MANDAGS-TILLÆG-II
udkommer visse mandage

Skal de jordes ?
De skulle måske jordes - vore folkevalgte og
deres professionelle rådgivere. Jeg taler selvfølgelig ikke om at jorde vore tillidsfolk som man
ser det på alverdens fodboldbaner, men at give
vore representanter og embedsmænd en jord-

ledning - en jordforbindelse. Den ministerielle og
administeative virkelighed er ikke den samme
som virkeligheden for de 3/4 af befolkningen,
som knokler rundt for at få et liv til at hænge
sammen - op ad bakke for tiden.
Vore visionære politikere arbejder med store
planer om forcromede regne-stykker for 2020
>2030. Til den tid vil der kunne skabes orden i
økonomien - arbejdsløsheden vil have det
nødvendige niveau og fattigdommen isoleret, så
den ikke skæmmer det pæne billede.
Disse 6 - 16 års ventetid på ordnede forhold er
ikke helt så ubehagelig i en ergonomisk
kontorstol som på et vejarbejdersjak - udsigten
er meget forskellig og detsamme er den
gennemsnitlige levealder.
For folk som mig er det svært at kommunikere
med mennesker, som kun vil tale om i morgen,
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men ikke er meget for at forholde sig til i dag som kan forholde sig til statistik og dyre
undersøgelser, men må veje virkeligheden på
politikerens guldvægt.
Det er klart at det kan være svært også at nå
det der med “virkeligheden”, når man må bruge
14-16 timer i døgnet for at være nogenlunde
sikker på genvalg. Livslinjen for demokratiet, de
politiske partier, har minimal medlemstilslutning,
så de mange får valget mellem de få´s repræsentanter - og imens kører embedsapparatet som det plejer - med mindre der er
“sager”. Sager eksploderer - forarger og syltes
eller spinnes væk. De kan så tages op ved
passende lejligheder som kasteskyts i en ordduel. I dansen om demokratiet.
Er det ca. 40.000 danskere som har stemt på
hvert folketingsmedlem? Hvormange af dem har
mødt deres mand(kvinde) og måske set dem i
øjnene ? Selvfølgelig kan vi fem-en-halv milion
danskere ikke få lige vores vilje, men i 100 år
har vi været gode til at tale os tilrette allesammen. Er den samtale ikke nu taget ud af
vore hænder, og bragt ind i et rum af proffessionelle hvor vi “amatører” ikke kender
reglerne ? Hvem har “skylden” ? - Er det politikerne som har lukket sig om sig selv - medierne
som har gjort politik til et reality-show med

mere vægt på dekoration end på mening - eller
er det bare danskerne, som er mere interesserede i huspriser og friværdi end i ellers
pæne folk som smider regne-stykker i hovedet
på hinanden. Det er vel kun et spørgsmål om tid
hvorlænge illusionen om det inkluderende
folkestyre kan holde - og hvad så ?
Sidste gang vores del af verden var i en
lignende situation gik det frygtelig galt med
totalitarisme og verdenskrig. Skal vi lige have én
tur til for at lære det ?
Kunne man forestille sig at vi sagde til vore
politikere: “Det der - det gør i ikke igen - og
hvorfor slås, når der er plads til at række
tunge !” - Utopi måske, men i vores del af
verden får vi indimellem chancen - den er der
mange der ikke får. Derfor er vi vel også
forpligtet til at tale extra højt, og prøve at skabe
et ægte demokratisk fællesskab - evt. til export.
Der må være et stort marked “out there”, men
man kommer kun ind, hvis ens “vare” har en
indlagt kvalitet, som man ikke finder ret mange
andre steder.
Vi har chancen for at skabe den kvalitet.
Ole Neumann

specialarbejder emeritus
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Tidens forfald.
Før i tiden blev en folkepensionist som mig bare
kaldt: et gammelt røvhul - så blev vi til “en
ældrebyrde” - men da det ikke lød så pænt blev
vi så til “det demografiske problem” - det lyder
sådan lidt mere videnskabeligt, ikke så personligt, og gør det nemmere at tale om.
For et er at de ældre medborgere trækker sig
tilbage fra arbejdsmarkedet i en situation, hvor
vi kun har en halv million arbejdsløse, et andet
er at de aller fleste søger om folkepension.
Samtidig tyder alt på, at levealderen stiger (dog
ikke så meget i de lavere samfundsklasser) med
alt hvad det betyder af udgifter til hjemmepleje
- senere plejehjem og hospitals-indlæggelser. På

et tidspunkt må vel de som i deres overenskomster har sørget for rigelige pensioner,
overveje hvor meget de mener at man skal ofre
på en social lighedstanke, som de ikke selv har
nogen umiddelbar glæde af. Hvor meget skal
man egentlig ofre på ubemidlede folkepensionister? Meget gamle mennesker koster en
formue “i drift”, og hvor mange timer besøger vi
dem egentlig? Har man i et moderne rationelt
samfund overhovedet råd til oldeforældre? Er
det ikke op til de aktive samfundsborgere og
skatteydere at bestemme hvem der har et
værdigt liv, og kan det mon ikke gøres op i en
cost/benefit-analyse? Det eneste problem er, at
resultatet af en sådan analyse vel en dag også
rammer dem som laver den - medmindre
selvfølgelig at de selv tilhører den priviligerede
klasse, som med private forsikringer og høj
pension kan trække sig tilbage fra et slidsomt
mellemleder-liv når de finder det passende.
Hvem ved - måske bliver jeg en af de første som
får tilbudt en behagelig og værdig aflivning på
fællesskabets regning - evt. med en mindre
kontant “bonus” til mine efterladte. Det er da
ikke helt utænkeligt - vel?
Ole Neumann
specialarbejder emeritus
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Gudebilleder & kildekritik
Det startede vel da vores forfædres forfædre
sad der omkring bålet med hele familien, godt
mætte efter dagens jagt, og en af ungerne
spurgte: ”bedstefar, hvordan startede det hele
egentlig?” - det ka´ jo ikke nytte at sige
“pludselig var vi her bare”, og da det er godt at
få banket lidt moral ind i ungerne, opstod

legenderne. Om lyset og mørket - godt og ondt guder og helte - de findes på alle sprog.
I vores del af verden har Jesus-legenden præget
de sidste 1500 år. Bygget på en mellemøstlig
stammes skabelses-beretning og historie, har
man med beretningen om Jesus af Nasaret,
skabt en verdensmagt uden lige i menneskernes
historie: den kristne kirke, hvor især den
romersk katolske gren har været førende.
Politisk, økonomisk og moralsk. Når jeg taler om
Jesus-legenden, er det ikke for at såre nogen
menneskers religiøse følelser, men blot for at
konstatere, at direkte håndfaste beviser på
beretningerne i det nye testamente ikke findes.
De første skriftlige kilder menes at være skrevet
ca. 40 år efter Jesu´korsfæstelse, som der
forresten heller ikke står noget om andre steder.
På en af de første sider i håndbog for
journalister står der: Spørg hvem sagde hvad og
hvorfor ! Ikke for at stille spørgsmålstegn ved
evangelisternes hæderlighed, men for at forstå
hvilken sammenhæng beretningerne er skrevet
i. Er det partsinlæg ? - Propaganda ? - i hvilken
tradition er det skrevet, og til hvem - er vores
ny testamente guds ord, eller menneskers
beretninger, oversat , redigeret og bearbejdet af
mennesker med alle de begrænsninger det
indebærer ?
4.

Tilbage står, at nogen tror på hvad manden
siger, og det er der ikke noget galt i, men er det
tilladt at tvivle ? Gennem alle tider er religiøse
skrifter blevet brugt som undskyldning for
detsværre - meget menneskelige grusomheder.
Var det mon det profeten mente, eller er der
tale om “nødvændige fortolkninger” for at holde
dansen om guldkalven i gang? Hvis vore fortællinger om den gode og bamhjertige gud skal
holde, kunne man fristes til at tro det. Det har
vel sjældent været det enkelte religiøse
menneske som har skabt korstog og storkrige,
men de såkaldt religiøse professionelle institutioner, hvis politiske ambitioner har kostet
menneskeheden dyrt - dette sagt i dyb respekt
for de religiøse mænd og kvinder, som gennem
tiden, og i alle farver, har hjulpet de små og de
svage og dem som har det svært. Disse
medmenneskelige egenskaber har vi alle brug
for. Men i magt-pyramider har moralen det med
at forsvinde i midten. Der gør man som man får
besked på, og skulle man komme i tvivl, eller få
moralske skrubler, så gør man som man har fået
besked på. I toppen ved man at man skal stå til
regnskab for eftertiden på den ene eller anden
måde, og i bunden, hvor man møder virkeligheden, tvinges man til at forholde sig. Texten
skrives i toppen - men fortolkes og admini-

streres i midten, som samtidig sidder tungt på al
kommunikation - man kan med rette spørge
hvem der i virkeligheden har magten i den slags
organisationer. Skal menneskets møde med sin
gud administreres - kontrolleres - og betales for,
til en slags guds ophøjede dørvogtere?
Man startede med en monoteistisk religion, men
har så efterhånden udvidet personalet med en
profet eller en søn - en helligånd og den hellige
guds moder, 12 apostle og utallige helgener, og
så er der englene, med både menige og
ærkeængle. Hertil kommer så det jordiske
overordnede personale bestående af paver kardinaler og biskopper, som definerer vejen til
paradiset med garanti fra det højeste. Samtidig
må man konstatere, at religiøse højtider altid
har været et boost til økonomien.
Trods al guddommelig visdom må der i
skabelsen af himmel og jord være noget der er
smuttet. Det som kunne være så perfekt
skæmmes af djævelen, som tilsyneladende i
mange forklædninger er smuttet med ved en
fejltagelse (ellers skulle skaberen have en bizar
sans for humor) - det må vi så trækkes med.
Måske er det også meget praktisk for mange, at
have nogen at give skylden for “egne syndefald”
og meget almindelige menneskelige drifter. “Det
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grimme” i tilværelsen har hverken gud eller
mennesker ansvar for - det er djævelens værk rollerne er fordelt.
Men måske er både gud og djævelen en del af
os selv, og det er mellem vores ører at kampen
mellem godt og ondt - rigtigt og forkert foregår,
og ikke i religionernes fiktions-verden. Der
findes måske slet ingen opdateret “manual til

menneskelivet”, men 1000 generationers erfaringer ligger i vores gener, ikke som remser
eller dogmer men som viden klar til brug.
Jeg tager mig ret til at tro hvad jeg vil - eller
helt lade være - og den ret må så også gælde
mine medmennesker.
Ole Neumann
emeritus

Annonce
Stillingen som den 4. statsmagt er pt. Ledig, og ønskes besat snarest. Funktionen udføres for
tiden af enkelte æterbårne Public-service-medier, men da disse af natur ikke egner sig til at
redegøre for komplicerede problemstillinger, søges ildsjæle til, i mere egnede medier, at påtage
sig den opgave som i mange år blev udført af aviser og dagblade, nemlig samvittighedsfuldt at
efterprøve og fremlægge politiske, kulturelle og økonomiske begivenheder.
Da kun de færreste af DJF´s medlemmer har egentligt journalistisk arbejde – de fleste er
professionelle leverandører af partsindlæg - kan man ikke forvente at netop denne faggruppe er
egnet til, eller har vilje til, til at kigge gennem deres måske fremtidige kollegers spin og doubletalk – de har for meget til fælles.
Her er brug for mennesker som brænder for fairness, retfærdighed og måske oven i købet en
bedre verden, og som er villige til at kæmpe for at afsløre de huller og hulheder, som i den sidste
ende vil underminere vores samfund.
Ansøgninger kan sendes til pressens minister:
Statsministeren
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De store mænd
Dem vi ærer som store historiske personligheder
er typisk dem, som har været i stand til at
undertrykke flest medmennesker. Alexander den
Store og Cæsar slagtede fremmede folkeslag i
bundter, og bliver stadig berømmet for det.
Historien vrimler med dem. OK - Hitler & Stalin
er nok lige tæt nok på, men Napolon, det

engelske imperium og erobringen af Amerika er
noget vore børn lærer om i skolen, som udtryk
for vor races storhed.
Vor egen mest berømte konge, Christian 4.
tabte alle de krige han deltog i, og brandbeskattede befolkningen for at få råd til sin børs
og sit runde tårn, men danskerne elsker ham
tilsyneladende. I det hele taget har alle vore
glorværdige danske konger siden Knud den
Store gjort vort land mindre (dog fik Christian X
en lille bid tilbage i 1920 med de stores hjælp).
Nu er Danmark et fredselskende land, men
samtidig med at vi hylder fred og fordragelighed, lærer vi vore børn, at dem som virkelig
tæller, det er de store slagtere. Vi priser
demokrati og medindflydelse, men glorificerer
magtmenneskerne. - Ikke noget at sige til at
vore børn er forvirrede - også langt over de 18
år og valgretten. Hvem skal man stemme på ?
De grå personer som bruger dage på at prøve at
tale sig frem til et kompromis, som vi alle kan
leve med, eller ham som påstår at han kan
skære igennem og bestemme til alles bedste.
Hvis man ikke selv, eller ens forældre har
oplevet totalitarisme, lyder det forjættende med
en stærk mand som kan bringe orden. Og det er
da også nemt at skabe både ro og en fantastisk
økonomisk vækst, hvis man er villig til at bruge
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midler som Pinochet brugte i Chile. Han
fængslede alle ledende fagforeningsfolk og
jagede de intelektuelle ud af landet (som også
Hitler gjorde) og så kunne hæren, med lidt
hjælp nordfra, nemt skabe den “fred” som skal
til hvis man skal drive forretning.
I vor del af Europa kan man ikke bruge de
væbnede styrkre som beroligende element mod
utilfredse borgere, så i stedet må man bruge
økonomiske diciplinærmidler, administreret af
banker og fonde, hvilket gør årsagssammenhængen mere uklar for den almindelige befolkning. Man åbner dermed døren for “de enkle
løsningers mand”. Hvis man samtidig uimodsagt
kan udnævne en underdog-gruppe, som kan få
skylden for alt ondt, er det nemt at argumentere
for folkestyrets uformåenhed. I 1933 blev Hitler
valgt med 40% af stemmerne, i Rusland bliver
Putin valgt med et kæmpe flertal, og i sydeuopa
stormer højeradikale partier frem.
Måske har mennesker en svaghed for “store
mænd", og ser derfor igennem fingre med
“ubehagelige detaljer”, sålænge det ikke lige
rammer dem. Er vi i det nypietistiske 21´ende
århundrede ved igen at vænne os til en “dem &
os”-tankegang, som nemt kan bane vej for
løsninger, som vi på længere sigt ikke kan være
stolte af. Ingen af disse “store mænd” har selv

haft blod på hænderne, men har haft folk til at
“gøre det grove”. Man kan ikke finde et eneste
stykke papir på, at Hitler beordrede jøder,
sigøjnere og handicappede aflivet, men det
udførtes med stor effektivitet af hans stab og
deres undergivne, som så kunne fralægge sig
ansvaret, da de handlede efter ordre - helt ned
til dem som køret togene til udryddelseslejrene.
Samme mekanisme så man da Jugoslavien gik i
opløsning. Måske er det ikke de “store mænd” i
sig selv som er farlige, men dem som blot gør
hvad de store beordrer. Selvfølgelig er der
småfolk, der med en pistol i nakken tvinges til at
gøre frygtelige ting, men må vi ikke fastolde
hinanden på et personligt ansvar for vore
handlinger - også når vi har taget fejl. Dette
ikke for at legitimere “de lange knives nat”
overfor den tabende part i en konflikt, men for
at opfordre til omtanke før man vælger side - og
hos os kan man vælge side. Lyder de ”store
mænds” tirader helt rent, og hvem skal i
virkeligheden bestemme. Den “store mand” kan
ikke personligt tage sig af alting, så hvem skal
administrere for ham, og efter hvilke regler?
Hvem er includeret og hvem er excluderet af
fællesskabet? Må man være uenig? Får du
samme svar på alle spørgsmål, så spørg igen.
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Der var engang en klog mand som påstod, at
demokrati er den mindst ringe styreform vi
endnu har prøvet. Hvor den har fået tid til at
virke, som f.eks. her i Norden, har det skabt
forbilledlige samfund, hvor der plads til
(næsten) alle. Samtidig er vi blevet et af de
mest velstående steder på jorden. Alt det har vi
opnået uden “stærke mænd” som kunne skære
igennem og få deres vilje, men gennem ævl &
kævl - ind i mellem med råben og skrigen og
trampen i gulvet, men rimeligt civiliceret trods
alt.

Man kunne håbe at de “store mænds” tid er ved
at være forbi, og vi mennesker kunne få tid til at
hjælpe og nyde hinanden i al vores mangfoldighed og finde ud af at deles i stedet for at
slås om maden. Nogen vil stadig noget andet,
men mon ikke vi kan deale med dem på en pæn
måde - alle os - det er vel snart på tide!
Ole Neumann.
specialarbejder-emeritus
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PH - Re-visitet
Poul Henningsen var en klog mand. For et par
menneskealdre siden skabte han en lampe, der
har holdt fra jugend- til hi-teck. Rigtigt tænkt fra
starten - holder evigt. Det samme med nogle af
hans viser, som rummer både dyb politisk og
menneskelig indsigt. For eksempel rummer PHvisen om fandens oldemor et kvalificeret svar på
et af tidens store spørgsmål. Vi har oprettet
reservater for oldinge som af principielle årsager
skal holdes i live så længe som menneskeligt
muligt. Alt som eventuelt kunne forkorte vore
kæres ophold - tobak, spiritus og uautoriseret
medicin - er uønsket. Da det er meget nemmere
at måle levedage end livskvalitet, bliver overlevelse på et hvilketsomhelst niveau målet. Og
det er her at PH kommer ind i billedet. Man
kunne måske undgå meget af denne uværdige
afsked med livet ved at følge hans råd : Lad vor
ældrepleje uddele “cigaretter whiskey og nøgne
piger” (vælg køn efter behov) - nogen vil måske
foretrække fyldte chokolader og Grand-Manier .
En karton smøger og 2 flasker single malt eller 1
kasse vin til alle pensionister hver uge. Hvis man
trækker moms og afgifter fra, kan det næppe
blive dyrere end alle de lykkepiller - den angstdæmpende og smertestillende medicin, som

man stiller gratis til rådighed for os “på vej ud”.
Fester med sang og dans og kissemissen i
hjørnerne er heller ikke af vejen. Mange ville
måske få et lidt kortere otium, men hvilket
otium. Hvis man kan nyde sit livs aften med god
mad og ædle vine, finder man sig så ikke i at
man skal lidt tidligere i seng? Tænk hvis man.
fremfor en måske årlang kamp mod det
uafvendelige i et fremmed og meget professionelt miljø, kunne ende sit liv til lyden af
champagne-propper. - og samtidig ville det
virkelig være noget der kunne ses på fællesskabets regnskab. Hvordan vil vi helst huske
vores farfar - tullende rundt i kolonihaven i en
1/2-bimmelim efter en god frokost, eller i en stol
på plejehjemmet med tomme øjne? Kan man
overhovedet tillade sig at tvinge ældre værdige
mennesker til at ende et langt liv under forhold,
som de ikke har nogen indflydelse på ? Til ære
for hvem ? Var det ikke bedre at lade gamle
mennesker ryge, drikke, æde og leve sig ihjel
end at lade dem ende som en ældrebyrde?
Man skulle måske fra politisk- og administrativ
side skifte spor fra tal-pleje til ældre-pleje.
Ole Neumann
gammel efterhånden
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En undskyldning
Kære børn - ja, jeg ved at i ikke ka´ li´at blive
kaldt børn, når i nu står på toppen af jeres
karrierere, føler at det er jer, som kører med
klatten, men vi skylder jer en undskyldning. Vi
fik jer i slutningen af de optimistiske 60-ere og
70-ere. I var vores kærligheds blomster, vores
gave til fremtiden. I skulle være kronen på det
værk, som var blevet skabt ud af 2.verdenskrigs
grusbunker. Men i vor iver efter at give jer
chancen for at realisere ”paradis på jord”, har vi

tilsyneladende glemt noget, nemlig at lære jer
det, som vore forældre, på deres egen kantede
måde, havde banket ind i os. Noget helt basalt
om at leve i flok.
I vores opgør med metoden ( Gør hvad der bli´r
sagt ! - hold kæft når de voksne taler ! - Børn
skal ses, men ikke høres), forsvandt også noget
andet. Noget om at dele i stedet for at slås. Det
var så indlysende for os, at det var der da ingen
grund til at spilde tid på. – men det skulle vi
måske have gjort.
Nu hænger i altså på den, og det som kunne
have været børnelærdom skal i nu til at lære
gennem smertelige erfaringer.
Der var nogle ting som var så selvfølgelige for
os, at de aldrig var til debat, og derfor har i
måske aldrig hørt om dem. Eller også er de
blevet sagt så tit, at de har mistet deres
egentlige betydning, og blot er blevet en frase.
f.eks kan det være et spørgsmål om det er den
samme kærlighed man taler om når man –
elsker sin gud – elsker sin kæreste og sine børn
– elsker sit land - elsker soft ice . Et lille ord,
som rækker fra det aller dybeste til det mest
overfladiske, og som for det meste bliver brugt i
den lette ende. Er det sådan det er gået med et
ord som solidaritet, der næsten er forsvundet
fra det danske sprog - på trods af at det
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betegner en af de vigtigste egenskaber for en
velfungerende flok. At handle solidarisk, undgå
at udnytte hinanden, vise omsorg for de små og
svage og have vilje til
at hjælpe, er vel de
evner som giver ”gode medmennesker” i et
hvilket som helst samfund. Alle ville ønske sig
sådan en nabo – også naboen. Problemerne
kommer når naboen skal vælge om han vil gi´
en 10´er mere for flæskestegen så du kan
beholde dit job, - og når du skal vælge om du vil
betale 100 kr. mere i skat om året, så naboens
gamle mor kan få en ordentlig pleje.
For at modvirke menneskets umiddelbare
solidaritet, bliver dilemmaets enkelhed for det
meste gemt bag en lang snak om konkurrence
(solidaritetens modsætning), skattetryk og
nationaløkonomi. Spørgsmål om levende
menneskers liv og død bliver reduceret til et
regnestykke, fremført af pæne unge mænd, som
tydeligt har brugt mange mange år på at regne
regnestykker. Det gør de på en let, smilende og
overbevisende glat måde som røber, at de enten
ikke fatter hvad de egentlig taler om, eller også
er de bare ligeglade. – det sidste er næsten det
værste.

Vi, jeres forældre, som er vokset op med
Orwell´s ”1984” og Huxley´s ”Fagre nye
verden”, burde selvfølgelig have advaret jer om
hvad systematisk egoisme ville føre til, men vi
kunne ikke forestillede os at vore ønskebørn
ville falde for smarte demagoger og reklamefolk
- vores fejl. Og nu hænger vi så i en papirpengekrise der får alle verdens små bål til at
blusse op.
Heldigvis ser det ud til at nogle af jeres unger,
vores børnebørn, er ved at genopfinde “de
gamle dyder”. Nej til racisme, klima- og miljøbevægelsen, “Occupie Wall-street” og “we are
the 99%”. Det er ungernes slagsang, og det kan
i som deres forældre være stolte over. Selvfølgelig er der også nogle af jeres børn der
falder ved siden af, men de fleste vokser fra det
hvis de får muligheden - ligesom i selv gjorde.
At børn stiller spørgsmålstegn ved deres forældres metoder er et sundhedstegn. Sådan må
det være - dermed ikke sagt at vi gamle er helt
idioter.
- vel søde børn !
- Ole!
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