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Operationen var et
forunderligt mirakel
forklædt som en lav-
praktisk handling.
Miraklet fik uvur-
derlig psykologisk
betydning på et dy-
stert tidspunkt i Eu-
ropa. Det mobilise-
rede øfolket.

mirakel forklædt som en lav-
praktisk handling. Miraklet fik
uvurderlig psykologisk betyd-
ning på et dystert tidspunkt i
Europa. Det mobiliserede øfol-
ket. Førte til churchillsk master-
spin på allerhøjeste plan i den
allerhøjeste sags interesse.

I filmen ”Darkest Hour” er vi med
Churchill helt oppe under kup-
len noget af tiden, men også
med ham helt nede i tvivlens
kældermørke til andre tider . Et
pendul mellem eufori og angst på
et tidspunkt, hvor diplomatiske og
militære beslutninger havde langt-
rækkende og helt afgørende histo-
riske konsekvenser.

For Churchill er i dyb tvivl om
sin strategi over for Hitler, i poli-
tisk modvind, alene. Indtil han
fornemmer folkets vilje og psykisk
styrket af den fornemmelse ”mobi-
liserer det engelske sprog” og går i
krig med sproget som sit stærkeste
våben. 

De to film har succes, mens Det
Forenede Kongerige diskuterer
brexit: briternes exit fra EU. De så-
kaldte ”brexiteers”, tilhængerne af
exiten, ser starten af Anden Ver-
denskrig som beviset på, at øriget
kan selv. Det kan godt være, synes
de, at overgangen til den gen-
vundne frihed uden for EU bliver
svær. Ligesom kampen dengang.
Men så kommer de historiske be-
lønninger »some sunny day«, som
Vera Lynn synger, i form af demo-
kratisk stolthed, national selvbe-
stemmelse og medlemskab af den
åbne, vide verden – frem for med-
lemskab af en demokratisk under-
skudsforretning, ”et planøkono-
misk helvede”, som de bistert kal-
der EU.

Tilhængerne af fortsat medlem-
skab derimod, ”the remainers”,
forbliverne, konkluderer helt om-
vendt. De totale dødstal for Anden

To fremragende film, ”Dunkirk” og
”Darkest Hour”, er begge indstille-
de til forskellige priser ved dette
års Academy Awards i Hollywood,
populært kaldet The Oscars. Fælles
for de to film er, at de handler om
briternes historie og deres finest
hour – deres fineste time. Dengang
de var helt alene i kampen imod
Hitler. De europæiske allierede var
slået i gulvet af Tyskland, og USA
var slet ikke parat til krig endnu. 

Heroisme og tvivl er ledemotiver
i begge film, begge dele er til at ta-
ge og især føle på. Heroisme be-
tragtes som et svulstigt fænomen i
vor tid. Monty Pythons »don’t
mention the war«-klassiker gør
grin med britisk Anden Verdens-
krigs nostalgi. Men jeg fik alligevel
tårer i øjnene, mange tårer, da de
sejlede over kanalen til Elgars mu-
sik i filmen ”Dunkirk” for at hente
soldaterne hjem, og da Churchill
holdt sin »blood, toil, tears and
sweat«-tale i filmen ”Darkest
Hour”. Mange tårer, mange klee-
nex. Snøft.

”Dunkirk” handler om 1940 og
om, hvordan folket sejlede fra ø-
riget over kanalen til Frankrig i de-
res egne private både og samlede
330.000 soldater op og tog dem
med hjem. I sikkerhed. Langt de
fleste var britiske soldater, der var
strandet og fanget i en fælde, en
slagtebænk på kysten ved den
franske kanalby Dunkirk, helt om-
ringet af tyske soldater.

Operationen var et forunderligt

Verdenskrig mere end antyder, at
Europa bør samarbejde frem for at
slås. Og der døde 68.000 soldater
på stranden ved Dunkirk, ikke alle
kom frelste med bådene hjem. Eu-
ropa er helt anderledes end den-
gang, påpeger de, globaliseringen
kræver nye samlivsformer mellem
nationalstaterne.

De saglige argumenter hober sig op.
Netop på grund af Anden Verdens-
krig bør man elske Bruxelles, selv
om taler af luxembourgeren
Jean-Claude Juncker ikke får os til
at gribe efter kleenexkassen som
Churchills taler, det vil nok selv de
mest entusiastiske EU-tilhængere
indrømme. I Robert Menasses ro-
man ”Die Hauptstadt” om EU’s
hovedstad Bruxelles overvejer
kommissionen at true med Ausch-
witz som skræmmebillede, hvis vi
ikke lærer at elske EU – så galt gik
det engang, så galt kan det gå igen.

Følelser er kommet for at blive.
Fornuft er kommet for at blive.
Når ”the brexiteers” konspirerer
imod ”the remainers”, så mødes
kavaleriet, hedder det.

Heroiseringen af kavaleristerne
er hinsides fornuft. Men kavaleri-
sterne vil sige ”vent og se”, efter
en barsk omstilling ude i det EU-fri
rum så ender vi, hvor vi hører
hjemme, hvor vi bør være, nemlig
som et selvstændigt folk. Det var
det, vi kæmpede for dengang. Re-
torikken er nostalgisk og som det
meste retorik usaglig.

Men ligesom Churchills retorik
var med til at vinde en krig en-
gang, så vandt kavaleristernes fø-
lelsesbaserede retorik en folkeaf-
stemning. Der var flertal for, at
Storbritannien skulle ud af EU.

Måske vinder filmene om Dun-
kirk og om Churchill Oscars i Hol-
lywood! 

Virkelighedens ”Battle of Bri-
tain” bliver sværere.

Man bør elske Bruxelles på
grund af Anden Verdenskrig

Virkelighedens kamp om
Storbritannien bliver sværere
end kampen om Oscars til to
film om briternes historie. 

Ulla Terkelsens verden
De såkaldte ”bre-
xiteers”, tilhængerne
af exiten, ser starten
af Anden Verdens-
krig som beviset på,
at øriget kan selv.

Der har været en del sager, hvor
politikerne har følt sig fejlinfor-
meret eller for lidt informeret af
embedsmændene i Hovedstads-
regionen. Dette er et alvorligt
problem, for politikernes væ-
sentligste adgang til informa-
tioner inden stillingtagen til
politiske spørgsmål er embeds-
mændenes oplysninger.

Søndag 18/2 og mandag 19/2
var der i Jyllands-Posten en re-
degørelse for forløbet af vedta-
gelsen af budgettet for akuthu-
set på Bispebjerg Hospital og
embedsmændenes forsøg på at
skjule vigtige oplysninger for
offentligheden. JP’s journalister
har fulgt denne proces igennem
længere tid og tidligere afsløret
uregelmæssigheder omkring
udbuds- og bedømmelsespro-
cessen af de konkurrerende for-
slag.

JP’s oplysninger blev først be-
nægtet af regionens embeds-
mænd, men viste sig at være
korrekte. Sagen endte med en
fyring af den ansvarlige em-
bedsmand, mens et par andre
embedsmænd gik fri, da de hav-
de skiftet job. Der er nu anlagt
en stor erstatningssag af det ar-
kitektfirma, som pga. manipu-
lationerne tabte konkurrencen. 

JP’s nye artikler viser, at vi re-
gionsrådspolitikere på dårligt
oplyst grundlag godkendte bud-
gettet for akuthuset ved re-
gionsrådsmødet 24/10-2017,
idet intet var oplyst om et for-
ventet stort underskud på bud-
gettet. Embedsfolkene i regio-
nen holdt åbenbart problemer-
ne med det forventede under-
skud skjult for politikerne. 

Vi politikere fik et skønmaleri
præsenteret, da man skulle tage
stilling til budgettet, som selv-
følgelig blev vedtaget uden af-
stemning og efter koncerndi-
rektionens indstilling og anbe-
faling.

Kun takket være en grundig jour-
nalistisk indsats får befolknin-
gen såvel som politikerne ind-
blik i, hvad der er foregået. Pga.
den første sag, som JP skrev om,
er der fra politisk side naturlig-
vis nu mindre tillid til embeds-
mændenes forklaringer vedrø-
rende den nye sag.

Hvis vi politikere ikke kan
stole på, at vi får sagerne oplyst,
inden vi skal stemme om dem i
regionsrådssalen, er vi på vej til
et teknokrati, hvor vi politikere
bliver brugt som facadepynt og
er ansvarlige for beslutninger,
hvis indhold omfatter uoplyste,
vigtige forhold.

Man kommer til at mindes
Jesper Tynells bog ”Mørkelyg-
ten – embedsmænd fortæller
om politisk tilskæring af tal, ju-
ra og fakta” og Pernille Boye
Koch og Tim Knudsens bog
”Ansvaret, der forsvandt – om
magten, ministrene og embeds-
værket”. 
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