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Visdom og 
muligheder
”Vi arbejder kun på at fylde hukommelsen og lader forståelsen og samvittigheden stå 
tomme. Som fuglene undertiden leder efter korn og flyver hjem med det i næbbet, 
uden at smage på det, for at made deres unger med det, sådan går vore skolelærere 
rundt og nipper viden fra bøgerne, anbringer det mellem læberne – længere når den 
ikke – for så igen at gylpe den op og sprede den for alle vinde”. (Michel de Montaigne. 
Om pædagogik 1580).
Det kan være helt befriende at lytte til, hvordan velkendte og dagsaktuelle pædagogi
ske spørgsmål blev håndteret for 400 år siden. Som nu Michel de Montaigne´s replik 
til skolelærerne og skolesystemet i 1580. Ved at træde ind i et andet refleksionsrum, 
kan vi hente visdom og inspiration til dagen og vejen. 
Et årsskrift kan godt opfattes som at være i et refleksionsrum. Det gælder for dem, der 
skriver artiklerne, udøver kunsten, skriver digtet og knipser et foto. Men det gælder 
i ligeså høj grad for læserne, der med Årsskriftet i hånden åbner døren til en verden 
med høj mulighedsværdi. 
I Årsskriftet kan læserne blive opdateret på, hvem medarbejderne er og døgnets, 
årets og uddannelsens hovedpulsårer indfanges i poetisk, digterisk og analytisk form. 
Nogle af medarbejderne har været så længe på Lærerskolen, at vi ligefrem har fundet 
det inspirerende at starte en biografisk genre for der igennem at hente visdom fra 
hukommelseslagrene.
Årsskriftet 2009 går tæt på aktualiteten i tiden, og de skarpe replikskift på siderne 
vidner om, at vi befinder os i en meget nødvendig og hård kulturkamp om skolen. 
Årsskriftet 2009 rejser mange dybt relevante spørgsmål, men der afgives også svar, 
der bl.a., udmønter sig i overvejelser og eksperimenter med den måde, vi tilrettelæg
ger fri læreruddannelse på. 
I den eksterne del af årsskriftet følges der op på nogle af de problemstillinger vi 
udfordres af i hverdagen på Lærerskolen, bl.a., spændingsfeltet mellem individ og 
fællesskab. Anne Marie Hybschmann introducerer artiklerne i forordet til dette tema.
Redaktionen vil her benytte lejligheden til at sige tak til alle, der har bidraget til års
skrift 2009 med artikler og foto. En særlig tak skal lyde til kunstneren Anne Lorenzen, 
der i 2008 forsøgte at indfange det tidløse og aktuelle på Den frie Lærerskole og give 
det et kunstnerisk udtryk. Det mundede ud i en kunstnerisk udsmykning på gavlen i 
forhallen. De forskellige elementer af udsmykningen kan ses i Årsskriftet.

På redaktionens vegne
    Laust Riis-Søndergaard
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Grænser 
for fællesskab

Af Thorstein Balle,

forstander på Den frie Lærerskole.
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Kære 5. årgang – lidt endnu! I er jo nemlig heldigvis 5. årgang nogle få dage endnu. 
Vores årsplan er jo struktureret sådan, at I er her, og vi er her sammen lidt endnu. 
Men så er det også slut. Så kapper vi for alvor navlestrengen. Praktikleder Finn 
Olsen taler altid om, at 3. årspraktikken skal være som at få klippet navlestrengen. 
Men det er vel først nu om nogle få dage, at det sker for alvor! Men så er det også 
sket med manér. Først med denne højtidelige dag i dag, hvor vi på fornem vis, 
synes jeg, fejrer, at det, vi begyndte sammen for 5 år siden, nu er fuldført. Og så på 
onsdag med et brag af en skolefest arrangeret af 4. årgang, hvor I bliver centrum 
og hyldet og med gode ønsker fra os alle sammen bliver sendt ud til et liv uden 
DFL. Jeg ved, at de fleste af jer glæder jer præcist til det: at være uden for DFL’s 
grænser, men dermed jo også uden for de grænser for fællesskab, som DFL er. 
Og det, kære 5. årgang, vil være temaet for denne min sidste tale til jer: Grænser 
for fællesskab. Og måske kan I fornemme, at jeg i den her forbindelse forstår dette 
udsagn i en dobbelthed. Men det vil jeg vende tilbage til. Jeg vil nemlig begynde et 
helt andet sted end på den grundtvigske lærerskole i 2008: 

”Jesus bliver ked af det, når du bander!”, sådan sagde frk. Andersen til mig. Vi er 
i Hillerød i min barndom i midten af 50’erne. Jeg var på opfordring af en skole
kammerat begyndt at gå i søndagsskole i noget, der hed Den apostolske Frikirke, 
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som lå i nærheden af, hvor vi boede. Og allerede den første gang jeg var der, 
bemærkede søndagsskolelærerinden, frk. Andersen, at jeg godt kunne finde på 
at bruge en såkaldt sproglig forstærker, når jeg skulle udtrykke mig begejstret om 
et eller andet. Men nu blev den adfærd altså sat i perspektiv med Jesus og hans 
følelsesliv, og jeg fik lagt endnu nogle kilo i den sæk af skyldfølelse, jeg og de fleste 
andre bar rundt på. Opbygning af skyldfølelse foregik ikke bare i Den apostolske 
Frikirke, men var i det hele taget et helt almindeligt opdragelsesmål dengang – og 
i øvrigt sammen med opbygning af en pligtfølelse. Menneskers fornemmelse for 
skyld og pligt var et af de vigtigste redskaber til regulering af adfærden i et fæl
lesskab. Det skabte ikke mindst det rette forhold til autoriteterne. Dét i almind
elighed at gå rundt og føle sig skyldig – måske endda fordi man ikke i tilstrækkelig 
grad gjorde sin pligt – var et godt middel til at få folk til at acceptere autoriteternes 
regimente. Det var ikke mindst denne sæk af skyld og pligt, der blev gjort oprør 
imod, og som man forsøgte at smide fra sig i slutningen af 1960’erne i forbindelse 
med det, der senere blev kaldt for ungdomsoprøret – eller måske mere præcist 
studenteroprøret.

Jeg var selv midt i det første af mine studieforløb på den tid – i 1968. Jeg gik 
på seminariet i Haslev, og Haslev Seminarium var, som omkring halvdelen af 
de daværende seminarier, et privatseminarium. I dag er der kun Den frie Læ
rerskole tilbage af den slags. På de private seminarier skulle man også dengang 
betale skolepenge. Det fandt vi studerende urimeligt, og under inspiration af 
det igangværende studenteroprør på universiteterne etablerede vi fra de pri
vate seminarier en stor protestdemonstration på Christiansborg tillige med en 
række protestmøder rundt om på seminarierne – alt sammen for at få afskaf
fet skolepengene. Det lykkedes os. Den daværende undervisningsminister Helge 
Larsen – ”Onde Helge” blev han kaldt – gav sig. Jeg var leder af demonstrations
komiteen på Haslev Seminarium, og under indtryk af den sejr, vi opnåede – og nu 
hvor proppen alligevel var af – besluttede vi, at vi ville gå videre og dels forlange 
en plads for de studerende i seminariets bestyrelse og dels forlange, at vi blev dus 
og på fornavn med lærerne. Og så meddelte vi i øvrigt, at vi ikke længere ville 
rejse os op, når rektor kom ind i klassen! Selv om det var slemt for rektor og nogle 
af de ældste af lærerne – nogle af dem kom aldrig over det – så forløb studenter
oprører på Haslev Seminarium aldeles fredeligt og uden alt for meget fravær, som 
jo ellers var det våben, vi kunne bruge i kampen. Men vi følte nu alligevel, at vi 
havde gjort vores til den almindelige og nødvendige autoritetsnedbrydning. Mere 
alvorligt og hårdere gik det, som vi ved, for sig andre steder i Europa – ikke mindst 
i Paris, som jo siden er blevet udråbt til studenteroprørets vugge. 

I år er alle disse begivenheder 40 år siden, og der har i anledning af jubilæet 
i dette forår være skrevet et hav af bøger og artikler, som har drøftet og givet 
bud på, hvorfor ungdomsoprøret kom, og hvad der kom ud af dette oprør. Et af 
de centrale svar, der udkrystalliserer sig af de mange bud på svarene om bag



8

grunden for oprøret, og et svar som jeg er enig i, er, at det er den økonomiske 
udvikling i 50’erne og 60’erne, som er den egentlige baggrund for og drivkraft 
bag oprøret. Op gennem 50’erne fik vi alle i Danmark, og Vesteuropa i øvrigt, flere 
og flere penge. Erhvervslivet blomstrede, og det bliver givtigt at producere for de 
mange. Masseproduktion og forskellige andre massemanifestationer så dagens 
lys, og ikke mindst blev massemedierne, TV f.eks., stærkt udbygget. Det var en 
af grundene til, at de mange studenterprotester kunne koordineres, og oplysnin
gerne om dem kom ud i hele Vesteuropa. Og pengerigeligheden, efterhånden også 
blandt unge, skabte nye og styrkede muligheder for kapitalismen og dermed også 
for udviklingen af et velfærdssamfund. Men kapitalismen har aldrig kunnet med 
styring og restriktioner og havde, for at kunne udvikle sig maksimalt, brug for et 
opgør med gamle og stivnede former, og til den ende var ungdommens autoritets
oprør et meget velkomment bidrag.

En anden vinkel, man kan lægge på ungdomsoprøret, er dets andel i udviklingen 
af det individorienterede samfund. Oprørets grundidé var som nævnt et opgør 
med autoriteter og installering af tanken om, at ingenting skal være forbudt. ”Det 
er forbudt at forbyde!” – lød et af slagordene fra dengang. Og man drømte meget 
om et samfund, hvor den enkelte eller dem, der sammen kunne blive enige om 
det, bestemte grænserne. At yde uden tvang og nyde uden hæmninger. Sådan lød 
det med en omskrivning af det kommunistiske ideal om, at vi skal opbygge et 
samfund, hvor man skal yde efter evne og nyde efter behov. Mange af drømmene 
dengang og de sociale eksperimenter, der kom ud af dem, havde forestillinger om 
fællesskaber, hvis sammenhængskraft skulle bygge på frivillighed og behovstil
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fredsstillelse. Her bagefter er det tydeligt at se, at fællesskabstanken fra dengang 
havde kravet om individets frihed indlejret i sig. Det var ikke altid udtalt – nogle 
gange tværtimod – men ganske langsomt blev det dette krav om individets frihed, 
der blev dominerende.

Individorienteringen blev også en kærkommen og på en vis måde en aldeles 
nødvendig samarbejdspartner for kapitalismen. Den enkeltes fokusering på 
sig selv og sin fremtræden skabte forbrug. Kapitalisme er grundlaget for såvel 
velfærdssamfundet som forbrugersamfundet. Og ungdomsoprøret blev – trods 
dets megen fokus på det antikapitalistiske og antiforbrugerisme – i virkeligh
eden forudsætningen for det modsatte. Sat lidt på spidsen kunne man sige, at 
ungdoms oprørerne fra dengang – jo bl.a. mig selv – blev kapitalismens nyttige 
idioter! Det er derfor også afgørende, at der nu stilles spørgsmål om, hvad vi fik 
ud af oprøret, velstanden og velfærden. Hvad kostede det, at få velfærdssamfun-
det?, kunne man spørge i pagt med den costbenefitmåde, man spørger til alting 
på nu om dage.

Velfærdssamfundets grundide er, at ingen uforskyldt skal lide nød, og at alle 
uanset hvem skal hjælpes til en rimelig tilværelse. I 1976 indføres et afgørende 
nyt princip i vores sociallovgivning. Det var det år, vi fik den såkaldte bistandslov. 
Før den var trangsprincippet gældende. Dvs. man fik hjælp fra det offentlige i 
henhold til et dokumenteret og af kommunen vurderet, behov. Man kaldte det, 
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at være værdigt trængende. Men den 1. april 1976 blev dette trangsprincip afskaf
fet, og støtte på forskellige områder fra det offentlige blev herefter til en ret, man 
havde uanset ens økonomiske og faktiske behov. Bistandslovens grundlag var 
retsprincippet.

Måske var dette skifte udtryk for en stor social bevidsthed i vores samfund – en 
opfattelse af, at ingen skulle stå med hatten i hånden og være taknemmelige over 
for en af kommunens medarbejder, når man fik hjælp. Det var en ret, man havde 
som skattebetaler. Men retsprincippets indførelse kunne også lige så godt være 
udtryk for det modsatte, nemlig at muligheden for, at der kunne sikres opbak
ning i befolkningen i almindelighed til opbygningen af et velfærdsamfund med 
et finmasket socialt sikkerhedsnet, efterhånden blev, at ”hvis han eller hun skal 
have, så skal jeg også. – Jeg har jo også betalt min skat!”. I hvert fald udviklede det 
danske velfærdssamfund sig hen imod en bekræftelse af, at jo flere penge man 
har, jo flere vil man have, og jo mere påholdende bliver man med dem, man har. 
Vores sociale system bygger på, at når den ene skal have, så skal den anden også. 

Mange samfundsforskere, historikeren Henrik Jensen fra RUC f.eks., hævder, 
at vi i takt med stigningen i den materielle velstand faktisk fik udviklet et ret-
tighedssamfund. Ikke bare inden for sociallovgivningen men generelt i samfun
det. Henrik Jensen beskriver i sin bog ”Det faderløse samfund”, som udkom sid
ste år, hvordan netop pligtkulturen langsomt – med afsæt i ungdomsoprøret og 
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op gennem velfærdssamfundet – ændrer sig til en rettighedskultur. Vi går fra en 
opfattelse, som kunne udtrykkes i udsagnet ”Man må yde, før man kan nyde”, til 
opfattelsen: ”Hvis jeg har lyst, har jeg lov”. Henrik Jensen kalder det tab af faderlige 
værdier, dvs. værdier, som ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i individuelle 
og aktuelle behov, men som bestemmes af noget på forhånd givet, nogle rammer 
og regler, vi har forpligtet os på, og han beskriver, hvordan samtidig, som han 
siger, den ”vertikale orientering forsvandt”. Der er så at sige ikke længere en Jesus, 
der bliver ked af det, når vi bander! Omgangen og udvekslingen med hinanden i 
fællesskabet er ikke længere baseret på en fælles moral, dvs. en fælles opfattelse 
af skyld og pligt, som er indforstået. I stedet for må vi basere vores fællesskaber 
på noget synligt, noget eksplicit, noget vi hele tiden må etablere og kan gøre rede 
for, og vi får udviklet, hvad antropologen Karen Lisa Salomon i sin bog ”Selvmål”, 
betegner som regnskabssamfundet. Den måde vi beskriver et regnskab på og den 
logik, vi bruger i den forbindelse, er den logik, der præger hele samfundet, og det 
er regnskabets ord og tænkning, der bruges om alle samfundets forhold – også 
dem, der ikke har det fjerneste med regnskab at gøre. F.eks. når man taler om 
hjemmehjælp som en vare. Dette får en gennemgribende betydning inden for 
mange samfundsområder og ikke mindst inden for pædagogik og undervisning. 
Når ”regnskabet” bliver den dominerende tankeform, bliver begreber som doku
mentation, revision (dvs. kontrol), centralisme og styring de dominerende ord, 
og på undervisningsområdet afføder det, som vi tydeligt har set det, en sværm 
af test, prøver, eksaminer, dokumentationskrav og krav om kvalitetssikring og 
resultatvurdering. Alt sammen til stor gene for den undervisningsopfattelse, der 
ser på udvikling frem for resultat. Eller sagt ”på pædagogisk”: ser på proces frem 
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for produkt. En undervisningsopfattelse, som jo har været den herskende i de frie 
skoler siden Grundtvig og Kold, og som de betegnede ”skolen for livet” – og vel 
at mærke et liv her og nu. Det er den undervisningstænkning, vi gerne har villet 
præsentere jer for og fremholde i jeres tid på DFL – både gennem italesættelse og 
gennem praksis. Selvfølgelig med den slet skjulte hensigt, at I ville bringe denne 
måde at tænke om skole på med ud i jeres lærerliv.

Men det bliver vanskeligere og vanskeligere for os at fastholde dette perspektiv 
om forholdet mellem proces og produkt – eller den nære sammenhæng mel
lem liv og læring, kunne man lidt højtideligt sige. For tendensen i tiden bliver 
som sagt mindre og mindre til det. At sætte processen over produktet kræver 
nemlig forpligtende fællesskab. Uden fornemmelse for denne forpligtelse overfor 
fællesskabet falder processen sammen. Og det er her noget uafvendeligt støder 
sammen med idealerne. En naturlig og nødvendig samfundsudvikling i sammen
stød med nogle idealer om et bestemt slags fællesskab. Et sammenstød I også 
vil opleve, hvis I har idealer om at opbygge en undervisning i et forpligtende fæl
lesskab. 

I de første af mine år som lærer i begyndelsen af 70’erne var det blandt mange 
unge lærere endnu forestillingen om det gode samfund, der var på dagsordenen. 
Samfundet – også verdenssamfundet – kunne blive meget bedre for os alle sam
men, synes vi. Det skulle gå fremad. Vi troede på fremskridtet. 
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Men fremskridtstroen blev ganske langsomt og måske bag ryggen af os konver
teret til en tro på forandring, og det er noget ganske andet. Det er filosoffen Jens 
Erik Kristensen fra Århus Universitet, der i et stort interview i Kristeligt Dagblad 
om temaet det gode liv påpeger disse ændringer. Han hævder, at vi er gået fra 
fremkridtets tidsalder til forandringens tidsalder og med den udvikling også gået 
fra de fælles drømme om det gode samfund til de individuelle forestillinger om det 
gode liv. Jeg synes, man kan se denne forandring udfoldet i de politiske visioner 
(eller mangel på samme), der har været herskende i partierne i de senere år. Det 
er som om velfærdssamfundet opfattes som historiens slutning, når det drejer sig 
om fremskridt – og forestillingerne om et andet samfund ender i diskussionen af, 
om de gamle skal have mere end ét bad om ugen. Det skal de selvfølgelig, men 
det er jo ikke særligt politisk visionært! – Jeg synes også, jeg ser forestillingerne 
om det gode liv frem for drømmene om et andet samfund i sproget hos flere og 
flere studerende, f.eks. når der siges ”Jeg har besluttet at passe godt på mig selv!”, 
”Jeg kom ikke i går, for jeg havde brug for en ”migdag”!”, ”Det er vigtigt, at jeg 
lærer at sige fra og finde mine grænser.” Alle sammen er det udsagn, som har 
udspring i de gode liv – og ikke det gode samfund. Og alt sammen er det med til 
at sætte grænser for fællesskabet.

Nogen kunne måske, med alt det jeg har sagt indtil nu, forledes til at tro, at 
jeg er misantrop og holdt op med at tro på det gode i mennesket og på fælles
skabet. Det er ingenlunde tilfældet. Tværtimod vil jeg fastholde min tro på, som 
Grundtvig siger det, at det dybeste i mennesket er det gode. Det er netop dette 
grundlæggende gode ved mennesket, der er resultatet af, at vi, som han siger det, 
er skabt i Guds billede. Men samtidig skal vi være opmærksomme på, at dette 
dybeste træk ved mennesket kan spoleres, bl.a. gennem den skole vi laver, og det 
menneskesyn vi sætter i højsædet. Hvis vi tror, at mennesket og menneskelivet 
også kan sættes på formel som et regnskab og beskrives ned til den mindste de
talje og til syvende og sidst gøres til et spørgsmål om kemi og elektroniske udlad
ninger, så fremelsker vi individualitetens skyggeside – individualismen. Grundtvig 
siger det sådan her: …en Folke-Oplysning, der udspringer af det døde, aandløse Be-
greb om Mennesket og alt Menneskeligt, kan umuelig befæste enten Stat eller Skole, 
men kuldkaster Begge, som uforligelige med den ikke menneskelige men dyriske 
Egen-Kiærlighed og Selv-Klogskab, Man med Flid udvikler hos Alle fra Barns-Been. 

Et menneskesyn, som opfatter mennesket som åndløst kan, som Grundtvig siger, 
umuligt befæste stat eller skole – dvs. være grundlag for fællesskab. Et åndløst 
menneskesyn sætter grænser for fællesskabet og fremmer ”den dyriske Egen
kærlighed og Selvklogskab” – det som jeg kalder for individualisme. Men vi kom
mer ikke uden om individualiteten. Og skal heller ikke. Individualiteten er udtryk 
for en uafvendelig, irreversibel udvikling op gennem historien. Mennesket bliver 
og har som bestemmelse at blive mere og mere frigjort og individualiseret. Bl.a. 
som et resultat af den oplysningstænkning som Grundtvig og Kold repræsen
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terede – nemlig gennem oplysning at gøre almuen til et folk. At gøre det enkelte 
menneske mere og mere frit og selvberoende. Individualitet er således en nød
vendighed og noget, vi skal hjælpe vore børn og unge til at opnå. Men hvordan 
vi end vender og drejer det, så er individualitet også med til at sætte grænser for 
fællesskab. Og jo mere individualitet jo snævrere grænser for fællesskab. Hvis in
dividualiteten følges af, hvad Grundtvig kaldte ”et aandløst Begreb om Mennesket” 
og nærmest dyrkes, som det gør i det kapitalistiske forbruger og velfærdssam
fund, ja, så ender vi i individualisme, og så indsnævres grænserne for fællesskab 
i en grad, der nærmest kvæler det fælles.

Udfordringen er altså, hvis man ønsker at forfølge et skolesyn, som bygger på 
forpligtende fællesskab, at opbygge en praksis, der både forstår og anerkender, 
at der er grænser for fællesskab – og modarbejder, at disse grænser forhindrer 
opbygningen af det nødvendige og forpligtende fællesskab. For paradoksalt nok 
er det kun i et sådant fællesskab, at barnet og den unge (og den voksne for den 
sags skyld) for alvor har mulighed for at finde sig selv – og blive selvberoende. 

Så – kære 5. årgang – hvis I ikke husker andet fra denne tale, så husk ordene 
grænser for fællesskab og tænk på dem i deres dobbelthed. Gå ud og på samme tid 
find og sæt dem – grænserne for fællesskabet. Find de grænser, der nødvendigvis 
er der, og som I ikke kan ændre, og sæt de grænser, der derefter er mulighed for 
at sætte for at understøtte det forpligtende fællesskab i en nutidig udgave og for
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tolkning. Denne dobbelte opgave er efter min mening skolens største ufordring i 
disse år. Ikke mindst for de frie skoler, som vedkender sig idealet om et forpligtet 
fællesskab. Og det er Lærerskolens største udfordring for tiden. Sammenholdt 
med den første årgang, jeg dimitterede for 7 år siden, har I i langt højre grad 
været præget af tidens individualitet og søgt efter det gode liv. Men I er også en 
årgang, som på mange måder har vist, hvor mulighederne er for at leve med 
dilemmaet om fællesskabet grænse. Det er folk blandt jer, der har peget på at 
genetableringen af den fælles tro på det gode samfund i stedet for den individu
elle opmærksomhed på det gode liv og en udvidelse af fællesskabets grænser 
måske går gennem en tro på, at vi skal have ordet verden sat sammen med ordet 
samfund og gjort det bæredygtigt.

Tak skal I have for det hele. Jeg glæder mig til at være sammen med jer – lidt 
endnu! 
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Tale til min 
årgang

Af Mia Ben-Ami, 

dimittend fra Den frie Lærerskole 2008.
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2003, først i august, jeg sad hjemme hos min mor
 Og græd lidt, jeg ville ikke af sted, for min nervøsitet var stor!
Hvordan skulle det gå? Hvad skulle der ske? Skulle læse til lærer helt selv!
Ja, for jeg kendte jo næsten ikke en sjæl, dernede på DFL
Det gik dog sådan at jeg kom af sted, vi skulle til introhalløj
Jeg kom med min kage og havde sørget for at være lidt smart i mit tøj
Men allerede under velkomsten, der fik jeg mit første chok
De særeste folk præsenterede sig, og sagde at alt var gået amok:
Baren var lukket, SU’en var væk og intet var som det skulle være
Oh ak, og ve og hulk, var det så det? Min karriere som lærer! 
Det viste sig dog at anden årgang drev gæk med os, ja de snød!
Og inden vi fik set os om var stemningen på Undergrunden høj og vi nød
En øl eller to, og goddag og hej, hvor kommer du fra? Sikket et held!
Det viste sig allerede fra en start: Der var gode mennesker på DFL.
På introturen til Bittenhus, med rundkreds og hyggelige lege
Der stod det hurtigt klart for mig ”De folk her er da egentlig ret seje”
Og anden årgang hyldede os, med ildgøgl da de kom forbi
Og inden vi kom tilbage til skolen, var jeg nu en del af et VI.
Mødekultur og valg af fag og et skib, nemlig Lindheim Sunds
Det vikingeskib som vi en eftermiddag nær fik sænket til bunds.
I spisesalen sad vi pænt, af meddelelser var der mange
Og ind imellem kom der én der gjorde os lidt bange
Meddelelser med kutteklædte trommemænd og skrig og høje råb
Ja, ingen af os var i tvivl. Vi nærmede os vores dåb
Sammen holdt vi, vi stod stærkt, den dåb var vist sin sag
Og uden at løfte sløret for højt, kan jeg vist godt sige: what a day! 
Og hverdagen kom, som den slags gør. Vi var stadig de ny
Og inden længe nåede vi til, sammen at skulle lave revy
Hold op hvor vi ku, intet manglede der, der var musik, teater og dans
Sammen fik vi en fest op at stå, en af de bedste her til lands
Og det endte med at vi sammen stod. At løfte i flok blev vores slagssang
Og ud af den oplevelse blev vi nu det man kunne kalde en rigtig årgang.
Og vinteren kom, der var fest, det blev jul, af den slags har der været flere
Og i januar kom vi tilbage hertil, tørstende efter mere
Der gik kun kort tid efter ferien, før vi på os selv måtte stole
For vi skulle i 3 ugers rigtig praktik, på sådan en rigtig skole.
Mens praktikken blev prøvet, tog vinteren af sted og blev til dejlig vår
Og inden vi fik set os om, var det slut med første år.
I sommeren rejste vi hver til sit, og oplevede en helt masse
Og da vi kom tilbage var det vores tur, til at være anden klasse
Vi lærte de nye hvad det er der skal til for at blive en god elev
Og vi snød dem, som vi selv blev snydt, og døbt var hvad de blev.
Og med nyvunden sikkerhed, kørte vi igennem første semester
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Vi viste hvordan den sag skulle klares, nu var vi en slags DFLmester! 
Og da julen atter kom, og 3 ugers praktikken var vel overstået
Så opstod der sådan en smule panik, for hvad var nu det her for noget?
At søge et job, med samtale og ansættelse og hvad der ellers skulle være
Nu skulle den stå, vores ilddåb! Ja, i et helt år, skulle vi være lærere. 
Af sted vi drog, til nær og fjern, kun til PP kurset var vi der alle
Og efter sommerferien var det rart at komme hjem til vores Thorstein Balle
4. årgang, så kom vi hjem og fik flyttegodset fragtet
Vi genså hinanden, med forventning om at fedekalven blev slagtet
Men hjemkomstceremonier var der ikke tid til særlig længe
For vi skulle på tur, og vil man den slags, ja så må man tjene mange penge
Så første halvår gik med salg af ydelser og kage
Der var altid lige en situation, hvor der var brug for en der kunne bage
Vi tænkte ”Der må da være en vej, at få penge fra nogen vi kender!”
En Vennefest! det holder vi, inviterer alle vores venner
Og efter en tur til København, hvor vi talte om vand, en helt masse
Var der endelig fyldt i det vi kaldte ”Vores Årgangs Kasse”. 
Ad vej det gik, Dolny Kubin i Slovakiet var det sted som vi valgte
Med billig øl, og KLOBASSA, det var det som de pølserne kaldte
En tur af kaliber, det var hvad det var, ingen grund til at gå i finesser
Men en ting er sikkert, vi levede en uge, som konger og prinsesser.
Da vi kom hjem stod en opgave klar der skulle holdes markedsfest
En fest der nær var forsvundet, pga. en frygtelig voldsom blæst
Men sammen stod vi og på ingen tid fik vi genskabt det der var rammen
For en ny version af samme fest. For vi kan alt når vi står sammen 
Det sidste år! 5. årgang! det navn vi lystrede når de kaldte
Med ture til Tingstedet til øl, når rigtige skoler, Vores kammerater valgte
De gode pladser i spisesalen blev erobret. Det var vores troner
Vi var nu de store, og nogen havde endda fået børn, mænd og koner.
Specialet kom, og så nørdede vi, kunne næsten ikke følge med
Men se nu i dag og se hvor vi er, vi er færdige på dette sted.
Nu nærmer sig tiden, hvor verden skal erobres og vi skal hver for sig
Nu nærmer sig tiden, hvor det der fantastisk VI igen vil blive til MIG
Men før jeg tager ud, før jeg skal videre, før jeg siger farvel
Skal I vide, at I nu bor her i mit hjerte, mine venner fra DFL.
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De nye fællesfag  
i læreruddannel-
sen på Den frie 
Lærerskole

Den følgende artikel er skrevet af de lærere, der underviser i det, vi tidligere kaldte 
hjørnestensfagene i grunduddannelsen. Det var fagene: dansk, historie/samfunds-
fag, religion og naturfag. Fra 1. august 2008 har vi gennemført en grundlæggende 
ændring og tænkning på dette område. Det har vi nu gjort de første erfaringer med, 
som vi gerne vil fortælle læserne af Årsskriftet om.

Forfatterne til artiklen er alle lærere på Den frie Lærerskole og underviser bl.a. på 
grunduddannelsen. Rune Holm skriver en indledende kommentar, hvor han fortæller 
om baggrunden for de ændringer, der er sket. Herefter følger fire korte indlæg af 
Anette Bøtter-Jensen, Marianne Rasmussen og Ingvar H. Nielsen, hvor de beskriver, 
hvad de arbejder med indenfor fagområderne. Afsluttende afrunder Rune Holm ar-
tiklen. 

(Redaktionen) 



22

Indledende kommentarer
Af Rune Holm.

Studerende på Den frie Lærerskole er i mange år på underbygningen blevet ind
ført i fagene dansk, historie/samfundsfag, religion og naturfag. Det bliver de 
nu ikke længere. Fra 1. august 2008 indeholder læreruddannelsen ikke længere 
disse obligatoriske fællesfag. I stedet indføres de studerende nu i Fællesskabet, 
Sproget, Tanken og Balancen. 

Bag de smukke begreber gemmer sig en dybtgående ændring af læreruddan
nelsen på Den frie Lærerskole.

Allerede i 2002 gennemførtes en afgørende justering, idet de obligatoriske fag, 
hjørnestensfagene Dansk, Naturfag, Religion og Historie/Samfundsfag nedju
steredes fra 5 semestre til 2.

Man kan med en vis ret tale om, at der blev sat en proces i gang, som først er 
afsluttet nu, hvor ”hjørnestensfagene” er blevet historie.

Læreruddannelsen har således bevæget sig fra en struktur med vægt på en be
tydelig faglig bredde og en delvis specialisering til en struktur, som stort set er 
baseret på tilvalg af liniefag. De gamle fællesfag har fået liniefagsstatus som alle 
andre fag, og uddannelsen på Den frie Lærerskole har nærmet sig den offentlige 
læreruddannelse ganske meget.

Baggrunden må tilskrives den almindelige udvikling inden for læreruddannelse 
herimod specialisering og forhåbentlig støre faglig fordybelse indenfor de valgte 
fag, et internt pres fra ikkeobligatotiskefags lærere for at ligestille fagene samt 
markant utilfredshed fra en række studerende med at skulle læse fag, de ikke var 
interesserede i og ikke havde til hensigt at undervise i. Endelig er Den frie Lærer
skole som alle andre uddannelser blevet udsat for massive besparelser, og de har 
så overvejende ramt hjørnestensfagene. 

Helt har vi ikke opgivet den fælles obligatoriske basis i læreruddannelsen.

I stedet for fag forsøger vi os nu med 4 faglige dimensioner, hver af 1 seme
sters varighed. Dansk er blevet til ”sproget”, en almen indføring i sproglige prob
lemstillinger, sprogets betydning for os som mennesker. Naturfag er blevet til 
”balancen” med vægt på samspillet mellem menneske og natur, sundhed og 
økologi. Religion er blevet til ”tanken”, indeholdende livsforståelse/fortolkning 
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med plads til både religion og filosofi, og Historie/Samfundsfag er blevet til ”fæl
lesskabet” med vægt på samfundsforståelse, samfundssind, identitet og det at 
leve i samfund med hinanden. Alle fire fællesfag er placeret i det første studieår.

Nemt er det ikke helt at skippe den faglige tænkning, ofte hører man kommenta
rer fra studerende, hvor en faglig dimension identificeres med det fag, der oprind
eligt lå bag. Men ideen er altså, at søge at give de studerende et alment grundlag 
for det det, vi forstår som fag og bredt anvendeligt i flere faglige sammenhænge. 
Vi søger også at styrke de studerendes personlige forhold til det at arbejde med 
fag, at demonstrere at fag og personlige erfaringer kan spille sammen på en 
frugtbar måde og ikke mindst, at styrke de studerendes bevidsthed om, at de er 
på vej til at blive lærere.

Udover de 4 fællesfaglige dimensioner skal de studerende igennem et 5ugers 
kursus i ”konfliktløsning og samarbejde”, et såkaldt ppforløb (pædagogik og 
psykologi). Baggrunden for dette er et stærkt ønske blandt de studerende om 
mere pædaogogik og det på et tidligere tidspunkt i uddannelsen. 

Fællesfagene og ppkurset gennemføres i 3 stamklasser. Vi har altså delvis be
varet klassefællesskabets tryghed og den socialisering og træning i samarbejde, 
der ligger her, vil være at forlade dele af uddannelsen, som erfaringsmæssigt har 
vist sig meget værdifulde. Læreruddannelsen er hos os på Den frie Lærerskole 
fortsat ikke bare noget, man gør for sig selv, læreruddannelse er en fælles sag, 
og de bedste resultater får de studerende, når der er god plads til bearbejdning, 
debat og erfaringsudveksling i et trygt forum.

Indtil videre ser det ud til, at de studerende på 1. årgang har taget den nye studie
struktur til sig. Vi har stadig studerende, som har svært ved at acceptere, at der 
skal læses noget, de ikke selv har valgt, men det er dog ikke flertallet. Udviklingen 
de kommende år må vise, om vi kan fastholde det fælles grundlag og om pp
kurset er tilstrækkeligt til at dække behovet for pædagogik.
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Fællesskabet
Af Rune Holm.

Fokus i denne dimension i læreruddannelsen er mennesket i samfundet, med
borgeren. 

Formålet er at give den/de studerende mulighed for at arbejde med egen sam
fundsmæssig identitetsudvikling i relation til den danske historiske udvikling og 
med et blik ud på den globale samfundsmæssige situation. 

Og at skabe rum for i fællesskab at diskutere og afklare holdninger til det at være 
borgere i Danmark.

Og at give de studerende et solidt kendskab til, hvordan vort samfunds demokrati 
er organiseret, og hvordan det fungerer i praksis.

Vi arbejder derfor med problemstillinger som:
 Hvilken slags samfundsborger er jeg selv? Hvad er mit syn på samfund og del
tagelse? Hvordan er jeg blevet til den, jeg er? Hvordan spiller min familiebag
grund og opvækst ind? Hvilken slags samfundsborger vil jeg gerne udvikle mig 
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til? Hvordan vil jeg gerne samarbejde med mine medborgere? Hvordan tegner 
fremtiden sig globalt for den ide om samfundet, jeg kan stå inde for? 

 Hvordan er det nuværende samfund udviklet? Kan man tale om at vi er et folk? 
Er fællesskabet under opløsning under modernitetens tryk? Hvordan kan det be
vares, udvikles og videreføres for vore børn og børnebørn? 

 Hvordan skal vi opfatte det at være dansk i lyset af globaliseringen og indvan
dringen? Er Danmark ved at blive et multietnisk samfund, betyder det, at vi må 
indrette os på et fremtidigt multikulturelt samfund. Kan vi være et folk samtidig 
med en betydelig indvandring?

Som det forhåbentlig fremgår, lægges der stor vægt på debat og afklaring, men 
også på regulær viden om historie og samfund som forudsætning for en saglig 
debat, som ikke kun handler om holdninger og markering af positioner. Der ek
sperimenteres lige nu med, hvor stor plads den historiske dimension skal have i 
forhold til aktuelle problemstillinger, men f.eks. bruges der tid på danskhedens 
udvikling, på de folkelige bevægelser gennem tiden, foreningsliv og personlig 
familiehistorie sat i relation til den større historie.

Der er indlagt regulære øvelser i at lede en debat omkring f.eks. indvandring og 
integration. Der bruges tid på ”kend dit samfund”, hvor vi tager ud af huset og un
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dersøger affaldshåndtering, byplanlægning, politiets arbejde mv.; samfundsmæs
sige opgaver, der varetages af fællesskabet.

Det felt, der gives mest plads er demokrati i teori og praksis. Her arbejdes der 
både med demokratiets idemæssige og historiske udvikling generelt og i en dansk 
sammenhæng. Vi ser på demokratiets teorier, grundloven, på partiernes situation 
nu og i fremtiden, på valgsystemet og ikke mindst på god og dårlig demokratisk 
praksis i Danmark i dag, spin, debatniveauet, mediernes rolle, forholdet mellem 
lokalt og nationalt demokrati mv.

Forløbet er søgt tilrettelagt, så de studerende kommer til at arbejde med og 
forholde sig til problemstillinger, som angår enhver borger i det danske samfund 
og derfor også enhver lærer. Det skulle altså gerne være grundlæggende for os 
som borgere. Alligevel kan man ikke se bort fra, at forløbet har klare faglige 
henvisninger. Og det er mit skøn, at en studerende, som gennemfører og følger 
godt med, kan varetage et fagligt forløb i ”Medborgerskab” på en efterskole på 
forsvarlig vis.

Indtil videre ser forløbet ud til at fungere. Men det er stadig åbent for ændring 
og udvikling. Jeg har mine ideer, men de svarer ikke altid til de studerendes. På 
Lærerskolen vil opgaven altid være at skabe et frugtbart spændingsfelt omkring 
væsentlige samfundsproblemstillinger, som både lærer og studerende ser dem.

Sproget 
Af Anette Bøtter-Jensen.

Formålet med faget sproget er at skabe grundlag hos de studerende for at arbejde 
bevidst med sproget som en vigtig del af den personlige identitet og lærerprofes
sionen. Det er vigtigt at uddanne lærere, der forstår at vække nysgerrigheden 
for og bevidstheden om sproget hos deres elever. At være sprogbevidst betyder, 
at man kan agere i et sprogligt mangfoldigt univers og kommunikere bevidst i 
tanke, følelse og handling. I faget Sproget sætter vi derfor fokus på forskellige 
sproglige genrer og formsprog.

I faget er det et mål at forstå sproget som identitetsskabende og kulturbærende 
faktor, som livsoplysning. Vi skal derfor skabe høj himmel over sproget ved at 
bruge det, lege med det, vide noget om det og have holdninger til det.
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Vi har valgt et indhold, der deles op i to hovedområder: ”Identitet og sprog” og 
”Tekst og fremtrædelse”. I det første har vi valgt et vægtigt fokus på det skrevne 
sprog og det talte sprog, hvor vi har en vifte af valgmuligheder. Vi arbejder f.eks. 
med sproget som eksperimentarium for sproglig kreativitet og skaberglæde – 
i form af lydproduktioner, hvor vi skaber en helhed af egne tekster og lyd på 
computerprogrammet Garageband. I et samarbejde med Jacob Steensig, som er 
ansat på Rantzausminde Medieefterskole og her på stedet, har vi skabt nogle 
spændende sprog og lydproduktioner på Mac`en.

Indenfor det talte sprog arbejder vi med de mundtlige genrer som f.eks.: Dis
kussion og debat, interview, oplæsning, foredrag, talen, samtalen, beretning og 
referat. Vi fokuserer også på sprogteorier, sprognormer og sprogets historisk
poetiske dimension. Kulturens og subkulturens sprog, smssprog og facebook
kommunikation er spændende emner, hvor holdninger kommer til debat, f.eks. 
om læreren som sproglig rollemodel.

Under ”Tekst og fremtrædelse” arbejder vi med teksters indholds og udtryks
side. Med det udvidede tekstbegreb forstår vi tekster som kommunikation af bud
skaber i mange andre sprog end det verbale. Derfor arbejder vi også med andre 
formsprog, som f.eks. arkitekturens sprog, modens sprog, symbol og branding. 
– Teksten som fremtrædelse med dens litterære og sproglige virkemidler har vi 
arbejdet med i Johannes V. Jensens Kongens Fald.

Sproget er et fag med stor relevans for de studerende som kommende lærere – 
det går godt i dialog med Tanken, Balancen og Fællesskabet.
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Tanken 
Af Marianne Rasmussen.

Som underviser er det på én gang tiltrækkende og afskrækkende at kunne 
proklamere, at man altså er ”den, der varetager Tanken på Den frie Lærerskole”… 
Og det er jeg – jeg har undervist to hold i faget i efteråret 2008 og underviser nu 
et hold i foråret 2009.

At det er afskrækkende kræver næppe nogen forklaring. Og at det er tiltrækkende 
har – heldigvis – flere forklaringer.

Et aspekt af det tiltrækkende er, at jeg ikke er alene om det. Dels er der den 
daglige dialog med de studerende, dels har faget sine rammer, som de er sat af 
Underbygningsudvalget.

I arbejdet med ændringen af undervisningsplanen blev to temaer formuleret som 
fagets indholdsområder, nemlig a) menneskesyn, etik og livsoplysning samt b) 
erkendelse og filosofi. Begge temaer er væsentlige at arbejde med i en lærerud
dannelse og gerne i dens begyndelse, hvor drøftelser om ens eget og andres men
neskesyn mv. i egentligste forstand kan komme til at danne et fundament for den 
studerendes læreruddannelse og lærervirke. Som sådan ser jeg Tanken – sam
men med de øvrige fire obligatoriske fag – som en slags ”læreruddannelsesfilos
ofikum”.

Det var et omdrejningspunkt i såvel Underbygningsudvalgets arbejde som i lærer
gruppens ditto, at de obligatoriske fag skulle være professionsrettede; når man 
arbejder med børn og sorg, er det hverken for at blive krisepsykolog eller præst, 
men fordi man skal være lærer, og fordi drøftelser om netop børn og sorg er gode 
at have haft i en teoretisk ramme i uddannelsen, inden man skal handle i praksis.

Rettetheden mod lærerprofessionen og mod praksis er et af de steder, hvor 
både studerende og jeg har nydt at arbejde med det nye fag. Hvordan lyder 
formålsbestemmelserne for den ideelle skole? Hvilket menneskesyn ligger bag? 
Hvordan vil jeg indgå i den skoles arbejde? Også det tidligere hjørnestensreli
gionsfag arbejdede professionsrettet, praksisnært og konkret – og dette til sta
dighed – men måske skærpes eksempelvis dette arbejde alligevel af et nyt fag og 
nye formuleringer?
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Balancen
Af Ingvar H. Nielsen.

Balancen indeholder to temaer: Sundhed og Mennesket & Naturen. Vi er nu 
næsten igennem det første år med Balancen, og jeg vil her give et rids af, hvad vi 
har arbejdet med, og hvilke perspektiver der ligger i arbejdet.

September 08 gik startskuddet til det første forløb i Balancen, hvor vi lagde ud 
med at arbejde med naturtemaet. Klassen blev ret hurtigt delt ind i hold, der fik 
til opgave at opbygge, undersøge og vedligeholde hver deres økosystem – dels 
for at få konkrete, håndgribelige og sanselige erfaringer med økologi, og dels 
for at få tilsvarende erfaringer med at samarbejde om et lærerfagligt projekt og 
formidlingen af det. Så i løbet af kort tid blev faglokalet fyldt med akvarier og et 
par komposter.

Hver enkelt time har været tilrettelagt som en vekselvirkning af teoretiske oplæg, 
praktisk arbejde med økosystemerne og formidlingsøvelser for på den måde at 
skabe et så effektivt og dynamisk læringsmiljø som muligt og for at holde energi
en og humøret så højt som muligt.
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Noget af det, der har været mest nyt og spændende for mig, har været den vel
lykkede integration af IT med praktisk, eksperimentelt, undersøgende arbejde; 
jeg har længe arbejdet med det, men denne årgang har været den første, der har 
brugt IT i så høj og hjemmevant grad. 

Hen på efteråret gik vi over til sundhedstemaet. Meningen med det er, at den 
enkelte studerende skal forholde sig bevidst til sundhed i sit eget liv og i skolelivet, 
hvilket vi gør gennem en lang række oplæg og øvelser i så skarp og levende 
dialog som muligt med videnskabens bedste resultater og ikke mindst med hin
anden.

Så vi har diskuteret fedt, kød, hverdagsmotion mv. og i øvrigt prøvet at indbygge 
sunde mål i den daglige undervisning, som for eksempel at lave ideudvikling og 
refleksion gående udenfor i lyset og luften (filosofgang).

Afrunding
Af Rune Holm.

De nye fællesfag tegner til at fungere som en god almen indføring i læreruddan
nelsen.

Vi har fortsat et lille problem med at definere, hvad en faglig dimension er for 
noget. Spændingen ligger i balancen mellem det fagfaglige og det almene, hvor 
man kan snakke videnskabsteori og metode.

Jeg tror selv, det er en styrke, at vi ikke gør indføringen fuldstændigt almen, men 
netop bibeholder denne spænding. Vi uddanner lærere, ikke forskere, og metode 
og teori har det bedst i selskab med konkrete problemstillinger, der så altid kan 
henføres til et fag.

For mig at se, gør det ikke noget, at en problemstilling kan siges at være faglig, 
blot den også er almen og alment relevant for en kommende lærer.

Et andet problem er, om de studerende inspireret af udviklingen på læreruddan
nelserne på professionshøjskolerne og universitetet forlanger fuldstændig af
vikling af enhver form for obligatoriske forløb, som ikke er direkte pædagogik/
psykologi rettede. På Den frie Lærerskole har de studerende det med at stemme 
med fødderne. På dette punkt håber jeg, at ledelse og lærergruppe er afklarede 
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nok til at stå fast på, hvad man opfatter som den rigtige læreruddannelse. Det er 
vanskeligt for mig at forestille mig en læreruddannelse på en grundvigkoldsk in
stitution, som ikke indeholder et solidt mål af fælles forløb. Individualisme er ikke 
vores sag, og som den dyrkes i vide kredse, ødelæggende for samfundets sam
menhængskraft. Her finder jeg, at vi på Den frie Lærerskole har fundet bedre veje.

Derfor skal de problemer, der måtte opstå i forbindelse med de nye fag, løses i 
samarbejde mellem lærere og studerende, således at fagene kan udvikles på nye 
og spændende måder.
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SOK
Samarbejde og kommunikation
- nyt fag på 1. årgang

Af Anita Thye, 

lærer på Den frie Lærerskole. 

Underviser i pædagogik, psykologi, didaktik og SOK
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Så skete det igen! En Uplanændring på Lærerskolen er ikke et særsyn, nok 
nærmere en bekræftelse på, at stedet er i sine vanlige bevægelser. Med jævne 
mellemrum, der næsten har karakter af forudsigelighed, søger studerende, for
stander og lærere ind i refleksionens og evalueringens felt og forholder sig kri
tisk og analytisk til uddannelsen, dens opbygning, dens indhold og organisering. 
Således også i 2008, hvor specielt studerende på underbygningen efterspurgte 
viden om og konkrete færdigheder i at samarbejde og i at tackle konflikter. Drøf
telserne i skolens forskellige fora pegede på, at overvejelser om et nyt fag med 
fokus på kommunikation meget gerne måtte bevæge sig inden for læreruddan
nelsens praksisfelt og dermed give praktiske anvendelsesmuligheder i uddan
nelsens andre fag og sammenhænge.

Efter at de traditionelle forhandlingsstier i skolesamfundet blev betrådt og resul
terede i vedtagelsen af U08, var det en realitet, at et nyt fag har holdt sit indtog 
på Lærerskolen; Samarbejde og kommunikation (SOK), et 5 ugers obligatorisk 
forløb på 1. årgang. Faget er placeret i forårssemesteret, og de enkelte SOKhold 
er dannet på tværs af klassekonstellationerne på 1. årgang. Denne konstruktion 
har vist sig at være en fordel på flere områder, eksempelvis i forhold fagets tilret
telæggelse og gennemførelse.

Fagets formål og organisering
Det nye fag ”Samarbejde og kommunikation” er i sit udgangspunkt tæt forbundet 
til Lærerskolens måde at tænke undervisning, læring og samarbejde i forskel
lige gruppesammenhænge. Faget har til hensigt at skabe rammer og muligheder 
for, at de studerende i begyndelsen af deres læreruddannelse bliver opmærk
somme på den mellemmenneskelige dimension og forpligtelse i forhold til at 
ind gå i kommunikative og samarbejdsmæssige processer. Undervisningsforløbet 
er på 25 lektioner og strækker sig altså over en fem ugers periode. Forløbet er 
didaktisk tilrettelagt og organiseret således, at der arbejdes med tre dimensioner 
i den konkrete undervisning; en holdnings, kundskabs og færdighedsdimen
sion med udgangspunkt i de studerendes erfaringsverdner fra Lærerskolen eller 
andre pædagogiske sammenhænge. De tre SOKhold er sammensat på tværs 
af klasserne, hvilket tilsyneladende har en gunstig virkning og rummer mulig
heder. De nye holdsammenhænge understreger og virker fremmende på praksis
dimensionen i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse. Den nye samar
bejdskonstruktion giver mulighed for at arbejde med den enkelte studerendes 
kommunikative færdigheder i en konkret praksissammenhæng og efterfølgende 
reflektere sammen med medstuderende. Samarbejdskonstruktionen kan give 
mulighed for at udvikle bevidstheden om dialogen som middel til forandring i 
samarbejdsprocesser og i potentielle konfliktsituationer. Konstruktionen åbner 
for, at de studerende kan bære deres oplevelser, viden, erfaringer og færdigheder 
ind i andre samarbejdsmæssige sammenhænge i læreruddannelsen. 
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Målet med faget og dets organisering 
Målet med faget er, at de studerende tilegner sig viden om, forståelse for og 
holdning til kommunikation og samarbejde, til konflikters opståen og til, hvordan 
uoverensstemmelser kan håndteres. I fagets fagbeskrivelse har vi lagt stor vægt 
på at beskrive, at faget sigter mod anvendelsesmuligheder på et læreruddan
nelsesniveau. Faget har således til hensigt at skabe mulighed for, at den enkeltes 
bevidstgørelse om egne sproglige udtryksformer såvel verbale som nonverbale. 
Faget og den daglige undervisning efterstræber at arbejdet med den enkelte 
og holdets læreprocesser i forhold til kommunikation, samarbejde og konflikt
håndtering. 

Undervisningen er tilrettelagt og gennemføres med udgangspunkt i forskellige 
typer af praktiske øvelser, hvor de studerende får mulighed for at afprøve forskel
lige rollespil og øvelser, der gerne skulle lægge op til en bevidstgørelse om egne 
kommunikationsmønstre. Ligeledes arbejdes der med de studerendes syn på 
uoverensstemmelser, uenighed, konflikter og deres opståen samt sproglige mu
ligheder for at ned og eller optrappe en konflikt – eller en uoverensstemmelse. 

De forskellige øvelser efterbehandles, problematiseres og perspektiveres i hol
dets dialogiske fællesskab og giver gode muligheder for eksempelvis personlig 
feedback, andres opfattelser og perspektiver på et givet sagsforhold. Dermed gi
ver øvelserne også mulighed for at påpege nye/andre handlemønstre eller han
dlemuligheder i fremtidige samarbejdsrelationer. 



Ved at indføre faget allerede på 1. årgang er der givet mulighed for at arbejde 
målrettet og fokuseret på at skabe et fundament for det meget forskelligartede 
gruppearbejde, som man som studerende møder og udfordres af gennem lærer
uddannelsen.

Indhøstede erfaringer
Det første undervisningsforløb i Samarbejde og kommunikation er afsluttet, og 
det andet hold har påbegyndt deres undervisningsforløb. Det ser ud til, at struk
turen er hensigtsmæssig og, at indholdet og undervisningens organisering giver 
mulighed for at realisere de intentioner og argumenter, der udgjorde bevæg
grundene for at indføre faget. Den afsluttende evaluering på hold 1 påpegede 
stor tilfredshed med forløbet, dets organisering og især den praktiske dimension 
blev fremhævet som betydningsfuld, men også som udfordrende, overraskende 
og krævende. 

Som lærere i de pædagogiske fag plejer vi først at møde de studerende i un
dervisningen på 2. årgang. Med det nye fag SOK, er der givet en ny pædago
giske mulighed og udfordring for at samarbejde med 1. årgang om et konkret, 
nærværværende og relevant fælles tredje. Det har været berigende og givet stof 
til eftertanke at møde første års studerende, der er i gang med at skrive sig ind 
Lærerskolens hektiske, altopslugende og udfordrende samarbejdsrelationer.
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Friheden i 
frivilligheds-
begrebet 

– det frivillige arbejdes liv og død

Af Gitte Madsen,

lærer på Den frie Lærerskole, underviser i idræt, studiekredse 

og er desuden tilknyttet praktikafdelingen, formand for DGI Fyn.
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”Mennesket er det givet at opnå, hvad det ønsker at være hvad det vil!”
 G. Pico della Mirandola. (1463 - 1494)

Vi kan hente inspiration til fortolkning og refleksion over begrebet frihed fra et 
utal af filosoffer, forfattere, ideologer m.fl. Og med lidt fantasi kan vi udvide be
grebet og finde på ord og betydninger, der er nært beslægtet med ”frihed”, og så 
er kompleksiteten total. Frit valg – fri – frie – valgfrit – vælge – valgt – fri for …… 
og frivillig. Plus mange flere eksempler. Uanset betydningen er det helt centrale i 
alle disse begreber ordet fri!

Artiklen her kunne have været indledt med et citat om frihed fra hvem som helst 
fra når som helst. N.F.S. Grundtvig ville være et oplagt valg og er, på Den frie 
Lærerskole, da også den person, vi oftest benytter som inspiration. Ikke fordi 
fantasien ikke rækker længere, men fordi det er et valg. En ”ideologi” vi som fri 
skole bekender os til. Det er dog ikke den terminologi, vi benytter i formuleringen 
af skolens værdigrundlag, men derimod ord som tradition og skolesyn.

Den frie Lærerskole tilhører den folkelige familie, som tæller højskoler, friskoler, 
efterskoler og den folkelige idræts bevægelse. Udover at uddanne lærere til disse 
frie skoler, er det således også skolens opdrag at inspirere vore studerende til 
at engagere sig i det frivillige folkelige foreningsarbejde. I hvilken grad, hvor og 
hvordan kommer dette til udtryk i læreruddannelsen på og i hverdagen på Læ
rerskolen? Hvilket potentiale gemmer der sig i kraft af det frivillige arbejde, og 
kan vi udnytte det bedre – skal vi?

På Den frie Lærerskole bliver vi konstant udfordret på fortolkningen af ”frihed” og 
”fri” – ja, på alle de beslægtede betydninger og udformninger. En analyse af uge
planerne igennem skolens historie vidner om, hvordan skolen i skiftende tider 
definerer sig ind i det forhold at være en fri skole. Vi definerer dog til alle tider 
”fri” som en værdi. Ikke som en følelse eller en rettighed, men som en præmis for 
hele skolens virke. På den ene side står det ikke til diskussion, og på den anden 
side må vi hele tiden diskutere vores værdier og definere os ind i tiden – komme 
til syne. Det er med til at sikre os, at vores kultur på alle områder er dynamisk. 
Omvendt, så er det igen en præmis, at rammerne, vi udfolder os i, er defineret 
af traditionen efter Grundtvig og Kold og det skolesyn, der knytter sig hertil. Med 
andre ord, så har vi en bunden opgave, men vide rammer for fortolkning og afledt 
adfærd. 

I undervisningen har vi metodefrihed. De studerende har frit valg mellem de ud
budte liniefag, men de skal vælge fire. Det er frivilligt at deltage i de aktiviteter, 
der foregår uden for undervisningen, men det forventes, at den enkelte involverer 
sig i et minimum af fritidsaktiviteter, udvalg, studiekredse og lignende. Udbuddet 
i sidstnævnte kategori er omfangsrigt og mangfoldigt – endnu.
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Det vil blive noteret i en studerendes afgangsbevis, hvis vedkommende har været 
særligt initiativrig og påtaget sig frivillige ledelsesopgaver. Kvaliteten af den stu
derendes faglige og sociale udbytte af dette arbejde vurderes ikke særskilt.

Frivillighed på Den frie Lærerskole
For alle aktiviteter udenfor undervisningen gælder det, at de drives ved frivilligt 
arbejde. I sagens natur er de derfor sårbare. Det frivillige arbejde på Lærerskolen 
er et 100 % lystbåret, ligeværdigt fællesskab, der hviler på tillid, initiativ og en
gagement. 

Aktiviteter og fællesskaber opstår og forgår uden varsel. Her formuleres ingen 
strategier, mål, budgetter og handlingsplaner. Her er ingen ledelse, intet hierarki, 
ingen kompetenceprofil og ingen evaluering – altså rent formelt. 

Det er folkeligt – men er det bæredygtigt? 

Fra foreningsundersøgelser kan vi i dag hente værdifuld viden om, hvad der får 
unge til at udføre frivilligt arbejde. Der er ingen grund til at tro, at de unge stude
rende på Den frie Lærerskole skiller sig ud fra andre unge frivillige i foreningerne, 
derfor kan vi med fordel trække paralleller mellem de frivillige i foreningerne og 
de, som udfører frivilligt arbejde på Lærerskolen. Hvis det er muligt at identificere 
de unges mål med at engagere sig i frivilligt arbejde, så opstår der en mulighed 
for, målrettet at stimulere og understøtte frivilligheden på skolen – og dermed 
befordre en væsentlig del af de værdier, som skolen bygger sit virke på. 

Center For Ungdomsforskning har gennemført et større forskningsprojekt i sam
arbejde med DUF, DGI og DIF under titlen: ”Nye tider – nye foreningsformer”. 
Undersøgelsen blev offentliggjort i 2004 og giver bl.a. svar på, hvad der får de 
unge til at involvere sig i frivilligt arbejde, hvad der kan fastholde dem, og hvad 
de forventer at få ud af deres indsats. Det sidste er, synes jeg, særdeles væsentligt 
at notere sig. De frivillige unge er især optaget af ”friheden” i frivillighedsbegre
bet. De er frivillige så længe, de synes, de får noget ud af det – så længe det er 
sjovt. Motivationen for det frivillige engagement er en forventning om læring i 
forbindelse med afvikling af aktiviteten. En læring, der fører til almene kompe
tencer – f.eks. udvikling af demokratiske og socialt integrerende kompetencer. ”I 
de foreninger, hvor aktiviteterne er planlagt af frivillige unge, og hvor ansvaret 
for aktiviteterne bæres af unge, fremhæves i særlig grad læringen i forbindelse 
med afviklingen af aktiviteten.” (Jens Christian Nielsen: Unge frivillige vil begejstres 
og udvikles – ikke bindes.)

Jens Christian Nielsen påpeger i sin artikel, at den læring, der finder sted i sam
menhænge, hvor man selv har ansvaret og selv har valgt at være med, har nogle 
væsentlige kvaliteter, som det ofte er svært at nå frem til i en formaliseret uddan
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nelse. Det er ikke ny viden, men det er ny dokumenteret viden, at de unge efter
spørger netop de kvaliteter, samt at de søger at tilegne sig disse kvaliteter – eller 
kompetencer, ved at engagere sig i frivilligt arbejde. 

Kan og skal det frivillige arbejde integreres i læreruddannelsen?
På et helt afgørende felt adskiller det frivillige arbejde på Lærerskolen sig fra 
det frivillige arbejde i foreningerne. På Lærerskolen indgår der på dette område 
ikke formelle læreprocesser som middel til at styrke de faglige og menneskelige 
kompetencer. 

I foreningerne har de formelle uddannelsestiltag, som kurser, skoler, workshops 
og seminarer, en understøttende og en fagligt kvalificerende funktion. Tilbuddene 
om uddannelse er med til at understøtte de unges engagement som frivillige og 
ifølge førnævnte undersøgelse, opleves det som positivt og motiverende, ligesom 
de får en bekræftelse på, at de er i stand til at håndtere ”sårbare” situationer. De 
unge er utvivlsomt mere modtagelige for læring, når det genstandsfelt, de be
væger sig i, er lystbetonet og frivilligt, måske ligefrem en hobby. Derfor ligger 
der i det frivillige foreningsarbejde en kolossal ressource – og her bliver den også 
både påskønnet, udviklet og anvendt. Det kan vi tage ved lære af i læreruddan
nelsen.

En mulighed er at tilføre ressourcer til det frivillige arbejde på Lærerskolen i form 
af lærerkræfter og dermed trække formelle uddannelsesaktiviteter fra undervis
ningen over i den ”frivillige sektor”. I dag er det muligt, i kraft af et samarbejde 
med DGI, at udbyde lederuddannelse til vore studerende på liniefagene idræt og 
friluftsliv. En større del af vore studerende ville få glæde af det tilbud, hvis tilbud
det også gjaldt de frivillige igangsættere på skolen. 

En anden mulighed er, at skolen bevidst arbejder på at forbedre vilkårene for 
deltagelse i samt engagementet i frivilligt arbejde – på skolen og uden for sko
len. Udover tilbud om formelle uddannelsesaktiviteter kunne det være etablering 
af mere fleksible rammer, både hvad angår faciliteter, økonomi og struktur af 
hverdagen.

Mulighederne er mange – men endnu har ingen taget initiativ til at vurdere og 
formalisere det frivillige arbejde på Lærerskolen, ej heller at identificere og sprog
liggøre de kompetencer, de studerende tilegner sig som frivillige. 

Tør vi det? 

Den største udfordring ligger i, at det er frivilligt at være frivillig.
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Frivilligt arbejde 
på Den frie Lærerskole:

Studiekredse
Både studerende og lærere kan tage initiativ til oprettelse af stu diekredse. 
Der kræves formulering af formål, mål, omfang, deltagerkreds samt ud
nævnelse af ansvarlig for kredsen. Godkendes af lærerrådet.

Skibslaget
Med ansvar for organisering og drift af skolens vikingeskib. Selvstændig 
forening med tilknytning til DfL. Har egen bestyrelse, er formelt demo
kratisk funderet.

Fritidsaktiviteter
Omfatter idræt, musik, håndværk, drama, friluftsliv m.m. Organiseres og 
drives på initiativ af de studerende, som er ansvarlige for undervisning i 
forbindelse hermed. Skolen stiller faciliteter til rådighed.

Kurser
Fungerer efter samme princip som fritidsaktiviteter. Der er tale om fagli
ge kurser af præcist defineret omfang. 

Tidsskriftet
Fast udvalg med en tilknyttet lærer – delvis lønnet og delvis frivilligt ar
bejdende. Øvrige udvalgsmedlemmer – de studerende, arbejder ulønnet, 
frivilligt i redaktionen.

Fagugekurser
Studerende kan tage initiativ til planlægning og afvikling af 20 timers 
kurser i skolens obligatoriske faguge. Kurserne udbydes parallelt med de 
lønnede læreres kursustilbud.
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Esperanto- 
studiekreds  
på DfL

Af Jonas Dalmose og Michael Branebjerg, 

studerende på Den frie Lærerskole, henholdsvis 1. og 4. årgang.
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På Den frie Lærerskole er der på initiativ af studerende oprettet en studiegruppe i 
verdenssproget esperanto. I øjeblikket er der et dusin interesserede, hvoraf nogle 
mødes hver uge til studiekredsen. Motivationen er høj blandt deltagerne.

“Mine bedsteforældre var esperantister og for dem var det vejen til et inter-
nationalt fredsarbejde. Da jeg overtog min mormors fotoalbum m.m. fandt 
jeg også gæstebøger, hvor folk fra forskellige nationer havde skrevet på es-
peranto. De begyndte allerede at lære esperanto før 2. verdenskrig, og da 
krigen var ovre tog min bedstefar til esperantokongres i Tjekkoslovakiet. 
Dengang var det ikke almindeligt at have venner uden for den nærmeste 
omgangskreds, men mine bedsteforældre havde venner fra hele Europa, 
som de skrev sammen med og som også besøgte dem. Esperanto var vejen 
ud i verden for dem.” (en studiekredsdeltager) 

Hvad er esperanto? 
Esperanto er et internationalt sprog, et projekt der har udviklet sig pga. en ung 
polsk øjenlæge ved navn Ludvig Lasero Zamenhof, der lavede sprogets funda
ment og offentliggjorde det i 1887. Han var en meget ydmyg og gavmild person, 
der var klar til at operere folk, også selv om de ingen penge havde. Ideen med et 
verdenssprog lå i luften på det tidspunkt. Sproget ”volapyk” blev først lavet, men 
det viste sig ikke at virke i praksis. Da ordene i volapyk var meget korte og uden 
relation til allerede kendte sprog, kunne folk ikke huske dem, hvilket i dag kendes 
som udtrykket ”noget værre volapyk”! Da Zamenhof så, at det ikke fungerede, fik 
han selv lyst til at lave et verdenssprog. Dette førte til fundamentet for esperanto. 
Mange begyndte at lære det nye sprog, og volapykklubberne konverterede til 
esperantoklubber.

I 1921 var der 27 fremtrædende medlemmer fra det franske videnskabsakademi, 
der erklærede, at esperanto er ”et mesterværk af logik og enkelhed”.

Ideen med esperanto er, at alle skal kunne lære det som et fællessprog ud over 
deres modersmål. Det er blevet spredt ud over hele verden i mere en 120 lande 
på fredelig vis. Det indeholder internationale allerede kendte ord (ca. 65 % latin) 
og dermed også kulturelle sproglige elementer. Hvis man vil ud at rejse, findes 
der en bog, Pasporta Servo, med ca. 1300 adresser på folk, der gerne vil have es
perantister på besøg.

Dansk og esperanto har minimum 1300 ord tilfælles!

Esperanto bliver ofte sammenlignet med spillet skak. I skak er reglerne enkle og 
klare, og man kan hurtigt komme i gang. Hvis man ønsker at gøre spillet/sproget 
mere avanceret, er der masser at tage fat på. Som eksempel er den store esperan
togrammatik på 230 sider, og den basale grammatik kan stå på 1 enkelt A4ark. 
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Hvad er nyt i dag? 
Computeren og Internettet er faktorer, der virkelig rykker ved hvordan, vi 
kan gøre tingene i dag i forhold til for nogle årtier siden. Det samme gælder 
selvfølgelig også for esperanto. Når vi kun er et enkelt klik fra hinanden, giver det 
endnu mere mening at have et fælles sprog. Derfor er Internettet et perfekt medie 
til at lære esperanto og kommunikere på det. 47.400.000 resultater fik vi, da vi 
googlede esperanto, og en facilitet som Wikipedia er med sine 111.225 artikler 
på esperanto mod 103.837 danske artikler en klar indikator for, hvor meget espe
ranto bruges. Når man læser en artikel på esperanto, får man et meget nuanceret 
billede af verden, som den ser ud direkte fra lokalbefolkningen. 

Hvordan lærer vi esperanto på Lærerskolen? 
I studiegruppen: 
Timerne tager udgangspunkt i vores lærebog, der bygger på de omkring 500 mest 
anvendte ord. Som supplement til bogen anvender vi Smartboard til bl.a. inter
aktive sproglæringsredskaber, småfilm fra Youtube og Skypesamtaler med folk 
fra hele verden. Hver gang vi har lært noget nyt, repeterer vi det i praksis gennem 
små lege. Timerne er præget af god stemning og mange succesoplevelser.

På skolen: 
En god læringsmetode er at lære lidt hver dag. Dette er specielt muligt i et højsko
lemiljø som vores; nogle vælger at lære et nyt ord i middagspausen og andre 
udveksler et par fraser.
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Esperantos globale perspektiver kan nemt bruges i andre fag. I medie har vi f.eks. 
lavet en undervisningsvideo om forholdsord med stopmotionteknikken, og i 
musik har vi sunget på esperanto. Det er nemt at indstudere ordenes lyde, da 
esperanto har 28 bogstaver med tilsvarende 28 lyde. Udtalen har en spansk/
italiensklydende toneklang, man ruller på r, og trykket ligger altid på næstsidste 
stavelse.

På andre skoler:
Når vi, kommende lærere på Lærerskolen, lærer esperanto, begynder vi også at 
undervise i det i skolerne i Danmark. Der er allerede lærere, der er begyndt at 
undervise i esperanto på skoler i andre lande. Nu kunne det jo blive rigtigt sjovt at 
tage kontakt disse klasser imellem og lave venskabsklasser mellem skoleklasser 
fra forskellige lande. Dette ville i den grad gøre det interessant at studere espe
ranto i skolen. Da esperanto er meget lettere at lære end nationale sprog kan 
eleverne hurtigt begynde at skrive breve og chatte med hinanden og på den måde 
udveksle kultur og skabe internationale venskaber.

Ved at lære esperanto bliver man også bedre til fremmedord.
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Eksempler på Esperanto:
Ordsprog = Proverboj 
Den som intet vover, intet vinder = Kiu ne riskas, tiu ne gajnas 
Træet kendes på frugten = La la frukto oni arbon ekkonas 
Hvor der er lys, er der også skygge = Kie lumo ekzistas, anka ombro trovi as

Humor = Humoro
Halløj Poppedreng, kan du tale? = Saluton papago, u vi povas paroli?
Ja jeg kan tale, kan du flyve? = Jes mi povas, u vi povas flugi?

Esperanto’s mål er at være alles andet sprog => modersmål(ene) + esperanto  => 
:O)

Mere info: esperanto.saluton.dk
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Fra Dickens 
til Den frie 
Lærerskole

Af Ed Morris,

lærer i engelsk på Den frie Lærerskole.

Her starter en biografisk og narrativ 
fortælling om en ung fremmed mand, 
der kom til Den frie Lærerskole i begyn
delsen af 70erne og stadigvæk befinder 
sig her. Hvor kom han fra? Hvem er han? 
Hvorfor lige netop her? Hvad har han 
lavet, og hvad har han hørt og set i snart 
40 år på Den frie Lærerskole? 

Fortællingen er en føljeton der foreløbig 
fortsætter i Årsskrift 2010.
 (Redaktionen) 
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Hvad laver en englænder fra verdens navle Wolverhampton på Den frie Læ
rerskole?

Well, historien starter mange år tilbage. Jeg er født i 1950, seks år efter 2. ver
denskrigs afslutning, søn af en på daværende tidspunkt antikforhandler og hjem
megående husmor. Wolverhampton var præget af lange og stolte industrielle 
traditioner kombineret med store forventninger til fremtiden, nu hvor krigen var 
vundet.

Efter fem år, hvor min verden hovedsagelig havde bestået af familie og 
jævnaldrende venner i nabolaget, begyndte min årelange vandring gennem det 
engelske uddannelsessystem. Min første kontakt med skolen var St. Judes, den 
lokale ”Primary” skole. En skole, som ikke var just præget af involverende pæda
gogik eller medbestemmelse, men måske af omsorgsfulde og kærlige lærere på 
deres egne præmisser. Det, jeg husker bedst, er de lange gåture (2 km!) frem og 
tilbage som, fordi jeg skulle hjem i middagspausen, blev foretaget fire gange om 
dagen.

Min tid på skolen var uden de store begivenheder, dog kan jeg huske sang og 
musiktimerne tydeligt. Hver elev i klassen skulle aflægge en kort prøve, så lær
erne kunne vurdere vores musikalske evner. Efter prøven fik jeg at vide, at jeg 
skulle stå allerbagest og kun mime i fremtiden, en opfordring, jeg siden loyalt har 
respekteret.

Dengang var det engelske skolesystems organisering præget af en politisk og 
samfundsmæssig tænkning, som gav sig til udtryk i en meget håndfast niveaude

ling af eleverne fra de var 11 år, og indtil 
de kunne forlade skolen som 15årige. 
Som konsekvens heraf skulle alle 11årige 
skoleelever tage den berygtede 11+ eksa
men, hvis resultat beseglede deres videre 
forløb i skolesystemet. 11+ eksamen var 
præget af den amerikanske tænk ning 
omkring intelligens og muligheden for 
at måle den. Eksamen var en såkaldt 
StamfordBinettest. Backwasheffekten 
var enorm og de halvandet til to år, før vi 
skulle eksamineres, bestod overvejende 
af træning til eksamen.

Som sagt kom resultatet af vores anstren
gelser til eksamen til at bestemme vores 
løbebane resten af livet. De elever med de Ed Morris
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bedste tal fik muligheden for at fortsætte deres skoletid på en akademisk, boglig 
orienteret skole, som gav adgang til universiteter. De elever, som ikke fik de bed
ste tal, fik muligheden for at vælge en teknisk skole og resten – det overvejende 
flertal – var dømte til at gå på ”Secondary Modern”skoler. Når de var femten, for
lod de fleste skolen og tog arbejde som ufaglærte i en af de mange virksomheder, 
som var skiftet tilbage til den produktion, de havde før krigen, og som nu sukkede 
efter folk til at passe de mange samlebånd.

Jeg var så heldig, at mit hoved var skruet sådan sammen, at det passede til de 
krav, som 11+ stillede, og jeg fik derfor mulighed for at fortsætte min skoletid på 
den lokale ”Grammar” skole.

Chokket ved at komme fra en lille forholdsvis venlig Primary skole, hvor man var 
blandt de ældste, til at starte som en af de yngste på en stor Secondary skole med 
mange regler, høje akademiske forventninger, præfektsystem, kun drenge og en 
nærmest institutionaliseret mobning var enormt. En af de pudsige ting på skolen 
var eksistensen af et ”Combined Cadet Corps”. En gang om ugen skulle alle elever 
iklæde sig militær uniform og blev udsat for eksercits og våbentræning. Mening 
bag idéen blev os aldrig forklaret, bortset fra en grundlæggende filosofi om, at 
disciplin var godt for vores sjælelige udvikling; læs: dannelse.

Da skolen var udpræget akademisk, var undervisningen meget fakta og videns
overførsel med direkte henblik på de eksaminationer, som skulle sikre adgang til 
universiteter og videre til velbetalte jobs.

I mellemtiden er ”The Swinging Sixties” nået til Wolverhampton med det resultat, 
at jeg prioriterede skolen lidt lavere end alt andet som f.eks. fester, musik, pub
besøg, piger og motorcykler. Konsekvenserne lod ikke vente på sig, og jeg forlod 
skolen med eksamenskarakterer, som ikke var de bedste og umiddelbart ikke 
tilstrækkelige til, at jeg kunne komme ind på min ønskeuddannelse. Nå, men 
jeg skulle jo blive til et eller andet, så min far gik i gang med sit netværk. En god 
ven kendte en, som kendte en, som … havde sin egen revisorvirksomhed. Her 
startede jeg så som revisorelev en regnfuld og blæsende septemberdag i 1968. 
Kontoret lignede et eller andet fra Dickens romaner med meget lidt smilende 
ansatte i jakkesæt eller spadseredragter og stakkevis af støvede bøger fra gulv til 
loft. Lønnen var lige så støvet og utidssvarende som kontoret og til at gøre ondt 
værre, var to af mine bedste venner så heldige at blive optaget på den lokale ”Art 
School”, med alt, hvad det indebar af ”laid.back”studier, masser af fester, bohe
misk livsstil, antiautoritære holdninger og studenteroprør.

Jeg blev på min plads på kontoret, indtil foråret meldte sin ankomst, men så var 
det også slut. Jeg ville være lærer!
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Et var dog sikkert; jeg ville ikke gå på seminariet i Wolverhampton. Jeg søgte 
gennem noget, der modsvarer det danske KOT, seks forskellige seminarier i byer 
langt væk fra hjemmet. Tiden gik – intet svar. Men lige da jeg var begyndt at blive 
desperat, faldt et brev ind af brevsprækken fra Gipsy Hill College. Jeg skulle til 
interview ti dage senere. Jeg drog af sted, så skolen og snakkede med tre under
visere, ventede nogle uger og hey presto ... jeg var optaget på en treårig uddan
nelse i London eller nærmere bestemt i KingstonuponThames. Indtil tre år før 
jeg var optaget, var seminariet kun for piger, og de var stadig i klart flertal – ti til 
en!

Skolen lå et pragtfuldt sted på en bakke, klods op af Richmond Park, et af de 
skønneste steder i Sydvestlondon. Som kuriosum var et af kollegierne bygget af 
Kong Edward den VII, til en af hans mange elskerinder (han var dansk gift!). Det 
var det eneste hus, der havde frit udsyn til parken, alle de andre havde udsigten 
blokeret af den to meter høje mur, der omkranser parken.

Barndomshjem

Gadebillede
 fra England
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Så var jeg startet på mit studie, som var en blanding af traditionelle ingredienser 
og en god portion progressiv pædagogisk nytænkning. En af underviserne var 
medlem af en international forening, som hed ”School Without Walls”, og hun 
arrangerede ofte studieture til tilsvarende medlemsinstitutioner i andre lande. 
Således besøgte jeg Danmark og Den frie Lærerskole for første gang i 1971. Jeg 
oplevede en lille, åben skole med studerende, som tydeligvis var stolte af deres 
skole og følte, at de var medbestemmende i uddannelsens udformning og ind
hold. Denne oplevelse stod i stærk kontrast til den uddannelse, jeg selv var i gang 
med. (To be continued).

Fortsætter i Årsskriftet 2010.

Ed Morris

Guess who?
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Undervejs

Af Lise Kaltoft,

studerende Den frie Lærerskole, 5. årgang.
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Armen i vejret, hun håber ikke, at afslørende svedplamager under bomulds
ærmerne sladrer om hendes nervøsitet. Hun rejser sig og mærker over hundrede 
par øjne rette blikket imod sig, alle vender opmærksomheden mod hende, lytter 
til hendes ord. Hun synker en klump i halsen. Hun har en idé – mange tanker er 
tænkt, og nu er tiden kommet til at afprøve den, vil det bære eller briste? ”Jeg vil 
gerne lave en filmklub. Vi kan mødes hver onsdag klokken 20 i Kaminstuen. Alle 
interesserede kan mødes med mig ved plakatsøjlen lige efter meddelelser”.

Zap Zap. Tiden går, tiden går. Hvad der føles som i går, er nu flere år siden. Hun 
rejser sig uden nervøsitet, tør og vil – hvis det er vigtigt, skal det siges. Men hun 
tænker sig om. Tiden sammen er dyrebar, den er ved at rinde ud, og den skal 
bruges godt.

Nu er hun nogen – ikke bare en i mængden, der forsøger at putte sig blandt alle de 
andre. Sådan er det på Lærerskolen, man er få nok til, at alle er noget, er nogen. 
Hurtigt lærer kontordamerne navnene på de studerende, og hun bliver stadig 
glad, når de husker hendes efternavn eller en detalje, hun har fortalt tidligere. 

Når hun går gennem glasgangen, møder hun mange kendte ansigter, mennesker 
som hun på en eller anden måde har lært at holde af, har ladet komme tæt på 
og gjort en forskel i hendes liv, i hendes uddannelse. Der er også mange nye an
sigter, mennesker som hun måske aldrig vil lære personligt at kende, men hun 
er ved at være mæt. Mæt af mennesker, mæt af ansigter og navne. Så mange 
er kommet og gået, har efterladt et aftryk. Glemte navne men genkendelige an
sigter. Ikke desto mindre ved hun, at de mindre kendte ansigter også er vigtige, 
de er også nogen. Hun ved, at det er mennesker, som hun på en eller anden måde 
er knyttet til. At hvis hun vil møde dem senere i livet, vil de have det fælles, der 
gør, at særlige relationer på tværs af generationer opstår. De vil være mennesker 
af Lærerskolen, lærere uddannet af, på og med Lærerskolen.

Hun møder sine lærere på en anden måde nu. Hun er et andet sted, bilder sig ind, 
at hun har en anden forståelse. De har været gennemgående i årene; når men
nesker kom og gik, var det dem, der for størstedelens vedkommende blev. Det er 
dem, der har sat sine aftryk i hendes hoved og hjerte i løbet af årene. Det er deres 
viden og inspiration, der gør, at hun føler sig klar til igen at blive lukket ud i det, 
man på stedet har en tendens til at komme til at kalde ”det virkelige liv”. 

”Virkeligheden er altings prøve” står der over en indgang på skolen. Hun har ofte 
spekuleret over dette – for hvad er virkelighed? Er det verden uden for skolen? Er 
Lærerskolen ikke i høj grad virkelig? Er virkeligheden ikke lige præcis der, hvor 
hun er, i det som hun oplever, ser, hører, fornemmer? Hvis virkeligheden er rela
tiv, består til alle tider, må det betyde, at man skal prøve sig selv af i det nu, man 
er i. At man skal sætte sig selv i spil og på spil. Hun bliver revet ud af tankerne 
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ved et møde med den virkelige virkelighed. Hun støder bogstaveligt ind i selve 
”det autentiske” i form af en lille mand med en lille hund. Han pifter til hende og 
leverer en kæk bemærkning. Hunden er lille, grå og krøllet, blind og døv og gam
mel, manden fylder heller ikke meget, ikke af statur i hvert fald. Men han var en 
af de første, hun mødte, da hun satte sine ben på skolen. Og siden har han hjulpet 
hende mange gange, både på grund af bortkomne nøgler, med vilde projekter og 
som tilhører, når det hele blev for meget og frustrationen stod hende ud af ørene. 
Han er pedel, men så meget mere end det, i hendes øjne er han et symbol på 
Lærerskolens ånd og tanke.

Et smut ind forbi biblioteket er der også tid til. På trods af kriser består det stadig 
og formår trods sin størrelse at rumme en imponerende samling af især faglit
teratur. Men kun fordi der er kræfter bag, der brænder for det og ikke ville give 
op, da det så sort ud for denne lille institution i institutionen. Her mødes men
nesker, som interesserer sig og følger med i, hvad der rører sig i litteraturen. Og 
for hele skolens skyld sidder de bænket om bordet, mens de nøje udvælger nyt 
til hylderne. 

Zap zap, kaffetørsten melder sig. Hun kigger indenfor i køkkenet, elsker atmos
færen og duftene af dagens retter, nogle gange en liflig og hjemlig duft af persille
sovs, andre gange (oftest når hun har tømmermænd eller har hovedpine) en gen
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nemtrængende lugt af fisk under tilberedning. I begyndelsen var hun nær mest 
bange for køkkenet, frygtede køkkendamernes hersken – nu er bevægelserne 
hjemmevante, hun styrer mod bakken med kaffekrusene, åbner køleskabet og 
hælder en sjat minimælk i kruset og går ned i den anden ende af køkkenet, hvor 
kaffemaskinerne bor. Hun hilser på ”damerne”, nu har de navne og personligh
eder, hun snakker mislykkede slankekure og griner med dem, laver aftaler og 
låner kaffekander under højtidelige løfter om at aflevere dem igen, alle sammen! 
Kanderne forsvinder fra køkkenet ligesom kopperne, som ofte efterlyses og for
søges motiveret indsamlet med diverse konkurrencer og trusler om plastikkrus. 
Hun ser dem ofte, når hun bevæger sig rundt. Efterladte i klynger som bevis på 
forladte dybe samtaler og hyggesnakke, der har taget tiden og betydet, at man 
må smide, hvad man har i hænderne og skynde sig til time. Irriterende, det for
står hun. Træls for køkkendamerne og de søde rengøringsdamer, der må have 
et hyr med at rydde op efter al den kaffeslabberas. Men alligevel meget levende, 
virkeligt. 

Udenfor spisesalen, balancerende (ofte mislykket) med kaffekoppen i hånden, 
møder hun en tidligere årgangskammerat. Nu med barnevogn. Mange fin
der sammen på skolen, temmelig mange nye liv oplever de første år som ”læ
rerskolebørn”. Man mødes og skilles, blikke søger hinanden og skyr hinanden i 
spisesalens mylder. Mange bliver heldigvis også sammen – måske er det bedst at 
være lærer for helt at kunne forstå en lærer… hun smiler ned til babyen, der sav
ler og klukker lidt, mærker suget i maven og lytter interesseret til den stolte mors 
beretninger om den første tand. Zap zap, ser ud i fremtiden, et kuld af små der
hjemme, et større kuld på skolen, et liv omgivet af liv, små liv, som gør livet stort. 

Nu skal hun til undervisning. Hun åbner døren til et lokale fyldt med velkendte 
ansigter, indtager sin næsten faste plads på fløjen af hesteskoen og åbner sin 
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taske. Undervisningen begynder, og selvom alting er, som det plejer – læreren, 
de medstuderende, rummet, lugten – så sker der alligevel et eller andet nyt. Det 
er egentlig ikke, fordi det er nyt, det der bliver sagt, meget er allerede gennem
gået, men alligevel giver det en ny mening i dag. Ordene falder på plads på en 
anden måde, hun bliver grebet, rækker fingeren i luften og afprøver en hypotese. 
Bekræftet lader hun ordene og begreberne cementere sig inde i hovedet, dog ikke 
mere end at hun ved, at de er foranderlige og under udvikling. Miljøet er trygt og 
hun tør prøve sig selv af, hun tør ramme forkert, mærke uenighed og revurdere. 
Eller stå ved.

Zap Zap. Mylder. Mennesker overalt. Nye borde, ny madordning. 4. årgang, 5. 
årgang, 1. årgang, 2. årgang…. Alle bliver de kaldt op for at komme igennem 
karrusellen, vegetarbordet, kødbordet, salatbuffet. Nogle bliver siddende i fred 
og ro; det er dem, der er tilmeldt varmtmadsordningen. Skovler kartofler og solid 
middagsmad indenbords og ignorerer alle de, som foretrækker at stå i kø efter 
linser, grøn salat eller lune retter. De sidder samlet omkring bordet, har deres 
egne små vaner og rutiner. Midt i larmen sænker roen sig, dagens begivenheder 
eller varme emner bliver vendt, man puster ud. Klokken ringer første gang for at 
signalere, at nu er det snart tid til at rydde tallerknerne af vejen, dernæst anden 
gang: stormøde eventuelt. Forstanderen står oppe ved buffetbordene. Skolens 
talerør – ofte med alvorlige og vægtige ord parat. Allerede inden han markerer, 
kan man se, at her er i hvert fald dagens første punkt – og andre følger derefter. 
Alt af skolepolitisk karakter sorteret efter bedste vurderingsevne.

Derefter meddelelser. Mange meddelelser. Og af svingende vigtighed. Selvom 
hun har været her længe nu, kan dette punkt stadig få hende op i det røde felt. 
Ikke sjældent tager punktet laaang tid og ikke altid udnyttes retten til at tale og 
blive hørt på bedste måde. Efter hendes mening. Men hvem siger, den er rigtig? 
Under alle omstændigheder ser ”virkeligheden”, lige nu, lige her, sådan ud. Og 
det er vel i bund og grund, fordi folk brænder for det, de beskæftiger sig med, 
det være sig katte, kompostering, teatersport, lørdagshockey. Sådan ser virkelig
heden så forskellig ud, alt efter hvor man ser den fra. Men det bliver den jo ikke 
mindre virkelig af… Meget kan man sige om Lærerskolen, men den formår på 
samme tid at være en osteklokke og et meget levende, autentisk sted. Mennesker 
mødes, mennesker og lærere skabes i et roligt mylder af energi i en god blanding 
af traditioner og flow.

Mens tiden går. 

Zap zap.
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Forretningsfører  
ved Den frie 
Lærerskole

Af Mogens Krüger,

tidligere forretningsfører ved Den frie Lærerskole.

Mogens Krüger var forretningsfører ved 
Den frie Lærerskole fra den 1. januar 
1987 til den 1. februar 2009. Vi har 
opfordret Mogens Krüger til at fortælle 
om mødet med Den frie Lærerskole og 
den udfordrende og spændende tid som 
forretningsfører.

I den efterfølgende artikel præsenteres 
læserne for den nye forretningsfører, 
Lennart Simonsen.
 (Redaktionen)
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Optakten
En sikker stilling som tjenestemand ved skatteforvaltningen, lidt knas med 
arbejdsmiljøet. Der var endnu ikke der i starten af 80érne noget, der hed lovpligtig 
arbejdspladsvurdering. Hvad skulle man så gøre? Vi – medarbejderne – tog 
sagen i egen hånd. Det var spændende og krævende, mens det stod på, men 
resultaterne og ændringerne var til at overse. Tilbage ved skrivebordet meldte 
uroen sig. Kunne det ikke blive lidt mere spændende? Bare for en kort periode? 
Revisorjobbet var jo fagligt spændende. Lønnen var også god – dengang.

I morgenposten den 17/8 1986 faldt jeg over en stillingsannonce. ”Den frie 
Lærerskole søger en forretningsfører. Stillingen er ledig pr. 1/1 1987, men det 
er nødvendigt med tiltrædelse ca. 1 måned før. Personligt fremmøde kun efter 
aftale. Skriftlig ansøgning sendes senest 1. sept. 1986 til forstander Flemming 
Tranæs”. 

Jeg drev rundt på Fåborg Fjord i min lille rojolle i den dejlige sensommer og 
tænkte mange tanker. Hvad mon Den frie Lærerskole var for noget? Hvad mon 
jobbet indeholdt? Annoncen sagde ikke meget. Jeg havde aldrig hørt om den lær
erskole. To små børn, vi var begge udearbejdende på fuld tid. Jeg havde forhørt 
mig og fået at vide, at det var en opgave, der skulle løses. Arbejdstiden kunne jeg 
selv fastlægge, og så var der ferierne. Det var en ren svir for en børnefamilie at 
tænke på.

Jeg søgte stillingen, talte med Tranæs og blev ansat – med pligt til, som det blev 
beskrevet i ansættelseskontrakten, at påtage mig alt arbejde, der efter gældende 

praksis er tillagt stillingen samt 
andet efter aftale.

Ankomsten
Jeg troppede op den 1/12 1986 i 
normalt indetøj. Heldigvis havde 
jeg gemt min islændersweater, for 
den fik jeg brug for næste dag. Det 
var frostvejr. Flisfyret virkede ikke, 
og det havde det vist ikke gjort i 
længere tid. Der forelå generelt 
ikke meget på skrift. Det levende 
ord og de mundtlige aftaler var 
bærende. Det fungerede, dog ikke 
med hensyn til flisfyret. Her fandt 
jeg en righoldig korrespondance. 
Der blev entreret med et kompe
tent firma og postet en del flere mi

Mogens Krüger
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dler i projektet end forventet. Det kom til at virke, og Poul Erik kunne efterhånden 
også få tid til at sove og trække vejret. Der blev satset dengang – forstanderen 
var jo ”grøn” – men det viste sig hurtigt at blive en særdeles god beslutning. Hvert 
år har der rundt regnet været sparet, hvad der svarer til en årsløn til en lærer på 
fuld tid.

Pedellen vist mig rundt. Jeg hilste på kontoreleven, som jeg skulle dele kontor 
med, og på Inge Rasmussen, som delte kontor med den daværende praktikleder. 
Den afgående forretningsfører introducerede mig i de daglige rutiner, og så var 
han væk. 

Jeg opdagede hurtigt, at det var et meget selvstændigt job. Forstanderen var dy
namisk, viste mig stor tillid og var en inspirerende samarbejdspartner. Han over
lod det helt naturligt til mig at finde ind i, hvad jobbet indebar og skulle indebære. 
At udarbejde årsregnskabet for 1986, som en af de første arbejdsopgaver, gav 
mange arbejdstimer og megen indsigt i stedet, men det lykkedes.

EDB var virkelig på begynderstadiet. Der var meget manuelt arbejde, herunder 
indtastning af regnskabsdata til et EDBbureau. At holde styr på mellemværender 
med eleverne var virkelig en udfordring under disse forhold.

Året sluttede med en julefrokost, hvor der virkelig var gang i den. Lærerne blev 
båret gennem spisesalen og nærmest sendt igennem den store adventskrans, 
inden de kunne nyde brændevinen med bortførerne. 

Udviklingen
Et års tid efter min tiltræden tog skolen et teknisk stort skridt. Jeg havde i længere 
tid overvejet at tage skridtet. Op til efterårsferien var det ikke mere nødvendigt at 
overveje. Det gamle system gik i selvsving. Nu skulle der ske noget. Efterårsferien 
røg. Familien var ikke udpræget tilfreds med situationen. En PCér med en 20 mb 
harddisk blev indkøbt sammen med et administrations og bogføringssystem fra 
Damgaard Data i Århus. Det var dyrt, men godt. 

Skolen anvender fortsat det samme system, som nu blot er overtaget af Microsoft 
for et milliardbeløb og hedder Concorde C5. De 4 administrative arbejdspladser 
blev senere udbygget til et netværk, hvor også forstanderen er koblet på. 

Statstilskud
I de første år, jeg var på skolen, blev det ressourceudløsende elevtal opgjort ved 
studieårets start. Siden blev det ændret til en opgørelse ved hvert semesters ud
løb. Kun studerende, der gennemfører semestret, udløser nu statstilskud. I perioder 
med stort frafald er det belastende for økonomien. Her har Den frie Lærerskole i de 
senere år været ramt, dog ikke så voldsomt som de fleste andre MVUuddannelser.
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Tilskuddet blev udmålt efter et refusionsprincip. Undervisningsministeriet regnede 
ud, hvad det i gennemsnit kostede at uddanne en lærer på seminarierne. Denne 
gennemsnitsudgift blev sammenholdt med udgiften på Den frie Lærerskole. 85 % af 
det mindste af beløbene blev så udbetalt som tilskud. Den frie Lærerskole lå aldrig 
lavere end seminarierne. Alt dette foregik manuelt og i tæt samarbejde. Jeg blev 
ofte ringet op derhjemme, også om aftenen. Ministeriet kendte virkelig til Den frie 
Lærerskole. Vi gled ikke bare gennem den administrative pølsemaskine.

Den tætte dialog blev gradvist afløst af et utal af WEBindberetninger, der for det 
meste forinden skal checkes af revisor. Systemet har kostet meget besvær at få 
kørt ind. Nu virker det effektivt, og alle forsøges behandlet ensartet. Det volder 
dog ofte besvær, da Den frie Lærerskole jo ikke er, og heller ikke skal være, en 
”statsinstitution”. 

Fysisk udbygning
Elevtallet har med undtagelse af de seneste år været stigende. I flere tilfælde er det 
lykkedes at forhandle gode økonomiske vilkår igennem i Undervisningsministeriet. 
Skolen har en sund økonomi. Likviditeten er god. Der er ikke optaget korte 
banklån, men kun en, set i forhold til bygningsværdierne, meget beskeden 
prioritetsgæld. Dette har gjort det muligt løbende at udbygge faciliteterne. 
Byggerierne har været spændende og også tidskrævende for forretningsføreren. 

Det første byggeprojekt, jeg var involveret i, var Rockifortet. Det var et relativt 
dyrt byggeri. Der blev rammet betonpæle dybt ned i undergrunden, da grunden 
ikke kunne bære. Derudover blev der gjort meget for at lydene ikke skulle kunne 
forplante sig fra rum til rum.

Kælderen under administrationsbygningen blev indrettet til Biblioteket for Det 
folkelige Arbejde, som det hed, inden det blev til Nornesalen og derefter nedlagt. 
Den gamle forstanderbolig, hvor der nu er lærerværelse og lærerarbejdsværelser 
blev ligeledes indrettet til Nornesalen.

Så blev det udvidelsen af spisesalen og fløjene med lærerværelse og klasselokaler. 
Det krævede en del møder med Egebjerg Kommune, da man ikke var udelt 
begejstret for udformningen og placeringen. Der måtte bl.a. udarbejdes en ny 
lokalplan for skolens område. 

Idrætshallen fandtes der også midler til – overvejende finansieret via egne midler. 
Et gedigent, lyst og venligt byggeri. 

Et kapitel for sig har været at dække elevernes boligbehov bedst muligt. Det 
har været sjovt og har stillet krav til fantasien. Det er en udfordring at skaffe 
boliger, der skal udlejes til en leje, der ligger væsentligt under markedsprisen. 
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Det begyndte for mig med købet af den nedlagte døgninstitution, Brandts Minde. 
Folkene bag institutionen ønskede den bevaret på lokale hænder og var ikke 
særlig optaget af at sætte salgsprisen alt for højt. Efter en beskeden ombygning 
indtog omkring 20 elever boligerne og de frie omgivelser med bl.a. diskotek og 
værkstedsfaciliteter.

På baggrund af det fortsat stigende elevtal lykkedes det at overbevise 
Egebjerg Kommunalbestyrelse om, at det var nødvendigt, og også til fordel 
for lokalområdet, at opføre Plantagen med offentlig støtte som en selvejende 
ungdomsboliginstitution. Den frie Lærerskole solgte det nødvendige jordareal og 
kunne derefter overlade udlejningsrisikoen til afdelingen. Skolens kontor påtog 
sig mod en beskeden betaling opgaven at administrere Plantagen, som den i en 
årrække havde gjort det for Toften. Der var skepsis i starten. Området, som kom 
til at bestå af 16 lejligheder, blev kaldt ”Whiskybæltet”, og forudsigelserne gik 
på, at lejlighederne nok aldrig ville blive udlejet. De blev eftertragtede. Afdelingen 
har på intet tidspunkt haft økonomiske problemer.

Elevtallet steg stadig. 

Der blev købt 2 flygtningebarakker af Udlændingestyrelsen. Den lokale entre pre
nør Engstrøm var konkurrencedygtig og fik til opgave at afhente dem i Ringkøbing 
og sørge for opstillingen. Der blev givet en midlertidig byggetilladelse. Som 
kommunen forudsagde, bliver der nok tale om en temmelig varig løsning.

Vi pressede fortsat på hos kommunen for at få yderligere del i kvoten for 
ungdomsboliger. Det trak ud, og da kommuneskolen i Ulbølle skulle nedlægges, 
indgik vi en fordelagtig lejeaftale 
med Egebjerg Kommune og 
ombyggede skolen til 20 elev
bolig er. Det var en nødløsning, 
men den dækkede et akut behov i   
nogle år. 

Det lykkedes at opnå tilsagn om 
offentlig støtte til et nyt byggeri. 
Ulbøllekollegiet blev til Ulbølle 
Efterskole. Himmerigsgården, som 
oprindeligt var en del af Ollerup 
Folkehøjskole, og som var indrettet 
med 2 lejligheder, blev nedrevet. 
Der blev opført 2 punkthuse med i 
alt 32 værelser med fælles køkken 
og bad. Afdelingen fik det gamle 
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navn – Himmerigsgården. For at projektet kunne realiseres blev det nødvendigt 
at stifte en almen ungdomsboligorganisation, hvori Toften og Plantagen også 
indgik. Skolens forretningsfører har fra starten også været forretningsfører for 
boligforeningen, som efter inspiration fra den nordiske mytologi blev kaldt Brimer
kollegierne. Boligforeningen driver med alt, hvad dette indebærer 58 boenheder, 
fordelt på 3 afdelinger. Jeg skulle hilse og sige, at her er der virkelig tale om et 
tidskrævende bureaukrati i forhold til myndigheder og Landsbyggefond.

Der er fortsat mange opgaver, der skal løses – eksempelvis bygningsvedlige
holdelses og en fortsat udbygning af undervisningsfaciliteterne. Der er andet 
end IT, der trænger sig på.  

Stillingen
Fra at klare ”forefaldende” opgaver mere eller mindre som bogholder, blev for
retningsførerdelen formelt styrket via fundatsbestemmelser, der bl.a. sikrer, at 
forretningsføreren kan henvende sig direkte til styrelsen og ikke er henvist til 
at gå via forstanderen. Senere (august 2002) bliver forretningsføreren en del 
af skolens daglige ledelse, han får det daglige overordnede ledelsesansvar for 
køkken, rengørings og pedelområdet samt for kontor og bibliotek og bliver 
ved samme lejlighed forstanderens stedfortræder i bestemte situationer.

Ledelse og samarbejde
Det har været fagligt udviklende at være forretningsfører. Det stiller krav til en 
almen viden på mange samfundsfaglige områder og om en eksakt faglig viden 
på økonomiske, regnskabsmæssige og en række juridiske områder. 

Perioden som TAPleder har i alt overvejende grad været fornøjelig. At have et 
personale, som er så pligtopfyldende, engagerede og positive, som jeg har haft, 
hører vist til sjældenhederne.

Thorstein Balle og jeg har haft nok at gøre med hver vores områder. Vi har i 
nødvendigt omfang lagt planer og drøftet relevante skole og personalemæs
sige forhold. Der har været stor gensidig loyalitet og et tillidsfuldt samarbejde. 

Man falder ikke i søvn på kontoret på Den frie Lærerskole. Lærerne stiller krav. 
Eleverne spørger om råd. Nogle skal hjælpes på vej til at betale, hvad de skylder. 
SUspørgsmål skal afklares. Bygningsvedligeholdelse skal planlægges i samar
bejde med pedellerne, eller et udvalg skal indkaldes. TAPpersonalemøde skal 
afvikles. Budgetudvalgsmøde, stormøde, praktisk koordineringsmøde...

Nu er det tid for formiddagskaffe i Penalhuset. Her snakkes, lægges planer for, 
hvad gevinsten i Klasselotteriet eller Lotto skal bruges til. Lærere kigger forbi. 
Enkelte får en kop med. Andre bliver betjent. Det gælder også elever. Hvor er 
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nøglen? Hvordan med projektpenge? Hvordan er det med lærer og elevram
men?

Et krævende job kan have sin pris. Det er næppe hele forklaringen på, at jeg 
nog le år efter ansættelsen på Den frie Lærerskole blev skilt. Efter en aleneperi
ode var jeg så heldig at møde en årgang 1987 i spisesalen. Hun hedder Lisbeth, 
og vi blev gift i 1993. 

Jeg stopper nu. Jeg kan alligevel ikke give hele billedet af Den frie Lærerskole. 
Det skal man opleve. Det tog mig 22 år.

Med kærlig hilsen en forhenværende forretningsfører, men nuværende Mogens, 
der på bedste vis lever livet med sin Lisbeth. 
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Ny 
forretningsfører

Af Lennart Simonsen,

forretningsfører ved Den frie Lærerskole.
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Fra første øjeblik jeg blev opmærksom på stillingsopslaget som forretningsfører 
på Den frie Lærerskole, blev jeg nysgerrig. Mit kendskab til Lærerskolen var på 
det tidspunkt perifert. Mit dybeste kendskab var egentligt gennem de mennesker, 
jeg via forskellige fora havde stiftet bekendtskab med. Uanset i hvilket fora jeg 
stiftede bekendtskab med disse mennesker, oplevede jeg dem som tolerante 
og tænkende meget i helhed og sammenhæng. Ord jeg igen stødte på under 
Lærerskolens værdiudsagn. Det alsidige jobindhold som beskrevet i annoncen, 
min forventning til et rigtigt højskolemiljø, mangfoldigheden og udfordringen i 
Lærerskolens nuværende situation, sammenholdt med ønsket om at være med 
til at uddanne lærere til den frie skoleverden betød, at den stilling måtte jeg søge. 

Jeg hedder Lennart Simonsen, er 50 år gammel og har fra 1. februar fået ansvaret 
som forretningsfører på Lærerskolen. Jeg er født og opvokset som mellembarn i 
en arbejderfamilie i Svendborg. En opvækst der bar præg af ekstremt mådehold, 
men også af meget varme. 

I 1973 lærte jeg Kirsten at kende. Vi flyttede sammen i 1976 og blev gift 
i 1980. Sammen har vi tre børn. Ditte på 28 år, der læser i jura i København, 
Rie på 26 år, der i øjeblikket overvejer, hvad hun vil og Jeppe på 21 år, der er 
pædagogmedhjælper i centerklasse på Sundhøjskolen. Udover tre af de dejligste 
mennesker i verden, består vores familie af to dejlige plejebørn; Cecilie på 6 år 
og Maja på 4 år. Før Cecilie og Maja har vi siden 1996 haft fire andre plejebørn. 
Både Kirsten og jeg har en fortid som fodboldspillere (vi er vel lidt idrætsnørder). 
Det betyder, at vores familie både tidligere og nu bruger meget tid på idræt. Bland 
andet har jeg gennem 22 år været fodboldtræner.

Min baggrund for at bestride jobbet 
som forretningsfører ser jeg egentligt 
som todelt. En rent fagfaglig del 
og en mere interessebaseret del. 
Fagfagligt er jeg efter afsluttet 
handelsgymnasium uddannet ved 
økonomisk forvaltning i Svendborg 
Kommune. Efter 8 år her søgte jeg 
ind i banksektoren. Her var jeg 
ansat i 18 år. Havde flere forskellige 
jobs, lige fra erhvervsrådgiver til 
privatkundechef i den daværende 
BG Bank, områdeleder i Sparekassen 
Fåborg til konsulent i Ringkjøbing 
Bank – med hjemmearbejdsplads i V. 
Skerninge. 

Lennart Simonsen
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Den interessemæssige del startede i 1986, hvor Ditte startede i 1. kl. på V. Sker
ninge Friskole. Her oplevede jeg en helt fantastisk skole, meget anderledes end 
den jeg huskede fra min egen tid i folkeskolen. Begreber som nærvær, omsorg, 
tillid til og accept af hvert barn var meget tydelig. På dette tidspunkt stiftede 
jeg for alvor bekendtskab med Grundtvig og Kolds tanker. Efter nogle år tænke 
jeg, at jeg måtte give noget tilbage til skolen og samtidig forsøge at præge den 
ind i fremtiden. I 1997 blev jeg valgt ind i bestyrelsen, og havde 10 fantastisk 
spændende år. Skolen ændrede sig fra en 7. klasses skole til en skole med over
bygning. Der blev bygget til og skiftet skoleleder. Jeg følger stadig skolen med 
stor interesse og glæde over det fantastiske arbejde, der bliver ydet. I et par år var 
jeg tillige hovedstyrelsesmedlem i Dansk Friskoleforening. Det netop i en periode 
hvor en ny friskolelov blev vedtaget. Her viste friskolebevægelse, at den stadig 
var i live og fik ved flot, sobert og seriøst arbejde indflydelse på den endelige lov.  
I 2005 var jeg medstarter af Idrætsefterskolen Ulbølle. En efterskole for børn og 
unge med særlige behov. Et arbejde der krævede rigtig mange ressourcer, men 
var hele indsatsen værd. De elever, jeg der lærte at kende, gav mig utroligt meget 
tilbage. Gensynets glæde er stadig stor, når jeg møder elever fra den tid. Det tog 
imidlertid så meget tid, at jeg måtte nedprioritere mit bestyrelsesarbejde i Det 
Radikale Venstre, hvorefter jeg i 2007 ikke genopstillede til bestyrelsen. Et arbej
de jeg ellers havde haft stor glæde ved i seks år. 

Den rent fagfaglige del af jobbet (for nu at blive i den jargon) skal helt enkelt 
være i orden. Den er reguleret ved diverse love og cirkulærer. Omfanget af kon
trol og indberetninger til Undervisningsministeriet er øget gennem de senere år. 
Så sent som 1. april kom der yderligere en indberetning (studerende under 25 år 
der ikke har en ungdomsuddannelse skal fremover indberettes til UUcenteret). 
Det skal ganske enkelt være i orden, det er ikke til at diskutere.  I de forskellige 
arbejdsgange i administrationen vil jeg gerne skabe helhed og sammenhæng. 

For at få kulturen og ånden ind under huden, vil jeg i den nærmeste fremtid be
stræbe mig på at deltage i så mange arrangementer som muligt. Jeg vil forsøge 
at deltage i lærermøder og stormøder. Jeg anser det ganske enkelt for nødvendigt 
for at skabe mig et beslutningsgrundlag. Beslutninger på Lærerskolen skal tage 
hensyn til den enkelte, til fællesskabet og lærerskolekulturen, men tillige være 
ansvarlig, set i forhold til de problemstillinger vi også i 2009 og 2010 står overfor. 

Alle mine forventninger til jobbet er blevet indfriet. Det er alsidigt, spændende, 
udfordrende i et godt miljø. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for på den ene side at være 
med til at udvikle Den frie Lærerskole, og samtidig værne om den kultur og histo
rie den har med sig gennem sine efterhånden 60 år. Tak til kolleger og studerende 
for den gode modtagelse. En speciel tak til ”mine nærmeste” i administrationen. 
I har, uanset hvor pressede I har været, tålmodigt taget jer tid til at svare på 
spørgsmål. 
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Oversigten over 
medarbejderne

Af Tina Kornerup Kok, kontorassistent.
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Ansatte på Den frie Lærerskole pr. 1/4 2009

Forstander og lærere:  Ansat
Thorstein Balle Forstander 01.01.2002
Monika Brodnicke Tysk 01.08.1995
Anette BøtterJensen Dansk / Fortælling 01.08.1995
Christian Dyrst Musik 01.08.2000
Asger Frederiksen Fysik Timelærer
Lars Hansen Håndværk 01.08.2005
Niels Chr. Hebsgaard Historie  Timelærer
Gitte Henriksen Dansk 17.01.2005
Rune Holm HistorieSamf. / Fortælling 01.08.1976
Hanne Kirk Drama / Fortælling 01.01.2000
Ulla Lindholm Håndværk 01.08.2005
Gitte Madsen Idræt / Praktiklederassistent 01.08.1996
Henning Madsen Naturfag / Friluftsliv 01.08.1981
Ed Morris Engelsk 01.11.1972 
Carsten Borbye Nielsen Musik 01.08.1997
Ingvar Haubjerg Nielsen Naturfag / Friluftsliv 01.08.1993
Finn Olsen Praktikleder, Idræt / Svømning 01.08.1978
Marianne Rasmussen Religion 01.02.2007
Laust RiisSøndergaard Pædagogik, psykologi,   01.01.1998
 didaktik. PDuddannelsesleder 
Jakob Rahbek Steensig Medie 01.08.2007
Anita Thye Pædagogik, psykologi, 01.01.1995
 didaktik
Elin Østergaard FormningBilledkunst 01.08.2007
  
PR Kontor  
Rune Peitersen Informationsmedarbejder 22.10.2007 
  
Administration og Bibliotek
Lennart Simonsen Forretningsfører 01.01.2009
Tina Kornerup Kok Kontorassistent 01.08.1989
Gitte Mørkenborg Olsen Kontorassistent  01.08.1995
Anne Marie Hansen Kontorassistent  01.08.2007
Hanne Eckmann Bibliotekar 20.03.1984
Birgit Brandt Kontorassistent i biblioteket 01.02.2008
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Pedelområdet  Ansat
Poul Erik Slabiak Pedel 01.03.1973
Henrik Knudsen Maler 01.08.1995
Claus Jervelund Pedelmedhjælp 01.01.2005
  
Køkken / Rengøring  Ansat
Merete Visbjerg Økonoma 01.11.1988
Kathe Andersen Køkkenassistent 01.01.1996
Käthe Nielsen Køkkenassistent 01.11.2001
Tina Holst Nielsen Køkkenassistent 01.08.2004
Kirsten Christensen Køkkenmedhj./rengøring 01.08.2001
Dina Fejerskov Laursen Rengøring/køkkenmedhj. 01.09.2002
Mette Madsen Rengøring/køkkenmedhj. 01.10.2004
Merete Hjorth Pedersen Køkkenmedhj./rengøring 01.10.2008
Rikke Mortensen Rengøring/køkkenmedhj. 01.02.2009
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Kunstværk  
til Den frie 
Lærerskole 
- en fortælling på lærreder 
af billedkunstner Anne Lorenzen

Af Anette Bøtter-Jensen,

lærer på Den frie Lærerskole.

Underviser i dansk.
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Den frie Lærerskole valgte i efteråret 2008 at få malet et kunstværk til den høje hvide 
væg ved hovedindgangen, hvor man skulle bydes velkommen med en oplevelse af 
visuel karakter – et velkommen, der i sin form, farve og fortælling var et signal om 
Lærerskolens særlige liv og kultur. Man skulle få lyst til at gå videre – ind og lære 
stedet at kende – eller man skulle kunne genkende Lærerskolen og sig selv i kunst-
værkets billedfortælling.

Veje og valg
Forud for dette valg lå en proces, der startede i 2006, hvor Den frie Lærerskole 
fik Undervisningsministeriets undervisningsmiljøpris, idet skolen blev valgt som 
den uddannelsesinstitution i landet, der rummede det bedste studiemiljø. Denne 
pris på 25.000 kr. var vi naturligvis meget stolte over, og skolens undervis
ningsmiljøudvalg fik nu til opgave at åbne op for forslag til, hvad pengene kunne 
bruges til. På demokratisk vis blev en proces sat i gang, hvor idérigdommen var 
stor. Der var mange relevante forslag, men valget faldt på et kunstværk til skolen, 
og Udsmykningsudvalget fik nu i kommissorium at lade sig inspirere af forslag fra 
hele skolesamfundet til et kunstværk.

Valget faldt på billedkunstner Anne Lorenzen, som i et nutidigt formsprog skaber 
ekspressive, kulørte billedfortællinger, hvor farver og leg er nøgleordet.

Hvorfor kunst?
Man kan stille spørgsmålet, hvorfor det netop var et kunstværk, vi foretrak, når 
man også kunne have set god mening i at købe materiel eller inventar til skolen? 

Vi valgte kunsten – og netop Anne Lorenzens, fordi vi syntes, der var en god mu
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lighed for at få beskrevet Lærerskolens identitet i et kunstnerisk udtryk – værdier 
som demokrati, fællesskab, et aktivt og levende studiemiljø er jo netop det, vi har 
fået undervisningsmiljøprisen for. I samråd med Anne Lorenzen fandt vi frem til, 
at kunstværket skulle rumme oplevelsen af Lærerskolen i dens mangfoldighed af 
tradition og handlende nutid. – Vi ville gerne med disse spor vise ind i fremtiden 
og bringe fortællingen om Den frie Lærerskole videre i et nutidigt sprog.

Det er netop ved hjælp af fortællinger, vi skaber mening og sammenhæng i det 
tidsmæssige forløb. – Fortælling i form af kunst rummer muligheden for visuelt 
og metaforisk at beskrive vores liv og kultur. Vi ser og genkender os selv gennem 
billedfortællingen og viser andre, hvem vi er. Som i alle narrative forløb fortælles 
der gennem det æstetiske udtryk, der både skaber oplevelse og erkendelse. Vi 
kan rumme vores egen verden og skabe relationer i den, når vi går lidt på afstand 
af den og betragter den som fortælling. – Det gør vi nu ved hovedindgangen til 
Den frie Lærerskole.

Indgange og begyndelser
Det var ikke tilfældigt, at det netop var skolens hovedindgang, der blev valgt som 
stedet, hvor værket skulle hænge. En indgang bringer i helt konkret betydning 
stærke signaler om et indhold – en forsmag på, hvad man kan vente at møde, når 
man træder længere ind. En indgang skal give lyst til at gå videre, til at møde de 
mennesker og muligheder, der venter én. En indgang er også en begyndelse. Alle 
begyndelser rummer nysgerrighed og en lyst til at møde det endnu ikke kendte, 
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det åbne, det mulige. Der kan være knyttet stærke følelser til indgange eller be
gyndelser: glæde, tvivl og uvished – et ”kan jeg?”, ”tør jeg?” eller ”vil jeg?”. Ved 
indgangen er der lagt spor ud i forvejen – klar til at blive efterfulgt af de spor, man 
selv trækker!

Værket i virkeligheden
Anne Lorenzens værk blev til i et livligt og dialogisk forum – i skolens mest be
færdede rum; forhallen ud for spisesalen, hvor Anne dagligt lod sig inspirere af 
ansatte og studerende – af alt, hvad hånden og ånden kunne frembringe. Det 
fortæller Anne om senere i denne artikel. Udefra var det imponerende af se, 
hvordan Anne Lorenzen også lod sig inspirere af de mange verbale input, af det 
pludseligt opståede, af de aktiviteter, der foregik lige her og nu – af ændringsfor
slag og meningstilkendegivelser. Anne malede med stor entusiasme – hun var 
i ægte dialog med sine omgivelser. Ud af lærrederne opstod genkendelige ele
menter blandet med abstrakte former og flader. Stærke pink, orange og turkis 
farver indgik i samspil med sorthvide enkle – hele tiden overraskende effekter, 
hvor der er plads til fortolkning og æstetisk oplevelse.

Mange kunstnere foretrækker arbejdsro – Anne valgte lærerskolelivet med hele 
dets livlige mangfoldighed, lige på stedet. Det kom der et flot kunstværk ud af, 
som vi er meget glade for og stolte af.

Udgange og afslutninger
Inden ferniseringen havde Poul Erik og en studerende sat værket op på den store 
hvide væg med højt til loftet. Vi ventede i spændthed, for på behørig vis var vær
ket tildækket, så afsløringen kunne stemme forventningen til bristepunktet. – 
Og spændingen blev forløst, da der blev trukket i snoren og et farverigt, livligt 
og fortællende værk kom til syne. Der var glæde og klapsalver, drinks og taler. 
Pressen var mødt op og dækkede begivenheden på bedste vis.

Vi var ved afslutningen af en proces, hvor fortællingen om Den frie Lærerskole 
havde fået liv gennem en kunstners fortolkning og værk.

Som indgangen er udgangen også vigtig – vi fik en fin afslutning og kan her mod 
udgangen sige som en studerende på 5. årgang: ”Det vil fremover ikke være 
svært at fortælle kommende studerende om, hvad Den frie Lærerskole står for – 
vi stiller dem foran kunstværket og fortæller ud fra billederne.”

Nu pryder kunstværket Lærerskolens indgangsparti og bærer fortællingen om 
Den frie Lærerskoles pulserende liv ind i en ny tid, hvor kommende studerende 
selv skal trække nye spor.
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En rejse ind i  
mangfoldigheden
Om tilblivelsen af et udsmyknings-
værk på Den frie Lærerskole

Af Anne Lorenzen,

billedkunstner.
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Det er altid en oplevelse for mig at rejse gennem et område, jeg ikke kender. 
Stednavne og de tilhørende bygninger og landskaber bliver så at sige opfundet 
undervejs og står og ringer med deres nyfødthed i mit hoved, mens jeg kan se, 
hvordan de for de fleste andre passagerer i det lille regionaltog er velkendte og 
måske nærmest trivielle. Sydfyn er smuk i et blæsende, men gyldent efterårsvejr. 
Jeg er på vej til Svendborg for at mødes med Anette Bøtter og Den frie Lærerskole. 
Mødet er slutningen på en lang aftaleproces og begyndelsen til det værk, jeg skal 
skabe til skolens indgangsparti. 

Lærerskolen har mange ind og udgange som en klog gammel ræv i sin hule. Det 
skyldes selvfølgelig, at bygningerne er knopskudt over tid, men jeg kan egentlig 
bedre lide tanken om ræven. På Den frie Lærerskole fornemmer man klart, at 
det er meningen, man både skal gå ind – og ud. Bare på de totre timer jeg er der 
kan strømmen mærkes, af energi, foretagsomhed, glæde, udvikling, konflikt og 
løsning. 
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Der bliver beset, fotograferet og opmålt. Jeg vender hjem med noter og skitser, 
ikke af et værk, men af den kommende værkstedsplads og af rummet der skal 
udsmykkes: skolens hovedindgang, en lys lille hall med højt til loftet. De hvide 
vægge leder tanken hen på et kirketårn eller et moderne museum, og jeg tænker, 
at der skal være noget uro i værket for at rummet ikke bliver for rent. Kunsten 
skal være en del af rummet, men en del der både understreger og provokerer det, 
for at begge dele kan leve.

Hjemme igen laver jeg en plan for værkets fysiske form: 15 lærreder i forskellige 
størrelser ophængt med tyngden i toppen, i en fælles form men med felter af væg 
imellem, så værket kommer til at virke åbent og samle sig med resten af rum
met. Planen konstruerer jeg digitalt, som et billede af rummet med lærrederne 
ophængt – dog uden indhold, for jeg ved på nuværende tidspunkt meget lidt om 
de færdige malerier. Det er meningen, at motiverne skal komme fra de stude
rende og personalet, selv om jeg på forhånd har nogle stikord at arbejde med: 
Grundtvig, historie og tradition, fællesskab og demokrati. 

Lærreder og materialer bliver bestilt og pakket sammen, og en søndag sidst i 
oktober flytter mit værksted sig så fra hjemmeadressen til Lærerskolen, hvor et 
hjørne i forhallen til spisesalen er indrettet til mig. Selv bliver jeg indkvarteret på 
et rart værelse – det er første gang i mit liv, og sikkert også sidste, at jeg logerer på 
Hilton. Dette Hilton er dog nok mindre luksuriøst end det den lille Paris er arving 
til, men garanteret ikke mindre hyggeligt og hjemligt. I løbet af de halvanden uge, 
mit ophold varer, bliver det en kær og fredfyldt base, hvor jeg kan hvile og samle 
mig oven på store mængder ind og udtryk.

Jeg pakker ud og går bevidst planløst i gang med at fylde noget på de første 
lærreder. Der er i forvejen blevet indsamlet materiale i form af genstande, fo
tos, stikord og ideer på små kulørte sedler. Jeg maler sedlerne, skriver ordene, 
projicerer fotografierne op, lægger dem som flader af farve på lærreder og opnår 
hurtigt den energi og ro, det giver at være godt i gang. Samtidig vænner jeg mig 
til stedet og gør værkstedet til mit hjørne, hvor jeg er hjemme nok til at kunne 
rumme strømmen af mennesker, der passerer, standser op og kigger på vej til 
spisesal, kontorer eller undervisningslokaler. Jeg følger med interesse det ægte 
demokrati, der udfolder sig på fællesmøderne efter frokost. Jeg tager notater og 
laver selv aftaler; det indsamlede materiale blander sig med mine egne fotos og 
ideer, og værket begynder så småt at tage form.

I de kommende dage falder jeg ind i en rytme. Til morgenmaden i spisesalen 
mødes jeg som regel med den amerikanske professor Reynold Feldman, som er 
her for at lede en studiegruppe om, hvordan skoler kan medvirke til at skabe en 
bedre verden. Den frie Lærerskole synes at være et oplagt sted for sådan et pro
jekt; som NGOmedlem og forfatter med et langt og interessant liv bag sig synes 
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Reynold at være en overordentligt interessant person, men skolen er i sig selv 
en mangfoldighed af personligheder, grupperinger, interesser og synspunkter, og 
der synes at være plads til dem alle. Som gæst på skolen bliver jeg inviteret til 
flere arrangementer, der understreger dybden og giver mig en fornemmelse af en 
helt speciel ånd og en på sin vis både gammeldags, moderne og tidløs kultur. Jeg 
sætter mig for at forsøge at få denne stemning med i værket. 

Formiddagene er forholdsvis rolige i mit hjørne og giver tid til at komme til bunds 
i ideerne og i maleriernes lag. Jeg veksler mellem lærrederne, er i gang med nog
le mens andre tørrer og maler i øvrigt som motiverne lige popper op mellem 
hænderne på mig. Hver ny tilføjelse bliver fotograferet og lagt op på min hjemme
side, hvor jeg også skriver blog, som alle kan følge med i og kommentere hvis de 
har lyst. Det er der ikke så mange der har – til gengæld er der massiv interesse og 
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respons i hjørnet op mod middag og i pauserne mellem eftermiddagens lektioner. 
Ud på eftermiddagen stilner det af, og jeg er stort set alene resten af dagen og 
aftenen bortset fra smågrupper på vej til og fra møder og aktiviteter. 

Efterhånden som malerierne udvikler sig, sætter jeg dem ind i min digitale kon
struktion. Værket smelter sammen med skolen – det bliver farverigt og skarpt 
sorthvidt, kontrastfyldt, legende, smukt, rodet, livligt, drømmende, forskelligartet 
og alligevel en helhed. I løbet af de sidste dage finder den allestedsnærværende 
Poul Erik – pedellen, som nogen har sat på min tavle som foto og seddel med 
”YPolle” – en måde at placere og montere værket på, og inden jeg tager af sted 
er der sat stillads op, og de 15 lærreder er repræsenteret af 15 grå papirstykker 
på den høje væg. Da jeg nogle uger senere vender tilbage til indvielsen af værket, 
har Polle tryllet med skruer og dimser, min digitale version er blevet til lærreder, 
der er sprunget op på væggen og ud i rummet, og det hele er lige som det skal 
være. Der er grønt, der gror, mennesker der ler og lærer, danser og lever og 
arbejder og holder af, og som rytme og anker og indgang i værket er der skibet 
Lindheim Sunds som grafisk modvægt til pink og turkis og rød og gul, og som 
symbol for fremdrift, urkraft, mod og fællesskab og for den ultimative drøm om 
at opdage, opleve og ændre verden. 

Min rejse ind i det ukendte er slut for denne gang, og det føles godt at efterlade 
mindet om den i form af et værk, der fra nu af skal sige goddag og velkommen til 
alle, der træder ind på Den frie Lærerskole. 
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Videreuddannelse 
ved Den  
frie Lærerskole

Af Laust Riis-Søndergaard, 

lærer på Den frie Lærerskole. Underviser i pædagogik, psykologi, 

didaktik og PD-uddannelsesleder
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I fundatsen for Den frie Lærerskole står der bl.a., ”at det er skolens formål at 
tilbyde og videreudvikle videreuddannelse.”

Det efterlever vi ved at udbyde en bred vifte af korte og længevarende kursusfor
løb og konferencer, som enkeltskoler og skoleforeningerne rekvirerer. Mange af 
læserne kender også fra deres tid på Den frie Lærerskole de årlige Ollerupkurser, 
hvor der bl.a. er indbygget en unik praktikordning for 1. og 2. årgang. 

I de senere år har vi udviklet en pædagogisk diplomuddannelse, som bærer titlen 
”De frie skolers tradition og pædagogik”. Den vil vi godt fortælle lidt mere om 
til Årsskriftets læsere, da det er en glimrende mulighed for videreuddannelse, 
efter at man i en årrække har arbejdet som lærer og leder. Allerede i 2003 bes
luttede tillidsmandskredsen og styrelsen, at Den frie Lærerskole igennem en 
femårig forsøgsordning med Skårup Seminarium, skulle afprøve videreuddan
nelse på et højt fagligt niveau, som PDuddannelserne er et udtryk for. Dermed 
sagde tillidsmands kredsen også ja til på videreuddannelsesområdet at blive en 
del af det formelle uddannelsessystem med alt, hvad det indebærer af formalite
ter og eksamener. Fra 31. januar 2008 sluttede forsøgsordningen, som vi har 
været meget tilfredse med. Derfor skulle PDuddannelsen godkendes igen i un
dervisningsministeriet og i Danmarks Evalueringsinstitut, og vi skulle finde en ny 
samarbejdspartner, da Skårup Seminarium efter den nye professionshøjskolelov 
ikke længere kunne stå som selvstændig udbyder af PDuddannelser.
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Jeg skal ikke trætte læserne med en lang beretning om denne proces. Det korte 
af det lange er, at vi nu udbyder en pædagogisk diplomuddannelse i samar bejde 
med Univercity College Lillebælt, som vi har lavet en samarbejdsaftale med, hvad 
angår tilrettelæggelse og gennemførelse af diplomuddannelsen. Univercity Col
lege Lillebælt står som den juridiske udbyder af uddannelsen, og Den frie Læ rer
skole tilrettelægger og gennemfører hele uddannelsen inkl. gennemførelsen af 
eksamen i de enkelte moduler og afgangsprojektet. Det sidste har vi været meget 
forsigtige med at henlægge til Den frie Lærerskole. Derfor har alle PDeksamener 
været afholdt på Skårup Seminarium. Det har mange af vores PDstuderende 
fundet ret komisk, men vi ville altså gerne holde ”stien ren” og respektere, at der 
ikke var eksamen på skolen, men gerne god og velbegrundet undervisning. Ved 
tillidsmandsmødet i september 2008, blev denne del af fundatsen drøftet igen, 
og det endte med, at en stor del af stillidsmandskredsen efter indstilling fra sty
relsen, besluttede at ændre denne del af vedtægten fra ”Skolen er eksamensfri” 
til ”Skolens læreruddannelse er eksamensfri.” (§4). Dermed er det nu praksis, at 
vi afholder PDeksamen på Den frie Lærerskole. De første PDeksamener fandt 
sted på Den frie Lærerskole fredag den 23. januar 2009. 

I det følgende vil interesserede kunne læse mere konkret om diplomuddan
nelserne. Der vil i særlig grad blive lagt vægt på den del af diplomuddannelserne, 
som benævnes for Pædagogiske Diplomuddannelser. Der findes også diplomud
dannelser inden for mange andre faglige områder. F.eks.: Diplomuddannelse i 
Ledelse, Diplomuddannelse i Beskæftigelse, Diplomuddannelse i Uddannelses og 
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erhvervsvejledning, Social Diplomud
dannelse og Sundhedsfaglig Diplomud
dannelse. 

Hvad er en pædagogisk diplomud-
dannelse?
I formålsparagraffen i uddannelses
bekendtgørelsen for de Pædagogiske 
Diplomuddannelser står: ”En pædago
gisk diplomuddannelse har til formål 
at forbedre voksnes erhvervskompe
tencer og deres personlige og faglige 
kompetence til at varetage pædago
giske funktioner i såvel offentlige som 
private virksomheder og institutioner 
m.v., samt give forudsætninger for vi
dereuddannelse”. (..)

PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) er en fælles betegnelse for en række for
skellige uddannelsesretninger inden for denne type af diplomuddannelser. Det 
kan f.eks. være inden for pædagogik, psykologi, specialpædagogik, projekt
ledelse, organisationsudvikling, dansk, matematik, sprog, mv. Inden for dette 
område findes også den pædagogiske diplomuddannelse i ”De frie skolers tradi
tion og pædagogik”, der i særlig grad henvender sig til lærere og ledere på de frie 
skoler, men naturligvis er modulerne åbne for ansøgning om optagelse for alle, 
der måtte finde det befordrende. 

Opbygget i moduler
En hel pædagogisk diplomuddannelse er bygget op i moduler og værdisat med 
ECTS point. (European Credit Transfer System) ECTS er en fælleseuropæisk 
standard, som viser uddannelsens omfang og varighed. 60 ECTSpoint svarer til 
ét års studier eller en hel pædagogisk diplomuddannelse.

En pædagogisk diplomuddannelse er bygget op på følgende måde:
1) Obligatorisk modul i pædagogik og videnskabsteori. (9 ECTS point)
2) Fire fagmoduler. (Hver med 9 ECTSpoint)
3) Afgangsprojekt. (15 ECTSpoint)

For at opnå det pædagogiske diplom skal en PDstuderende gennemføre de seks 
moduler og afslutte med eksamen/bedømmelse. Det vil typisk være i form af en 
skriftlig opgave, som danner grundlaget for den mundtlige eksamen. Der bliver 
også eksperimenteret med andre eksamens og bedømmelsesformer.
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Sammensæt din diplomuddannelse
Diplomuddannelsen er en meget fleksibel uddannelse. Der er et varieret antal 
muligheder for at tilrettelægge uddannelsen efter egne behov og ønsker.

Eksempler:
o Hvis man ønsker at gennemføre Pduddannelsen inden for en 

bestemt uddannelsesretning – f.eks. psykologi, vælger man fire 
psykologimoduler samt det obligatoriske modul pædagogik og 
videnskabsteori og afgangsprojektet. Der er dog intet til hinder 
for, at den PDstuderende erstatter et eller to moduler fra andre 
uddannelsesretninger, så den samlede uddannelse svarer til det 
den PDstuderende har et ønske om.

o Det er også muligt at kombinere moduler fra PD med moduler 
fra andre diplomuddannelser. Det kan være f.eks. være med 
diplom i ledelse eller diplom fra det sundhedsfaglige område. 
Hvis det er denne konstruktion, kaldes den samlede uddannelse 
for en fleksibel diplomuddannelse.

o Enkelte af PDuddannelsesretninger består af seks obligatoriske 
moduler. Det gælder de faglige vejlederuddannelser i naturfag, 
matematik og engelsk.

o En PDstuderende kan udbygge andre uddannelser på diplom
niveau til en hel diplomuddannelse. Det gælder f.eks. læsevej
lederuddannelsen og skolebibliotekaruddannelsen.

o Endelig skal det understreges, at man ikke behøver at tage en 
hel PD. Det er muligt at vælge et enkelt eller få moduler efter 
eget valg.

Hvor meget arbejde er der i et PD-modul?
Vi bliver ofte spurgt, hvor meget undervisning og arbejdstid der skal afsættes 
for at fuldføre et modul. Hvis vi tager udgangspunkt i, at et årsværk på 60 ECTS
point svarer til 1680 arbejdstimer, så vil arbejdstiden til et modul svare til 9/60 
af 1680 = 252 arbejdstimer. Et afgangsprojekt vil svare til 15/60 af 1680 = 420 
arbejdstimer.

Ud af de 252 arbejdstimer til at fuldføre et modul er undervisningen rammesat til 
ca. 36 undervisningstimer og ca. 3 vejledningstimer. Resten går til studier, semi
narer, evt. undersøgelser og interviews i forbindelse med et emne, man har taget 
op i forbindelse med opgaveskrivning, eksamen, mv.
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Arbejdstiden vil naturligvis være forskelligt fra person til person. Men det er rart 
nok at have nøgletallene som et pejlemærke på en skole, der sender en medarbej
der af sted på et efteruddannelsesforløb med dette volumen. Det er ikke kun en 
”fyraftensforestiling” at tage et PDmodul eller en hel PD. Skal en PDstuderende 
have det fulde udbytte af PDstudiet, er det godt, hvis der på en skole kan afsættes 
tid til at kunne prioritere studierne. 

Deltidsstudium
En pædagogisk diplomuddannelse kan tilrettelægges som heltidsstudium på ét 
år. Det vil typisk være i forbindelse med, at den PDstuderende har fået orlov fra 
skolen og dermed også kan søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). 
Langt de fleste tager uddannelsen på deltid inden for rammerne af tre år. Det 
svarer til ca. et modul pr. semester. PDstuderende kan udstrække studieperioden 
helt op til seks år. PDuddannelsen i ”De frie skolers tradition og pædagogik” er 
tilrettelagt som deltidsstudium, og undervisningen i de enkelte moduler gennem
føres på weekendseminarer fra fredag til søndag. Der er afsat to weekendsemi
narer i hvert semester til PDundervisning. 

Hvem henvender PD-uddannelserne sig til?
Den henvender sig til lærere, ledere, pædagoger, sygeplejersker, professionsbache
lorer og andre, der beskæftiger sig med pædagogiske og formidlingsmæssige op
gaver.
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Hvis vi isoleret set kigger på, hvem der søger PDuddannelsen i ”De frie skolers 
tradition og pædagogik” er de PDstuderende for den største dels vedkommende i 
forvejen lærere og ledere på de frie skoler og i folkeskolen. De har et ønske om efter-
uddannelse på et højere niveau og vælger at gøre det på deltid, så de stadigvæk kan 
være tilknyttet deres profession som lærer, pædagog eller leder.

Hvad kan PD-uddannelsen bruges til?
Den største part fortsætter efter endt PDuddannelse med funktioner indenfor den 
frie skoleverden og søge nye udfordringer dér. Dvs. på friskoler, private grund
skoler, efterskoler, højskoler, husholdnings og håndarbejdsskoler og i folkesko
len. Endvidere ser vi til stor glæde, at PDuddannede i ”De frie skolers tradition 
og pædagogik” deltager aktivt i skoleformernes pædagogiske udviklingsarbejde 
og som inspiratorer og drivkræfter i det folkeoplysende arbejde i bred forstand. 

Syv års erfaringer med denne diplomuddannelse viser, at de PDuddannede an
vender deres kompetencer til at kvalificere sig til de mangesidige og komplekse 
læreropgaver, der knytter sig til undervisningen på de frie grundskoler og de frie 
kostskoler, hvor ikke mindst det værdibaserede og kostskoleformens udvikling 
har deres fulde bevågenhed. 

I undervisningen kan de i endnu højere grad end før, tilrettelægge, gennemføre, 
evaluere samt begrunde undervisningen med afsæt i skolens værdigrundlag. De 
har kvalificeret sig til at påtage sig ledelsesopgaver i forbindelse med udmønt
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ningen af det lovbestemte krav til de frie grundskoler om ”At stå mål med” og 
kravet til de frie kostskoler om at tilrettelægge og gennemføre selvevaluering og 
implementere det i en fremadrettet skoleudviklingsstrategi.

Vi kan helt konkret se, at de PDuddannede i teori og praksis anvender kompe
tencerne til at intensivere og forfine den interne og eksterne debat i skoleformerne 
om, hvad det indebærer at holde fri skole i lyset af moderniteten, demografiske 
ændringer og globaliseringen, hvilket ikke mindst er blevet udtrykt som et stærkt 
ønske fra de frie skoleforeninger der står bag PDuddannelsesinitiativet i ”De frie 
skolers tradition og pædagogik”. 

Den frie Lærerskole i Ollerup udbyder i samarbejde med Univercity Col
lege Lillebælt en pædagogisk diplomuddannelse i ”De frie skolers tradi
tion og pædagogik”.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium med ét modul pr. seme
ster.

Undervisningen foregår på Den frie Lærerskole og er tilrettelagt som 
internat over weekendseminarer.

PD uddannelsen i ”De frie skolers tradition og pædagogik” indeholder 
følgende moduler:

Modul 1: Pædagogik og vindenskabsteori. (Obligatorisk) (Foråret 2010)

Modul 2: Grundtvig og Kolds ideverden. (Efteråret 2009)

Modul 3: Fortællekultur fortælling og det narrative. (Foråret 2010)

Modul 4:  Barnets møde med skolen – samarbejde mellem hjem og skole. 
(Efteråret 2010)

Modul 5:  Vejledning i efterskolen – kostskolepædagogikkens muligheder. 
(Efteråret 2009)

Modul 6: Ledelse og samarbejde i de frie skoler. (Foråret 2011) 

Afgangsprojektet. (Kan startes når modul ét og fire valgfrie moduler er 
fuldførte)
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Læs mere om alle diplomuddannelserne på:
Undervisningsministeriets oversigt: www.vidar.dk under voksenuddannelse.

Univercity College Lillebælt: www.ucl.dk/pd Søg endvidere på de andre profes
sionshøjskolers hjemmesider, hvor PDuddannelsesinitiativer også er beskrevet.

Den frie Lærerskole: www.dflollerup.dk under efteruddannelse, hvor PDud
dannelsen i ”De frie skolers tradition og pædagogik”, er fyldigt beskrevet, inkl. 
hvordan man søger om optagelse, priser, datoer, mv.
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T·E·M·A

Individ 
og fællesskab
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Forord

Af Anne Marie Hybschmann,

friskolelærer, Ryslinge Friskole og bestyrelsesmedlem i elevforeningen.

På min friskole har vi en sekretær, der hedder Birgit. ”Danmarks allersidste hus
mor” plejer jeg at kalde hende – selvfølgelig med et kærligt glimt i øjet. Birgit er 
nemlig en dame af ”den gamle skole”. Hun kører hjem hver dag klokken 12 – der 
skal hendes mand nemlig have middagsmad, og det skal helst være en varm ret! 
Når manden er ”spist af”, vender hun tilbage til sin pind på skolen. 

Jeg ynder gerne at drille hende lidt med det, og det må jeg gerne. Birgit har både 
humor og selvironi. Mit drilleri er dobbeltsidet. På den ene side forstår jeg nemlig 
ikke en brik. Jeg kan ikke forstå, at man kan smide alt, hvad man har i hænderne 
for at servicere en mand! Man har vel vigtigere ting at tage sig til! På den an
den side misunder jeg hende en ganske lille smule. Tænk at give sig tid til, at 
gøre netop det for et andet menneske. Og her imellem disse to modsatrettede 
følelser møder én tidsepoke en anden, forankret i en tredje. Det er på den ene 
side 6070ernes kvindesyn og frigørelse, min mors generation – og på den anden, 
en længsel efter en tid hvor verden stod mere fast, hvor man ikke sådan skulle 
halse af sted for bare at følge med – den ro jeg altid fandt ved min mormors 
køkkenbord. To tidsepoker jeg ikke selv har oplevet, men som alligevel begge 
befinder sig i mig, i dette mig der lever i en tredje tid. 
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Der er skrevet mangt og meget om tidens egocentrerede menneskesyn, om hvor 
fantastisk det er, at vi er blevet frigjort af fortidens snævre bånd, og hvor farligt 
det er ikke at blive holdt fast. Om forskellen mellem ”at skylde samfundet” til ”det 
er samfundets skyld”. Så hvad er der egentlig mere at berette om? Forsøget på 
fuldt at belyse og forstå den tid vi har levet i og lever i nu, er en krævende – for 
ikke at sige umulig opgave. Alligevel har vi opfordret to skribenter til at gøre 
forsøget med udgangspunkt i en overskrift, som vi har kaldt for individ og fælles
skab. Tak til Henrik Jensen og til Erik Lyng for inspirerende og oplysende artikler, 
som bringer debatten videre om væsentlige spørgsmål, der berører vores fælles 
liv og den fremtid, vi har et håb om, at kunne leve et væsentligt liv i. 

Sidste ord får  én af denne tids markante skikkelser; Thomas Blackman. Han 
skriver i sin bog ”Det kolossale menneske”, om hvornår man ved, man er ”an
kommet til sin egen tid” følgende: ”De gode, gamle dage findes ikke i mit selskab. 
Mit talent for åndsnærvær skal blive min generations påmindelse om dets eget. 
Behovet for personificering er større end nogensinde, hvis ikke livet skal føles 
som en anakronisme. Fedter vi for meget med os selv og vores eget, så vil vi blive 
generationen, der aldrig har eksisteret!” 

God læselyst.
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Kend din 
vigepligt!
Om at blive et ordentligt menneske

Af Henrik Jensen,

lektor i historie, Roskilde Universitetscenter.
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Engang var der noget, der hed No futuregenerationen. Det kaldte nogen sig selv 
for en femogtyvetredive år siden for at skille sig en smule ud fra resten – et lidt 
patetisk udtryk for ung narcissisme. Det gik i sig selv igen, som så meget andet af 
den slags selviscenesættelse.

Nu taler vi om No past-generationerne, når vi taler om de unge og yngre genera
tioner. Forskellige undersøgelser viser, at det står slet til med viden om fortiden 
blandt de yngre – og for den sags skyld til geografien, litteraturen, kristendoms
forståelsen osv. I gymnasierne bruger man tiden på at reparere på manglerne fra 
folkeskolen, på universiteterne på at reparere på dem fra gymnasierne.

Mange synes at hylde den holdning, at verden blev skabt sammen med ”mig”. 
Problemet er der, og det er stort. Det skyldes ikke bare, at skolers og gymnasiers 
læseplaner løbende er blevet lagt om i retning af ”Hvad synes du selv?pæda
gogikken”. Der er simpelthen for meget i dagligdagen, der fylder op i hovederne, 
til at der også er plads til den slags. Og har man overhovedet brug for at kende til 
fortiden? Nej, det har man egentlig ikke. Man klarer sig fint igennem verden uden 
at ane, hvor den kommer fra, bare man har adgang til Internettet. Identifikation 
med fortiden og dens kultur er ikke en uundværlig kompetence. Men uden for
tiden og dens pejlemærker – hvad skal vi så snakke om?

Problemet er så stort, at det på ingen måde kan inddæmmes til ”de unge”. Med 
de øvrige generationer forholder det sig ikke meget bedre. Husk på, at det er os, 
der har skabt den situation, hvor de yngre ikke lærer det, mange synes, de burde. 
De generationer, der var unge i 1960’erne og 1970’erne, bærer et ansvar her. Det 
Store Frigørelsesprojekt skulle nemlig vise sig at indebære, at de selv var ude af 
stand til at stille krav til deres egne børn, da tiden kom. Deres autoritet var på 
forhånd afmonteret, og de faldt for fristelsen til at blive lige med deres egne børn.

Måske er der ganske enkelt ikke længere den attråede fællesmængde mellem 
”de levende, de døde og de ufødte”, som ellers i forestillingen udgør de grundkul
turelle værdier. De seneste års aborterede ”kulturkamp” i en del medier har med 
al ønskelig tydelighed vist, at det er svært at komme videre i debatten end diverse 
markeringer af særstandpunkter. Vores traditionelle kultur er afløst af en balkan
iseret kultur, hvor hver gruppe har sine kanaler og sin symbolik. Enhver hævder 
sit, ingen forsøger at markere et overblik i helhedens interesse. Men ”kultur” går 
vel dybere end til spørgsmålet om paratviden i bestemte skolefag?

Den udbredte følelse af ”kultursvækkelse” hænger ikke bare sammen med bal
kaniseringen, men også med svækkelsen af den fælles normativ kultur. Moralen, 
om man vil. Vi ser de traditionelle normer, de traditionelle værdier og autoriteter, 
glide ud mod den fjerneste horisont og føler os hensat til en verden, hvor intet 
længere gælder.
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Og det er sandt: Enten arbejder vi os hen imod et samfundsliv med et kulturelt 
vakuum, hvor adfærdsreguleringen af den enkelte i stigende grad vil blive orga
niseret teknobureaukratisk. Eller også har vi allerede en ny, fælles kultur, som vi 
bare ikke er så opmærksomme på: den terapeutiske kultur. Det er svært at sige, 
hvad der er værst. 

Sagen er, at kulten omkring den personlige frigørelse, som kom til at præge det 
meste af det ”psykologiske” 20. århundrede, er en del af et mere grundlæggende 
skifte fra et religiøst til et terapeutisk verdensbillede, som har været i gang i år
hundreder. Det første er trosbaseret – ”der findes noget større end mig” – det an
det individualiseret og baseret på forestillingen om en endeløs selvtilfredsstillelse 
– ”verden blev til med mig, og den går under med mig”. 

I den første er fortiden, i form af traditionelle værdier, vigtig, i den anden betyder 
den ikke noget. I den første findes der visse fælles moralske standarder – her 
hører al talen om en kanon hen – den anden er styret af en emotionel kultur og 
moral, hvor sandheden er, hvad ”jeg” føler. Mens den førstes autoriteter tradi
tionelt var forældrene, læreren og præsten, er den andens autoriteter terapeuten, 
reklame og mediepersonen og livsstilsproducenten. Eftersom selvet er altings 
ultimative mål, kan kun de fortælle mig noget, der hjælper mig med at tolke mine 
behov. Den terapeutiske kulturs mål er nemlig ”det individuelle velbefindende” 
og de helt subjektivt formulerede behov. Det er en labil, manipulativ situation – 
hvad, jeg i dag føler vil give mig tilfredsstillelse og velbefindende, vil sikkert være 
afløst af noget andet i morgen. 

I det emotionelt styrede verdensbillede er der ikke noget over mig, alt er relativt 
og subjektivt. I det verdensbillede kan alle generationerne mageligt være sam
men. Der er kun et problem: det virker ikke. Der er ikke noget, der tyder på, at 
den dybe koncentration om egne behov og ønsker, faktisk fører til større velbe
findende. Tværtimod. 

Men det er aldrig for sent at blive et ordentligt menneske

Der synes at gå et skel ned igennem menneskeheden – skellet mellem ordentlige 
mennesker og de andre. Hvis offerrollen er blevet den mest iøjnefaldende rolle 
i det individualiserede samfund, er det ordentlige menneske dens modstykke.

Med ordentlige mennesker tænker jeg på dem, som ikke bare er imødekom
mende over for andre i al almindelighed, men som i stort og småt er i stand til 
at se tingene fra andres synsvinkel og kan forholde sig en smule selvironisk til 
sig selv – sådan fra oven og ned. I en større sammenhæng viser de sig ved at gå 
af vejen for at hjælpe andre. Den barmhjertige samaritaner er rollemodel for or
dentlige mennesker, som i stedet for at koncentrere sig om at realisere sig selv, 
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gør noget for at få andre på ret køl. De er kittet i samfundet eller var det, før om
sorgen blev professionaliseret, og som regel uden at forvente den store opmærk
somhed for det. Der er ikke mange tilbage. For selv ordentlige mennesker må ind 
imellem synes, at det bliver lovlig meget op ad bakke i en individualiseret verden 
som vores. Den, som tager hensyn til de andre, som holder døren og venter på de 
andre og i almindelighed holder sig tilbage, kommer uvægerligt senere hjem fra 
arbejde end alle andre. 

Derfor er det også en kilde til stadig undren, hvordan nogle mennesker kan be
vare den form for tilskyndelse i livet, og efterleve den, mens de fleste har for travlt 
til at have øje for andre end sig selv og sine sårede rettigheder… Til hverdag 
møder vi den ordentlige som den, der kan holde sig i ave, når to skal samtidig ind 
ad en dør, når alle stormer kassen i supermarkedet, eller når det drejer sig om at 
give plads i trafikken. Ordentlige mennesker kender til vigepligten – det er helt 
symbolsk dem, som holder tilbage, når to modkørende biler skal passere et smalt 
bump og oven i købet har overskud nok til at smile. Så ved du nok, hvem jeg taler 
om. Ordentlige mennesker bliver ofte trådt på og snerret ad. Jeg ved det, for jeg 
har ofte prøvet at simulere et ordentligt menneske. Jeg bilder mig ind, at det er en 
måde engang med tiden selv at blive et på. Man må øve sig, men også væbne sig 
med tålmodighed, for når man har fået døren i hovedet en 45 gange, begynder 
smilet at blive lidt smalt. 

Det er ikke sådan, at der er en genetisk forskel mellem ordentlige mennesker og 
os andre, selvom det virker medfødt for visse. Man kan lære at blive et – det er 
en slags civiliserethed, en politur. Ordentlige mennesker er ikke i almindelighed 
drevet af lyst, men af pligt. Engang var det nærmest identisk med at være velop
dragen, man talte ligefrem om karakter. I dag er velopdragenhed ikke kriterium 
for noget som helst.

Familien er nøglen – opvæksten og opdragelsen. I dag opdrager vi – hvis det sta
dig er ordet – vore børn til at blive kompetente, og det er noget ganske andet end 
ordentlige. Denne verdens kompetente er dem, der hele tiden har sig selv og sine 
muligheder i tankerne. Vi viger tilbage fra at opdrage vore børn til at blive dørhol
dere for de andre – det kunne lige passe! Dybest set aner vi ikke, hvad vi opdrager 
dem til, for vi ved intet om verden af i morgen, men vi forestiller os, at det i en 
verden fuld af konkurrence aldrig kan skade, at de er krævende og selvoptagne. 
At opdrage dem til at være lydhøre, høflige, venlige, afventende og taknemmelige 
er – frygter vi måske – det samme som at opdrage dem til at blive muselmænd. 

For ordentlige mennesker kommer hverken frem i karrieren eller i medierne. 
Allerede i skolen er det den besværlige, støjende og på alle måder selvbevidste 
elev, der løber med opmærksomheden, allerede her fornemmer vi, at det er en 
kvalitet at skille sig ud, og hver gang, der er en, der skiller sig ud for det gode, er 
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der ti, der gør det for det onde. I vores velfærdssamfund præmierer vi nærmest 
folk for at gøre sig besværlige. 

Vore rollemodeller er ikke længere den barmhjertige samaritaner, men den, der 
viser vilje til at bruge alle ressourcer på at realisere sig selv. Det kompetente men
neske vil bruge alle midler på at komme frem, og blandt disse midler er andre 
mennesker i almindelighed og de ordentlige i særdeleshed. 

Den moderne forhandlingsfamilie, hvor coaching af børnene er ved at blive en 
norm, er ikke befordrende for ordentlige mennesker. Det antiautoritære er så ind
arbejdet i vores kultur, at mange forældre skammer sig ved at være autoriteter. 
Men forældre er, hvordan man end vender og drejer det, autoriteter for deres 
børn. Tidens invitation til at fralægge sig den sidste rest af autoritet og ansvar, 
spiller mest op til forældres usikkerhed og konfliktskyhed og indbyder til manipu
lation. 

Måske skulle almindelige og normale forældre bare slappe af og være de bed
ste forældre, de nu engang kan? Måske ville det bekomme både dem og deres 
almindelige og normale børn bedst. Børn og teenagere er ikke færdige, modne 
mennesker. Hjerneforskere understreger flittigt, at hjernen ikke er færdigudviklet 
i den alder, særlig ikke frontallappen, ligesom der er en hel bunke hormoner på 
spil, som yderligere medvirker til kaos. 
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Måske har selv store børn godt af at blive støttet af nogen, som bestemmer. 
Selvfølgelig bør man som forældre forvente et vist medansvar, men at forlange 
ligeværdigt modspil fra sådan en størrelse er at fralægge sig sit eget ansvar. Og 
hvad angår risikoen for et nyt ungdomsoprør – den ofte gentagne påstand om, 
at hvis forældre ikke snart finder en mere respektfuld, lyttende og spørgende at
titude overfor deres børn, så gør de oprør – så forholder det sig sandsynligvis 
direkte omvendt. Erfaringer fra tidligere ungdomsoprør, f.eks. i 1960erne, mere 
end antyder, at det ikke kun er autoriteten som sådan, de unge gør oprør i mod, 
men tillige fraværet af den. Man foragter den autoritet, der ikke har autoritet, den 
autoritet, som ikke holder, hvad den lovede. 

I vores samfund har et stigende antal mennesker et stadigt mere vagt forhold til 
de traditionelle kulturelle institutioner (ægteskab, familie, skole, kirke, arbejde) 
og dermed til moralsk ansvarlighed. En udbredt følelse af opløsning og værditab 
skyldes disse løsrevne individer, der leger tagfat med andre i sammenhænge, 
der engang var baseret på tillid og ansvar, og dermed gør livet meget besværligt 
for andre. Det ordentlige menneskes antipode, psykopaten, fremstår efterhånden 
som et langt mere logisk produkt af det individualiserede massesamfund. 

Måske hænder det, at vi falder i staver, og at blikket et kort sekund løfter sig fra 
mediernes kaotiske og forvrængede verdensbillede og hele det individcentrerede 
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menneskesyn, og vi spørger os selv: er dét fremtiden? En hel masse ”løse indi
vider” i paranoid konkurrence om opmærksomhed, penge og succes? 

Løfter vi blikket endnu et hak ser vi, hvor længe vi har hængt fast i et mudret 
vadested, et hængedynd mellem et normativt samfundsindivid, der nægter at 
dø, og et andet, der er under en langstrakt fødsel. Det skaber et uoverskueligt 
normrum, særlig for de opvoksende generationer. 

Og så går det op for os, at det ordentlige menneske var noget historisk, en del af 
en dannelse, og nært forbundet med værdier som Gud, kald og skyld – det sidste 
forstået som den evige understregning af, at der en gæld forbundet med livet, 
en skyldighed, og dermed i bedste fald en taknemmelighed. Og under alle om
stændigheder et meget stort bør.

Det nye, mere egomaniske menneske tager opmærksomheden. Medierne er ful
de af det. Den truede art, det ordentlige, pligtopfyldende menneske, vil altid være 
der et sted, på trods af alt, men de kulturelle betingelser for dets udfoldelse som 
norm er ikke længere særlig gode. Det ordentlige menneske er ikke ”Vild med 
dans”, ikke nær så god underholdning som psykopaten.

Måske må man resignere? Men så hænder det alligevel, at man kan blive grebet 
af en sanseløs optimisme. Man vågner op en morgen og tænker: Det er aldrig for 
sent at blive et ordentligt menneske! Lad os begynde i dag, lad os øve os sam
men! Øve os i at blive et, og øve os i at forvente, at andre er et. Man bliver et 
ordentligt menneske ved at få lov til at gøre sin pligt – lad os give hinanden lov til 
at gøre vores pligt overfor hinanden.

Lad os blive ordentlige mennesker. Lad os i det mindste simulere.
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Personligt 
til stede

Af Erik Lyng, 

friskolelærer, Thy.
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Det er min fars dødsdag, da jeg begynder at skrive denne artikel. Det er den 31. 
januar, 2009, og det er 7 år siden, han døde.

Det sker, at jeg, i en butik eller i en entre, går forbi et spejl og får øje på ham; jeg 
er på vej til at løfte hånden til hilsen, men det undrer mig lidt, at han er blevet så 
gammel. 

Sidste sommer, da vi var i Norge og havde ungerne, den treogtredive og otteog
tyveårige, med, tænkte jeg tit på ham og havde lyst til lige at ringe og fortælle om 
et sted, vi absolut burde se – sammen. 

Min far var en hund efter de nye udsigter; jeg tror i virkeligheden, det spillede en 
ret stor rolle, at hovedvejene på det slidte Europakort blev tegnet op med en blå 
tuschpen. Det nåede vi så også. Her var vi. Der er fotos, dvs. dias fra alle turene, 
tusinder af dem, og vi har ikke engang en fremviser; den sidste brændte sammen 
under en langvarig fremvisning af børnebørn i bad eller noget lignende.

Selv er jeg en genganger. Jeg bliver stille glad indeni, når de gammelkendte ud
sigter dukker op igen – der skummer elven, som den plejer under broen, og bjer
get står i skumringen som den gamle trold, det altid har været. Vi går ned til søen 
og siger: Teltet kunne stå godt her, der er udsyn og lyd fra elven og en bålplads, og 
skal man op om natten, behøver man ikke gå helt op på toilettet; der er kønt mel
lem birkene. – Og så har vi for øvrigt haft teltet stående her før, for 1617 år siden. 

Et væsentlig indslag i det liv, vi fik i pubertetens diffuse år, var alle de døre, 
der åbnede sig til ledernes private domiciler. Drev vi et par stykker eller 
flere rundt en tidlig aften, vidste vi altid hvor vi kunne ringe på og komme 
indenfor. Måske cyklede vi ud til Nylandsvej. Her boede Emma og Edmund 
ved deres lille papirhandel, og de var næsten altid hjemme. Og sådan var 
der via FDFtilknytningen flere af den slags oaser. Tak for det. Vi tog det 
vel for en selvfølgelighed, men det var for så vidt en gave i et livsafsnit, 
hvor der er så utroligt mange vilde veje, der ikke fører nogen steder hen.

Citat fra en kronik af forfatteren Bent Rasmussen i Midtjyllands Avis i 
forbindelse med 100 års jubilæum for FDF, 2008.

Emma og Edmund, det er mine forældre, og jeg bliver glad, når jeg læser denne 
lille erindringsskitse, for det var sådan et hjem, jeg voksede op i. Der var altid 
unge mennesker, som skulle snakke med min far eller modtage lidt trøst fra min 
mor, begge stadig meget unge. Der blev sunget og grint, og desværre blev jeg 
sendt i seng, når de unge knægte havde tumlet lidt rundt på gulvet og leget med 
biler sammen med mig. Det ærgrede mig at skulle væk fra det varme fællesskab, 
men jeg kunne godt lide lydene fra min mors og fars stuer. Nogle unge men
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nesker havde det godt der. I dag føler jeg et fællesskab med dem, selv om de er 
både 10 og 20 år ældre end mig og ikke ville kende mig i dag; de medvirkede, 
uden selv at vide det, til et billede af mit barndomshjem som styrkede mig. Jeg 
har altid været glad for min far, men sådan et skulderklap til ham med tilbagevir
kende kraft forøger på mærkværdig vis styrken i det fællesskab, vi havde engang.

Sådan er det med de fællesskaber, der er kommet til at betyde noget for os; vi går 
ikke ind i et hvilket som helst hus til en hvilken som helst familie, når vi vender 
hjem fra en lang rejse. Vi vil ind der, hvor vi er fortrolige med lugtene og lydene, 
der hvor vi bliver modtaget af nogen, der kender os. Der hvor ting er, som de 
plejer.

Vores personlige og folkelige selvbevidsthed beror på denne tillid til det daglige, 
de små og store gerninger, der får ting til at hænge sammen. Det nogen gør, fordi 
det jo skal gøres; nogen – dyr, børn, familier – har brug for det. Nogen handler 
stille og roligt ud fra en viden om at oversvømmelsen kan blive en realitet, hvis 
denne del af dæmningen bryder sammen; handlingen må foretages igen og igen. 

Alle disse mennesker der gik forud for os og accepterede, at den enkeltes hand
ling måske ikke var særlig synlig, men kunne være den, der bandt det hele sam
men. Hvor det individualistiske blev skubbet til side: du får ikke dit navn på en 
mindeplade, men i bedste fald en fornemmelse af, at du har spillet en rolle med 
lige det, du evnede.

Martin A. Hansen skriver i et udkast til Leviathan, afsnittet om retssynet, om sin 
far (skrevet i 1949, her citeret fra Vindrosen nr. 1, 1969):

Jeg tør ikke sige hvad der var størst for ham, Frihed eller Ret. men 
de var maaske netop ogsaa eet i hinanden for ham, som de var det 
for de gamle Tingbønder fra hvem de middelalderlige Landslov med 
deres stejle Hævdelse af den enkeltes Værd stammer, og fra hvem han 
stammede. De var ikke ”formalistiske” Begreber for ham, ”taabelige, 
formelle Friheder” som Kommunister nu kalder dem i netop deres 
Kulturskrifter, men de var som Jorden, Vandet, Lyset og Blæsten – som 
maa gaa gennem Sæden for at Straaet skal blive stærkt. .... Denne 
Type Folk er som Høfderne ved Stranden, som Marehalmens Rødder i 
Klitternes Flyvesand. Sammen med en genstridig Intelligens er denne 
slags Mennesker de første en Revolution maa rydde af Vejen.”

Hvad sker der, når denne form for dannelseskultur ikke længere er en levende 
virkelighed, når ethvert fællesskab vi indgår i er et af de midlertidige, så man 
faktisk hele tiden er ny, medbragt, fleksibel? Hvad sker der, når vi så nemt bliver 
udskiftelige, undværlige?



122

Talemåden: Ingen er uundværlig bliver ofte brugt Jeg kan ikke fordrage den! Jeg 
ved godt, at det er et udtryk, som skal forhindre os i at blive opgivende og sen
timentale, men det er også et tegn på den lille fascisme i vore hjerter: vi er alle 
lemmer på samme krop, og vi er rigtig godt i gang med at lære at erstatte en 
hvilken som helst legemsdel med dens klon, så ingen vil forekomme uundværlig. 

Det er så forbistret let at falde for organismetanken, hvor person og fællesskab 
bliver midler i en god sags tjeneste (person bliver til individ, fællesskab bliver 
til masse), og det kan være smukt, så længe sagen fremmes med overskud og 
strålende humør, men tankegangen fremviser sit grimme ansigt, når modstanden 
maser sig ind på kroppen, og man føler trang til at skifte et besværligt lem eller to 
ud – for ingen er jo uundværlige. 

Jo, der er mange og meget, der er uundværligt, og det er vores trang til ulidelig 
lethed, der får os til ufortrødent at gå videre, når nogen/noget på tragisk vis 
fratages os. – ”Lad os nu se fremad,” er blevet et fattigt mantra i det sidste årtis 
politiske forsøg på at benægte fejltagelser og løgnagtigheder.

Vi er tilbøjelige til at fornægte det tragiske ved tilværelsen, at noget går til, går 
tabt, at skønhed mistes, at livet fortabes, at den elskede dør, at landskaber ero
deres og gletsjere glider mod dalens bund og forsvinder som skyer over fjeldet for 
at falde som regn i en oversvømmet dal.
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Der er over Middelhavet en solfyldt tragik, der ikke er ligesom den, 
man finder i mørkets og tågernes lande. Visse aftener, når man ser 
havet ligge udstrakt for foden af bjergene, og solen er ved at gå ned 
over de fuldendte linjer i en lille klippebugt, er det som om man midt 
i tavsheden fyldes af en ængstelig uro. Sådanne steder forstår man, 
at grækerne, når de ville give udtryk for fortvivlelse og angst, altid 
måtte betjene sig af skønheden, fordi de ønskede at fremkalde den 
knugende fornemmelse, vi undertiden kan føle over for det, der er 
smukt. Det tragiske når sit højdepunkt der, hvor tragedien er ligesom 
solbestrålet og forgyldt.

Albert Camus: Den landflygtige Helena (Udvalgte essays, 1961).

Den norske pianist Leif Ove Andsnes sagde for et par år siden i et radiointerview: 
”Hvis du vil spille noget virkelig sørgmodigt, så må du spille som om du netop har 
mistet en stor glæde.” Samme erfaring som Camus gjorde sig. Det tragiske mo
ment intensiveres, når noget meget værdifuldt er ved at gå eller er gået tabt, når 
skønheden lyser og fortæller, at også den må du på et tidspunkt give afkald på. 

I det politiske og det samfundsmæssige liv står vi overfor uoverskuelige kon
sekvenser af kontinuitetens opløsning. Det første, der står i fare for at gå tabt, er 
personligheden, det enkelte menneskes personlighed, for den opbygges ikke ved 
hurtige konfrontationer, men ganske langsomt – kontinuerligt – i det almindelige 
liv.

Den danske kulturskribent Bjørn Poulsen fremhæver i sit banebrydende essay: 
Ideernes Krise i Åndsliv og Politik, 1960, at det demokratiske samfund er afhængig 
af at kunne tale til personligheden; 

”og hvor den ikke findes, tvinges statsmagten til at slå over i kontrol. 
Tænker man sig en samfundstilstand, hvor det traditionelle person-
lighedsbegreb ikke længere har nogen realitet, så vil demokratiet være 
umulig som dette samfunds styreform. Folkeligt selvstyre forudsætter 
en høj grad af personligt selvstyre hos borgerne, og netop evnen til at 
styre sig selv glimrer ved sit fravær i det billede, kunsten tegner af det 
moderne menneske.” 

Den franske filosof Emmanuel Mounier fremhæver i sin bog, Personalismen, fra 
1950 (dansk udgave 1952), at mennesket kun kan blive til som menneske ved 
at indgå i en sammenhæng med andre, det er mødet med de andre/den anden, 
der skaber klangbunden i vores personlighed. I modsætning hertil beskriver han 
individualismens menneskesyn: 
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Et abstrakt menneske, uden bånd og uden del i naturlige fællesska-
ber, suveræn gud midt i en retningsløs og umådeholden frihed, hvis 
naturlige holdning overfor medmennesket er mistroisk, beregnende 
og krævende. Institutionerne er reduceret til at sikre mod indgreb 
overfor den enkeltes egoisme eller til at give størst mulig udbytte gen-
nem sammenslutninger, der kun tilsigter profit; det er den civilisation 
der udkæmper sin dødskamp for øjnene af os, en af de fattigste histo-
rien har kendt. Den er personalismens direkte antitese og nærmeste 
modstander.

I den personalistiske bevægelse, som i 30’erne var samlet om Mounier og 
tidsskriftet Esprit, forsøgte tænkere at formulere en ”tredje vej” mellem liberal
isme og individualisme på den ene side og kollektivisme og kommunisme på den 
anden. Mounier fortsætter ovenstående citat med en redegørelse for udviklingen 
fra det individuelle til det personlige; personen vokser ved en lutring af det indivi
duelle, som alle bærer i sig. Hvis ikke dette sker, vil individet uvægerligt begynde 
at ”snurre om sig selv”. Personligheden bliver kun til i mødet med næsten, med 
den anden, med et Du, (jvf. Martin Buber og dialogfilosofien). Personen bliver til i 
en række originale handlinger:

1. Komme ud af sig selv. Personen stiller sig til rådighed for medmennesket.

2. Forstå. Være helt modtagelig og prøve at fornemme verden fra et andet midt
punkt.

3. Påtage sig, gøre sig medansvarlig for næstens skæbne. (Vi er meget tæt på 
nogle klassiske Løgstrupformuleringer).

4. Give. Generøsiteten er det afgørende og udtrykkes som gaveøkonomi.

5. Være tro. Kærlighedens og venskabets fuldbyrdelse ligget i en fortsat ”frem
vælden”, en skabende form for troskab.

Når individualismen slår til i sin værste form, så bliver alle andre blot trædesten 
for ens egen opstigning, noget eller nogle der er i vejen og som skal viftes bort, 
hvis det eller de hæmmer karrieremulighederne.

”Helvede er de andre”, blev en slags nøgleord for den kyniske eksistentialisme, 
der voksede ud af 2. verdenskrig med J. P. Sartre som retningens talsmand. 
Samtlige værdier havde lidt skibbrud, der var kun den enkelte, individet, tilbage 
at stole på. Den anden er en potentiel fjende, der vil tilrane sig rummet, værdi
erne, opmærksomheden. Forholdet til den anden må forsikres via juridiske for
mularer, mistilliden bliver det almindelige, overvågning, aflytning følger lige efter.
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Når en dansk statsminister tillader sig at udstøde hånlige kommentarer om ”rund
kredspædagogikken” i danske børnehaver og skoler, så er det med baggrund i 
den sygelige individualisme, og ifølge den er ideen om at sidde som ligeværdige 
omkring et rundt bord for det første spild af tid og for det andet ødelæggende for 
den ”naturlige” udvælgelse og konkurrence. Ved at sidde i rundkreds, fortælle 
om og høre om andres oplevelser, glæde og frygt, vokser barnet lige så stille ind 
i fællesskabet, i bedste fald ind i ridderskabet, hvor man bliver forpligtet og må 
erkende både svigt og svaghed.

Mounier gør det meget klart i ”Personalismen”, at fællesskaberne ikke bare som 
en selvfølge er fremmende for personlighedens udvikling: de kan naturligvis også 
virke fastlåsende og udelukkende, men dobbeltheden er nødvendig; hvis man vil 
fornægte den, er det fordi, man vil fornægte de vilkår, der er mennesket givet.

Heideggerbegrebet ”das Man” er skræmmebilledet på uegentlig eksistens: 
bevidst heden blunder, instinkterne er navnløse, frygten for ikke at være som de 
andre er dominerende. Det er de mondæne forbindelsers, sladderens, konform
ismens og den moralske middelmådigheds verden. Det er en øde verden, ”hvor 
hver enkelt midlertidigt har givet afkald på sin personlighed for et blive et dusin
menneske, hvemsomhelst, ombyttelig.”
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For at bevare og udvikle personligheden, må man til gengæld betale en høj pris 
i form af den skyld og skam, som en fortid kan pålægge en. Man er ikke ombyt
telig, så man må vide, hvad og hvem der gik forud. I vikingeromanen Edbrødre, 
lader Gunnar Gunnarson den gamle høvding, Ørn, sige til sønnen Ingolf: Når det 
gælder din ære, er livet en selvfølgelig indsats. Mindet overlever manden. Og æren 
kaster lys over en mands minde, vanære skygge. Ingen mand i vor æt har en skygge 
over sit minde. Og Vilhelm Grønbech skriver i sin genfortælling af de nordiske 
gudesagn om gudernes svig og svigt:  hvert edsbrud kaster altid en lang skygge 
frem for sig over vejen, thi det onde må værges med det der er værre.

Den slags eksistentielle svagheder er det individualismens agt at undvige, og det 
gør man bl.a. i form af kontrakter og juridiske spidsfindigheder, så ingen kommer 
til at bære en ”meningsløs” skyld. Hos personligheden derimod må ”skyggen” fra 
fortiden inkorporeres, den kan ikke gøres ugjort, men må ses i øjnene og kaldes 
ved navn.

Om nogen var Martin A. Hansen klar over dette, og han var da også tæt på den 
personalistiske tankegang. I essayet Konvention og Formaand, (Heretica, 1948), 
skriver han:    

Kun i det personlige bliver Erfaringen dyb og fundamental, og først i 
den Viden, der har sine stærke Rødder i dyb Oplevelse, bliver Person-
ligheden helt til. Den er noget andet end Individualiteten, som er det 
isolerede, særlige, der uden menneskelige Kontakter blot er et tomt 
Hylster, en Facon. Men i Personligheden er det fuldere Liv, den er 
transcendent, fatter om Livet, her er Ting, Mennesker, Aand genskabt, 
genindsat som Realiteter, her er ikke blot Jeg´et, men ogsaa Du´et en 
simpel og mægtig Kendsgerning.

I længden kan folkeligheden ikke holde til, at det personlige er blevet skubbet 
til side til fordel for individet. Folkeligheden lever af det personlige, men under
graves af det individuelle. 

Ebbe Kløvedal Reich accepterede vel efterhånden at være en slags talerør for 
en generation, og han bidrog med hele sit virke til at opretholde en form for 
sammenhængskraft i det danske folk. Skønt blufærdig, gav han sig personligt til 
kende og modarbejdede på det kraftigste ideen om, at ”enhver er sin egen lykkes 
smed”. Det drejer sig, understregede han gang på gang, om ”fælles bestræbelse 
på fælles lykke”, nærmest det modsatte af den individuelle stræben, og baseret 
på en fælles baggrund eller et fælles projekt. Det individuelle måles netop ikke 
i forhold til det fælles, men i forhold til anden individualitet; bl.a. derfor må vi i 
vor tid satse på chokeffekter – se! jeg skiller mig ud fra jer. I modsætning dertil er 
personligheden netop fællesskabets særegne udtryk, særpræget. Personligheden 
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træder ud af det fælles rum, giver det mæle og lader samtidig lys og luft slippe 
ind. 

Individ betyder: enhed der ikke kan deles!
Person betyder: det, som noget lyder/taler igennem! 

Individet gør sig lille i forhold til det, der gik forud, det er en begrænsning på 
selvudfoldelsen, som ikke bør anerkendes. I det personlige må man bære at blive 
overrumplet af en gammel skyld, som man ikke synes at have hverken lod eller 
del i, men man kan også blive indhentet glædeligt af en anerkendelse af slægten, 
som man heller ikke har lod og del i. Disse overskridelser af den gængse tid og 
rumopfattelse udsættes man for, når man mindst venter det, som når jeg midt i et 
eller andet får lyst til at ringe til min far – der er noget, han lige bør se.

Selv har jeg lige fået mit første barnebarn, så nu glider blikket en anden vej, og jeg 
må vogte min skygge. Jeg tror jeg lader min far sidde, hvor jeg sidst forestillede 
mig ham: på en bænk ved et af de gamle fiskerhuse i Stenbjerg.

Han bærer kasket og en tynd sommervindjakke og ser ud over stranden, hvor de 
er ved at trække bådene ind. Om lidt sætter jeg mig ved siden af ham og stikker 
ham en øl. Han blir glad, når jeg siger skål og fortæller, at vi kan købe frisk torsk 
ved en af bådene, og vi skal have den i aften med hakkede, hårdkogte æg, rødbe
der, kapers og nyrørt fiskesennep.

Det er godt, sagde han. Alt er godt!
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