-
skellige, højt besungne og til tider farligt
overophedede kulturelle værdier. 
SØREN ULRIK THOMSEN

... Selv tak, fru Jørgensen
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