Politisk kultur
Demokrati i Danmark
4. — 10. juni 2021

Politisk kultur. I denne uge sætter vi spot på, hvilke idéer

der ligger til grund for det danske folkestyre, og hvordan
demokratiet fungerer i praksis. Vi taler om, hvad vi skal med
Grundtvigs forestilling om folkelighed — og om Grundloven
er et levn fra fortiden. Hvordan forsvarer vi fundamentale
frihedsværdier i en tid, hvor demokratiet er under pres? Har vi
brug for en ny politisk debatkultur for at komme politikerleden
til livs? Hvilken rolle har medierne i forhold til folkestyrets
trivsel? Det er sådanne spørgsmål, vi blandt andet skal høre
og tale om på dette kursus.

Medvirkende. Bertel Nygaard, Bjarne Hastrup,
Christian S. Nissen, Troels Mylenberg, Marlene
Borst Hansen, Carolina Magdalene Maier, Stén
Knuth, Marlene Wind og Morten Dyssel.
Kursustilrettelægger og kursusleder.
Morten Dyssel.

Ret til programændringer forbeholdes!

Dagsrytme
Kl. 8.00 - 9.00
Kl. 9.00 - 9.45
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 14.30 - 16.30
Kl. 18.00 - 19.00
Kl. 19.30 - 21.30

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / Aktivitet
Frokost
Foredrag / Aktivitet
Middag
Aftenarrangement

Præsentation af foredrag
og foredragsholdere
Fredag den 4. juni 2021
Kl. 16.00 - 17.00

Ankomst og indkvartering
Kl. 19.30 - 21.00

Mogens Hemmingsen & Morten Dyssel: Introduktion til
Liselund og kurset

Bertel Nygaard er lektor
i moderne historie ved
Aarhus Universitet.

Lørdag den 5. juni 2021
Kl. 11.00 - 12.30

Bertel Nygaard: Den danske grundlov og de europæiske
revolutioner
Den danske grundlov fra 1849 ses ofte som demokratisk og
som udtryk for en særligt dansk fordragelighed mellem konge
og folk. Men den var i lige så høj grad et forsøg på at afværge
og inddæmme demokratiet, og den fandt sin form midt under
den største bølge af revolutioner i det europæiske kontinents
historie. Dermed trækker den tråde tilbage til den franske re
volution i 1789 – men også frem til senere revolutionære brydninger. Hvad betyder det for vores forståelse af dansk historie
og demokrati også frem mod i dag?

Bjarne Hastrup er admini
strerende direktør for
Ældre Sagen.

Kl. 15.00 - 17.00

Bjarne Hastrup: Grundlovstale
Kl. 19.30 - 21.30

Sangaften
Søndag den 6. juni 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Christian S. Nissen: Folkelighed, folkestyre, folke
oplysning
Sangen ”Folkeligt skal alt nu være” (1848) var Grundtvigs
programerklæring for det nyfødte demokrati. Men det folke
styre-paradigme, der blev udviklet i det efterfølgende århundrede, synger nu på sidste vers. Det skyldes ændrede omgivelsesvilkår og en ny politisk kultur, hvor der er byttet om på
rækkefølgen i folke-styrets to begreber, så det – sat på spidsen
– nu snarere drejer sig om at styre folket.

Christian S. Nissen er
blandt andet forhenværende generaldirektør
i DR.

Kl. 14.30 - 16.30

Troels Mylenberg: Nedslag i aktuel dansk politik
Klima, tidlig pension, uro i blokkene, nye partier, corona.
Fortsæt selv listen. Det seneste år har budt på store diskussioner og vilde omvæltninger i dansk politik. I dette foredrag
tager TV2’s politiske redaktør Troels Mylenberg pulsen på
den aktuelle politik. Og kigger både bagud og fremad ind i en
verden, som vi alle har holdninger til, og hvor der ingen facit
lister er.

Troels Mylenberg er
politisk redaktør på TV2.

Kl. 19.30 - 21.30

Gruppesamtaler om politik, kultur og samfund
Mandag den 7. juni 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Marlene Borst Hansen: Blev du klogere? Et oplæg om
politisk debatkultur
Den offentlige samtale er rygraden i demokratiet, og alarm
klokkerne ringer, når tilliden til den offentlige samtale forsvind
er. Alt for ofte reduceres væsentlige samfundsdebatter til
konfliktunderholdning, hvor det handler om at ”vinde” over
en moddebattør og komme med stærke (korte) punchlines.
Sjældent oplever man, at debattørerne oprigtigt lytter til
hinandens argumenter, og endnu sjældnere at de tør bringe
deres egen tvivl ind i debatten. Hvad gør det ved vores
demokrati, og hvad kan man gøre for at ændre det?

Marlene Borst Hansen er
projektleder for demokratiinitiativet Frirummet.

Kl. 14.30 - 16.30

Frirumsdebat – to folketingsmedlemmer diskuterer et ak
tuelt emne, som de er dybt uenige om
Kl. 19.30 - 21.30

Meningsmatch (spil og samtale)
Tirsdag den 8. juni 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Carolina Magdalene Maier: Ny politisk kultur – den svære
vej fra ideal til praksis
Mange borgere lider af politikerlede, fordi politikere ofte er
bedre til at kaste med mudder og slynge om sig med slagord
end til at lytte nysgerrigt og måske endda ændre holdninger
nu og da. Det forstærkes af en medieverden, der leder efter
konflikter. Men det næres også af en politisk virkelighed, som
kan være så kynisk, at de flotte hensigter forbliver netop det
– flotte hensigter. Carolina Magdalene Maier fortæller om sin

Carolina Magdalene
Maier er sekretariatschef
i Dansk Folkeoplysnings
Samråd.

erfaring fra Alternativet – et parti, der havde en ny og bedre
politisk kultur som ideal, men druknede i en praksis af interne
personstridigheder for fuld offentlig udblæsning.
Kl. 14.30 - 17.00

Omvisning i Folketinget og oplæg ved Stén Knuth om det
danske folkestyre i daglig praksis
Kl. 19.30 - 21.30

Friaften

Stén Knuth er medlem af
Folketinget for Venstre.

Onsdag den 9. juni 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Marlene Wind: Truslen mod Europas liberale værdier
Tribaliseringen er over Europa. Befolkningsgrupper søger
sammen med dem, som ligner dem selv, og bekæmper dem,
der står udenfor. Foredraget giver en analyse af truslen mod
demokratiet i form af en stammetænkning og ’identitetspolitik’,
der sætter spørgsmålstegn ved Europas liberale værdier.
Hvordan kan europæerne forsvare det liberale demokrati og de
fundamentale retsstatsprincipper i en tid, hvor de er under et
gevaldigt pres?
Kl. 14.30 - 16.30

Morten Dyssel: Værdipolitik før og nu

Marlene Wind er leder
af Center for Europæisk
Politik og professor
i statskundskab ved
Københavns Universitet.

Værdipolitiske emner er ofte højt placeret på den politiske
dagsorden, for er der noget, der for alvor kan sætte sindene i
kog og skille vandene, er det de modstridende holdninger til
og synspunkter på spørgsmål som indvandring og integration
eller religion og retspolitik. I foredraget gives der historiske og
aktuelle eksempler på værdipolitiske diskussioner, der har sat
den parlamentariske og offentlige dagsorden i både Danmark
og udlandet.
Kl. 19.30 - 21.30

Koncert
Torsdag den 10. juni 2021
Kl. 9.30

Afrejse

Morten Dyssel er lærer på
Liselund Højskole.

Praktisk information
Priser

Framelding

Ophold (værelse, forplejning, undervisning)
betales forud.

Ved framelding senest 3 uger før kursusstart
refunderes kursusbetalingen (minus
tilmeldingsgebyret på 500 kr.).

Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.

Ved senere framelding refunderes
kursusbetalingen ikke.

Indkvartering

Tilmelding

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:
Enkeltværelse

Kr. 5.255, -

½ dobbeltværelse

Kr. 4.655, -

Gammel afdeling med vaskekumme på
værelset og bad og toilet på gangen:
Enkeltværelse

Kr. 4.655, -

½ dobbeltværelse

Kr. 4.055, -

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag,
udflugter og måltider Kr. 3.730, -

Når du er tilmeldt, modtager du en
bekræftelse fra Liselund med reservations-nr.,
indbetalingskort og betalingsfrister.
Vi anbefaler, at du læser vores
Persondatapolitik.
NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes
meddelt ved tilmelding og senest 3 uger før
kursusstart.

Afbestillingsforsikring

Tilmeldingsgebyr

Liselund har indgået samarbejdsaftale med
Europæiske Rejseforsikring.

Kr. 500,- pr. deltager, betales når Liselund har
bekræftet tilmeldingen.

Find linket til Europæiske Rejseforsikring på
vores hjemmeside.

Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i
kursusbetalingen.
Refunderes ikke ved framelding.

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Telefon: 5852 3120
Læs mere på www.liselund.dk

