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SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN

 Jens kom her til skolen i går. Det betyder, at 
han skal i gang med den "lille grønne". Det 
betyder også, at han forventer nogle ord til 
indledningen af dette skrift, som er forbin-
delsen til alle, som har været på højskolen 
eller har haft tilknytning til højskolen. Jeg 
har derfor sat mig til computeren kl. 6.30 
med en kop kaffe og dagens første cerut, 
selvom der står skrevet på æsken: "Rygning 
kan dræbe".

For 50 år siden sad lærerne netop her i juni 
og skulle evaluere det første år med elever 
på den nystartede skole. Fire temaer var på 
dagsordenen – med lidt andre ord – men 
pjæk, alkohol, tobak og sex var det, lærerne 
brugte mest tid på at drøfte. Skal der være 
regler, og hvordan skal der straffes, hvis 
reglerne overtrædes?

I Norge og Sverige har de det lidt anderledes. 
Det er såkaldte forbudslande og dertil kom-
mer, at det er enten dyrt eller besværligt at 
få fat i de farlige nydelsesmidler. Det griner 
vi af i Danmark. Det er lidt latterligt. Men 
nordmændene og svenskerne lever altså i 
gennemsnit 10 år længere, end vi gør i 
Danmark.

I den tid der har været højskoler i Dan-
mark, har "den personlige frihed" været 
til debat. Hvad kan jeg selv bestemme 
over i mit eget liv, og hvad skal andre 
(fællesskabet/samfundet) bestemme? Skal 
regler og forbud beskytte den enkelte eller 
samfundet? Er det ikke en indskrænkning i 
min personlige frihed, at jeg er tvunget til 
at tage sele på, når jeg kører i bil? Enhver, 
der gider sætte sig ind i den viden, vi har om 
trafikskader, vil blive overbevist om, at selen 

redder liv og nedsætter de 
udgifter, staten har til 
tilskadekomne fra tra-
fikulykker. Vi ved også, 
at tobak og spiritus 
er skadeligt, og 
følgevirkningerne af 
brug og misbrug ko-
ster mange penge i det 
danske sundhedsvæsen. 
Alligevel ryger og 
drikker vi.

I USA har enhver 
borger ret til at forsvare 
sig selv – det vil sige ret til at anskaffe et 
våben, som må bæres og bruges offentligt. 
Stort set hvert år får vi en ny historie fra USA 
om tragiske mord på en skole, et gymnasium 
eller et universitet, hvor et ungt menneske 
er gået amok med et skydevåben overfor sine 
kammerater og lærere. Det sker trods alt ikke 
i lande med en meget mere restriktiv vå-
benlov. Hvorfor afskaffer de ikke den meget 
liberale våbenlov i De forenede stater?

Hvorfor kan man ikke bare lave nogle regler 
og nogle sanktioner, så vi kan komme videre 
til næste punkt på "dagsordenen"? Hvorfor 
alt det ævl? For en lettere affældig og skal-
det forstander er dette spørgsmål ikke så 
enkelt. Da jeg første gang hørte historien 
om Adam og Eva’s uddrivelse af paradiset, 
blev jeg dybt forundret. Vorherre havde sagt 
til dem, at de ikke måtte spise af det træ, 
som stod midt i haven, og hvis de gjorde 
det, måtte de dø. Alligevel gjorde de det. 
Da Vorherre dukkede op i Edens Have, efter 
at de alligevel havde spist af kundskabens 

3



træ, blev han mødt med løgn og undskyld-
ninger. Denne første overtrædelse af en helt 
klar regel – I må ikke spise af kundskabens 
træ, for så skal I dø – kunne selv de første 
mennesker på jorden ikke finde ud af. De 
døde ikke. Vorherre blev svag. Han kunne 
ikke stå for alle forklaringerne og de tynde 
undskyldninger. Han lod dem leve, men på 
betingelser. De skulle knokle for føden, og 
kvinden skulle føde sine børn i smerte. De 
fik altså lov til at leve, men vilkårene var 
langt fra paradisiske.

Når solen skinner, alle træerne er sprunget 
ud og "den gamle badebro" er kommet i 
vandet, er højskolen her som en "Edens 
have". Vi har næsten alt, hvad hjertet kan 
begære. Det, der mangler, får vi. Her først i 
juni har Arbejdsmarkedets Feriefond bevil-
liget 4,4 millioner kroner til en ny badebro. 
En permanent bro, som kan blive ude hele 
året. Broen får en nøglefunktion i forhold til 
det svømmebassin, der har været arbejdet 
på i så mange år. Tanken er, at bassinet skal 
fyldes med saltvand. Man skal svømme i hav-

vand, som pumpes op fra enden af den nye 
bro. Fonden Realdania har også besluttet at 
støtte skolens nye hal, svømmehal og andre 
bygninger med 50 millioner kr. Det betyder, 
at vi har de penge der skal til for at gøre 
"paradiset" færdigt. Det vil sandsynligvis 
tage godt 3 år, før det nye anlæg er klar til 
at blive taget i brug. Vi er mange, der glæder 
os – også til den spændende proces, det er 
at skabe noget nyt.

Slangen vil være der. Fristelser, som kan 
føre os i fordærv, vil følge med. Det nye 
hus betyder ikke, at solidaritet tages af 
"dagsordenen". Her på skolen skal vi til 
stadighed arbejde med de regler – skrevne 
eller uskrevne – som giver hver enkelt men-
neske det gode liv. 

Det kan I alt sammen høre mere om til 
elevstævnet, eller når jeres vej falder forbi 
skolen. Rigtig god sommer og på gensyn.

De bedste hilsner

Ole 
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SIDEN SIDST
af Jens Bork, formand for Elevforeningen

Så er det igen et år siden, Den Lille Grønne 
sidst udkom – igen har det været et år med 
masser af aktiviteter på Egmont Højskolen.

Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, 
at der fortsat er stor interesse for at være 
elev på Egmont. Her på forårsholdet har der 
været 144 elever, hvilket betyder, at der har 
været fuld fart på. Det er utrolig flot, når 
man samtidig kan høre, at der er mange høj-
skoler, der har store problemer fortsat.

Det ser også ud til, at der er stor interesse 
for sommerkurserne, der kører i ugerne 26, 
28, 29, 30 og 31. Alle kurserne er stort set 
fyldt op. Kurset Sommersjov i uge 28, som 
Elevforeningen er med til at lave, har i skri-
vende stund så godt som fyld optaget med 
få tomme pladser, med 125 tilmeldte, hvis 
du er hurtig kan du stadigvæk nå det, der 
bliver mere end gang i den, men det kom-
mer der også på de andre sommerkurser. Til 
det lange kursus til efteråret ser det også 
rigtig godt ud – der er allerede på nuværende 
tidspunkt 135 elever tilmeldt, hvilket alle er 
rigtig glade for.

Der arbejdes forsat hårdt på at skaffe penge 
til udvidelse af idrætshallen, som fra nu at 
være en 1/2 hal, skal blive en hel idrætshal 
og med super moderne svømmehal. Hvis alt 
går vel med finansieringen og de sidste de-
taljer falder på plads, skulle byggeriet gerne 
starte til næste år, spændende bliver det. 

I anledningen af at Egmont Højskolen sidste 
år fejrede skolens 50. års jubilæum, har vi 
været ved at kigge i gemmerne for at finde 
materiale fra Egmonts start. Det er lykkedes 
os at finde noget fra slutningen i halv-
tresserne og starten af tresserne, her bl.a. 

julehilsnerne, Egmont sendte ud til tidligere 
elever, specielt i perioden fa 1960-66. Der 
er meget spændende læsning om Egmonts 
start, og hvilke tanker man gjorde sig for 
at gøre højskolen til så stor en succes, som 
Egmont er. 

Vi har også fået samlet jubilæumsskrifterne 
fra Egmonts 10, 25 og 40 års jubilæum. 
Nogle af elevforeningens ældre medlemmer 
har været så venlige at låne os deres gamle 
fotoalbum fra de gode gamle dage, hvilket 
har givet en masse gode skolebilleder fra 
halvtresserne og tresserne. Vi har scannet 
billeder samt en masse andet spændende 
materiale. Det hele kan ses på Elevforenin-
gens hjemmeside, på adressen:

http://elevforening.egmont-hs.dk

Hvis du skulle ligge inde med noget spæn-
dende materiale, som kan bidrage til Egmont 
Højskolens historie eller har en god historie, 
er vi meget interesserede i at høre fra dig. 

I Elevforeningen kan vi fortsat konstatere 
en stor interesse for at være medlem. Vi kan 
også konstatere, at Elevforeningens medlem-
mer er meget interesserede i at følge med i, 
hvad der sker på Egmont. En af de mulighe-
der, der bliver benyttet, er Elevforeningens 
hjemmeside, som løbende bliver opdateret.

I Elevforeningen kan vi konstatere, at der 
fortsat er stor interesse for at modtage 
nyhedsbrev på email fra Elevforeningen 
om, hvad der sker på Egmont og i Elev-
foreningen. Vi bestræber os på at sende et 
nyhedsbrev ud minimum hvert kvartal, men 
ellers efter behov. Hvis du ikke allerede er 
med på email-listen, kan du tilmelde dig 
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ved at sende en mail til Jens Bork på email 
adressen: “jcbork@stofanet.dk". Du kan 
også sende din email-adresse via Elevfor-
eningens hjemmeside. 

Elevforeningens flyvetur 2007
I år går flyturen til Mallorca. Der er i år 23, 
der skal med på turen, hvilket er meget fint. 
På Mallorca skal vi bo i lejligheder i et helt 
nyt lejlighedskompleks, som skulle være 
meget handicapvenligt. Med handicapven-
lige værelser, så det bliver spændende at 
se, hvordan det virker. Vi rejser den 14.-21. 
august. Alle, der skal med på turen, ønskes 
en rigtig god tur.

Sommersjov i Hou 2007 
Elevforeningen er igen i år med til at 
arrangere sommerkursus i uge 28 i samar-
bejde med Dansk Handicap Forbunds Ung-
domskreds. Spastikerforeningens ungdom og 
Muskelsvind Ungdom. Det er ottende gang, 
vi samarbejder med DHF’s ungdomskreds 
– Muskelsvind Ungdom er med for fjerde 
gang. Det er første gang Spastikerforenin-
gens ungdom er med. I år har der været stor 
interesse for at komme med til Sommersjov. 
Egmont sørger altid for, at der er godt vejr 
i den uge.

Elevstævnet 2007 
Elevstævnet ligger i år i weekenden den 2.-4. 
november, og vi er for længst startet med 
at planlægge stævnet. Vi håber selvfølgeligt 
at der kommer lige så mange stævnedelta-
gere i år som der var der sidste år, hvor vi i 
forbindelse med stævnet fejrede skolens 50. 
års jubilæum

Ved sidste år havde vi et rekordstort antal 
deltagere, knapt 600 mennesker samlet til 

festmiddagen lørdag aften. Selv om stævne-
deltagerne for at være der lørdag aften til 
festmiddagen, både måtte være i hallen og 
spisesalen så fungerede det rigtigt godt. 

For at være sikker på at huske weekenden, 
sæt kryds i kalenderen med det samme. Der 
vil omkring 1. september blive sendt invita-
tion ud til Elevforeningens medlemmer. 

Materiale til Årsskriftet 
Deadline for materiale til Egmont Højskolens 
årsskrift er den 15. november 2007. Vi håber, 
du vil skrive om, hvad du oplever eller synes, 
der er relevant for årsskriftet – vi glæder os 
til at høre fra dig. 

Elevforeningen ønsker alle en rigtig god 
sommer, og vi glæder os til at se rigtig 
mange af jer til jubilæumsstævnet den 2.-
4. november. 

» VI MØDES PÅ EGMONT «
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Sommeren er kommet til Egmont Højskolen. 
Solgaarden er fyldt af mennesker så snart, 
der er en pause i undervisningen. Et elevhold 
tager de sidste livtag med fællesskabet på 
højskolen. Det syder af liv over alt. Snart kan 
forårseleverne se tilbage på et indholdsrigt 
og mættet forår. Der er mange gode ting at 
tænke tilbage på.

På udkig i verden
Midt i marts tog alle på studietur. Rejserne 
var vidt forskellige. I Rom var det kulturen, 
der var i centrum. De gamle seværdigheder 
blev besøgt, og eleverne fik et indtryk af, at 
Europa har en lang historie. På Gozo var det 
friluftslivet, der blev dyrket. Som noget nyt 
gik en af rejserne til Barcelona. Byen bliver 
ofte omtalt som en af Europas mest tilgæn-
gelige byer for mennesker med handicap. 
Endelig var der atter et hold elever i Japan, 
hvor nutidens og fremtidens handicappolitik 
blev debatteret med de japanske handicap-
organisationer og embedsmænd. Det var ti 
indholdsrige dage. Kort efter rejserne kunne 
eleverne tage på en velfortjent Påskeferie. 

Vejr til udflugter
Så kom foråret. Allerede i april var der nogle 
særdeles varme forårsdage. På linjerne gør 
det gode vejr det mere tiltalende at tage 
på udflugter. Sejlads har haft flere ture på 
havet. Nogle enkelte gange har det været 
over et par dage. Men også de andre linjer 
besøger steder, som er relevante for dem. 
Det er en anderledes måde at lære på, at man 
kommer ud og ser tingene i virkeligheden. 
Det er godt for mange af eleverne.

Den 1. maj tog hele skolen til Århus. Her 
deltog alle i 1. maj arrangementet på Tang-
krogen. Her blev lyttet til taler og sunget 

fællessange. For nogle blev det måske også 
til en enkelt øl. Det var en god fælles op-
levelse.

Vise højskolens ansigt
Egmont Højskolen har deltaget i to messer, 
hvor vi har forsøgt at fange nye elever til 
skolen. Vi deltog i en studiemesse for men-
nesker med særlige behov i Aalborg. Nogle 
uger senere var der REHAB-messe i Frederi-
cia. Begge messer gav god lejlighed til at 
tale med mange mennesker.

Det har længe været et ønske, at der skulle 
laves en fast udstilling, som kunne tages 
med rundt til messer og andre relevante ste-
der. Markedsføringsudvalget tog opgaven op, 
og der er nu købt en færdig udstilling, som 
er rimelig let at tage med. Når udstillingen 
ikke er af sted, står den ved skolens indgang. 
Udstillingen giver et fint billede af, hvad det 
vil sige at være elev på Egmont Højskolen.

Det er generelt blevet svært at skaffe han-
dicaphjælpere. Det gælder også på Egmont 
Højskolen. Vi har talt en del med eleverne 
om, hvad der kan tiltrække hjælpere. Ele-
verne har sendt e-mails ud, hvor de opfordre 
deres venner til at søge hjælperjob på Eg-
mont. En af de nuværende hjælpere har set 
på skolens hjemmeside, så der er kommet en 
del forbedringer. Vi håber, at tiltagene vil 
gør det lettere at tiltrække gode hjælpere.

Middelaldermarked
Mennesker i middelalderdragter, riddere og 
munke, koner og gøglere indtog højskolen 
midt i maj. Hele skolen havde temauge, hvor 
vi arbejdede frem imod et middelaldermar-
ked. Der blev fægtet, skudt med pile, smedet 
over åben ild og lavet smykker.

HØJ SOL OVER EGMONT
Af Michael Pedersen, højskolelærer
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Allerede i løbet af weekenden blev de farve-
rige dragter fremstillet i skolens kælder. Alle 
var inddelt på hold, hvor de arbejdede med 
en bestemt del af middelalderen. På et hold 
lærte man at kæmpe som middelalderriddere. 
Et hold lavede smykker, et andet lærte at 
smede. Et hold sammensatte et program med 
gøgl, som blev vist på den store torvedag. 

Onsdag før Kristi himmelfartsdag blev der 
holdt torvedag efter alle kunstens regler. Der 
var munke, som læste skriften højt. Nogle 
forbrydere blev korporligt afstraffet eller sat 
i gabestok. Hekse solgte mærkelige drikke 
eller salver. Der var gøgl og leg, frierier og 
konkurrencer. Den rolige skov ved skolens 
shelter var for en eftermiddag omdannet til 
et travlt middelaldermarked. 

Det var en farverig og festlig temauge, hvor 
alle blev klogere på, hvordan man levede i 
middelalderen. 

Passe på demokratiet
Den 5. juni blev der traditionen tro fejret 
grundlovsdag på Egmont Højskolen. Vejret 
tegnede ikke godt om formiddagen, så ar-
rangementet blev holdt i skolens spisestue. 
Ca. 200 mennesker havde valgt at fejre 
grundlovsdag på højskolen.

Borgmester Niels-Ulrik Bugge fra Odder 
kommune lagde ud med at give et historisk 
rids over, hvordan grundloven blev til. Han 
mente, at de demokratiske værdier i grund-
loven er gode. Han gav udtryk for, at kom-
munerne sagtens kan håndtere den magt, 
som den nye kommunale struktur har givet. 
Han pointerede til sidst, at han mener, at 
beslutningerne skal træffes så tæt på bor-
gerne som muligt. 

Folketingsmedlem Morten Østergaard fra Det 
Radikale Venstre lagde ud med at sige, at for 
unge fra hans generation er de grundlovssik-
rede rettigheder næsten en selvfølgelighed. 
Han pegede på, at der de seneste år er blevet 
grund til bekymring. Han gav som eksempel 
statsministerens manglende deltagelse i et 
kritisk interview omkring baggrunden for 
Irak-krigen samt udlændingedebatten, som 
har taget en uheldig form. Morten Østergård 
mente derfor, at der er grund til at have 
opmærksomhed på grundloven.

Landsformanden for Dansk Handicap For-
bund Susanne Olsen brugte sin tale til at 
give eksempler på, hvordan Dansk Handicap 
Forbund ofte hører fra mennesker, som ikke 
får de grundlovssikrede rettigheder. Hun 
nævnte, unge med handicap, der tvinges til 
at bo på plejehjem, patienter der ikke frit 
kan vælge læge eller fysioterapeut, fordi til-
gængeligheden ikke er i orden, og børn der 
ikke kan tage de almindelige afgangsprøver, 
fordi der ikke er den nødvendige teknologi. 
Susanne Olsen konkluderer, at mennesker 
med handicap stadig må kæmpe for de 
grundlovssikrede rettigheder. 

Imellem talerne underholdte skolens elever 
med kor og et af skolens band. Der blev 
sunget grundlovssange. 

Nye tiltag på hjælpeområdet
På forskellige måder er der blevet taget nye 
tiltag det sidste halve år. På hjælpeområdet. 
Egmont Højskolen følger udviklingen tæt og 
har mange ideer til, hvordan højskolen kan 
spille ind i alle de initiativer, som der bliver 
taget. Lærerne brugte en dag på at disku-
tere forskellige aspekter i hjælpeordningen, 
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både den på og de udenfor højskolen. Der er 
mange projekter, som der allerede arbejdes 
på blandt højskolens ansatte.

Hverdag og fest
Midt i alt hvad der sker, er der tid til hverdag 
og fest. Eleverne er gode til at planlægge 
ting i weekenderne. Vi fik besøg af et band 
fra Ry højskole, som gav koncert. Eleverne 

besluttede, at der skulle holdes gallafest, så 
der blev trænet lancier til den store guld-
medalje. De forskellige linjer og modulfag er 
ved at gøre deres arbejde færdigt. I næste 
uge er der så outrofest, så er det tid til at 
sige farvel og tak til et aktivt forår på Eg-
mont Højskolen. 

Hou Søsportcenter

Udsigt til havet
– hver dag…

Villavej 25 · Hou · 8300 Odder · www.hou-seasport.dk · tlf. 87 81 79 99 · fax 87 81 79 79
en naturlig ferie – også for kørestolsbrugere

  Intet mindre end et godt tilbud 
i Østjylland, lige ud til Kattegat. 
Feriehuse med 8 sengepladser, tv, 
radio og brændeovn.

  Området har asfalteret stisystem, 
tennis, beach-volley og 150 meter 
badebro – og ikke nok med det, alt 
er handicapegnet indrettet med god 
plads til kørestole.

  Tror du det ikke, så ring efter en 
brochure på tlf. 87 81 79 99, eller se 
vores hjemmeside på Internettet:

     www.hou-seasport.dk

SPECIALTILBUD
for elevforeningens medlemmer

i 2007:
Uge 46, 47, 48, 49, 50, 51 

 for én uge kr. 1.250,–

8 9



STUDIETUR TIL JAPAN
af Peder B. Nielsen, højskolelærer

Der har i mange året været arrangeret stu-
dieture til Japan med elever fra Egmont 
Højskolen. I år ingen undtagelse og før 
påsken lettede en gruppe på 28 fra Billund 
lufthavn. En gruppe fyldt med forventninger 
til de næste 2 ugers oplevelser i et land, vi 
alle har et eller andet kendskab til og i hvert 
fald forholder os til.

Vi startede med 3 dage i Kyoto, hvor vi var 
indkvarteret i et kommunalt kursuscenter 
for handicappede. Det var et godt sted 
med gode faciliteter og selvfølgelig god 
tilgængelighed. I løbet af dagene i Kyoto 
havde vi selskab af flere tidligere japanske 
egmont-elever, der fungerede som vore gui-
des. Nogen af højdepunkterne var besøg på 
Det gyldne tempel, Kiyomizudera templet 
og Nijojo Castle, hvor "Den sidste samurai" 
er optaget.

Herfra gik det med hurtigtog til Takasaki, 
hvor Egmont højskolen har en mangeårig 
kontakt til kommunen.

Vi startede med et besøg og møde på et 
kommunalt handicapcenter efterfulgt af en 
paneldiskussion omkring handicappedes 
forhold i Danmark og Japan. Der tegnede 

sig her og under resten af turen sig et klart 
billede af et samfund, der var langt foran os 
på "hardware" siden. Dvs. gode tilgængelig-
hed i gadebilledet; ramper til tog, elevatorer, 
personel, der fluks var der med en rampe 
og overalt i gaderne afmærkning for blinde. 
Men når det kom til f.eks. personlig hjælp 
for at kunne leve et værdigt uafhængigt 
liv som handicappet, er der næsten ingen 
hjælp at hente hos det offentlige. Det gik 
også hurtigt op for vore elever, at dette rige 
vestligt orienterede land ikke havde indret-
tet sig med en velfærdsmodel, vi kender fra 
Danmark. Men Japan har tydeligvis mere et 
amerikansk inspireret samfund, hvor man må 
klare sig selv og dermed også selv betale for 
mange ydelser vi ikke er vant til.

Vi boede I Gunma i et sommerhus ejet af en 
handicaporganisation kaldet "Yukiwariso". 
Denne organisation havde stablet et impo-
nerende program på benene: Ballonflyvning, 
opvisning i Kendo kampsport, teceremoni, 
Bocciaturnering, handicapridning, musikalsk 
underholdning, kurbad, besøg på veteran-
togmuseum og meget mere.

10 11



Herfra gik turen til Tokyo med bus. Her var vi 
indkvarteret i et kursuscenter, der mindede 
om det i Kyoto.

Denne ekstremt store by med 14 mill. ind-
byggere gjorde et voldsomt indtryk på os. 
Jamen der er jo bare så mange mennesker! 
Vi var blevet advaret om, hvor slemt det 
kunne være at rejse med metroen i myldre-
tiden med bl.a. kørestolsbrugere og denne 
advarsel sammen med en godt koordineret 
teknik ved ind- og udstigning, gjorde, at vi 
klarede os ret godt.

En af de første dage var vi på besøg i under-
visningsministeriet, hvor vi blev informeret 
om Japans nye strategier for specialunder-
visning. Ministeriet gav frokost hvorefter vi 
gik i "kejserens have".

Af mange store oplevelser i Tokyo skal 
nævnes en japansk jazz, rock, salsa, funk 
koncert, der sluttede med hård japansk 
retro punk.

En anden oplevelse, eleverne aldrig glemmer, 
var heldagsbesøget i Tokyo Disneyland på en 
japansk skolefridag! Der var bare så mange 
mennesker, med flere timers ventetid ved 

de populære aktiviteter. Flere elever måtte 
simpelthen kapitulere og fik en gang for alle 
et ændret syn på deres barndomsopfattelse 
af Walt Disneys verden.

Både her og i Takasaki, var vi sammen med 
tidligere japanske egmont elever, der var til 
uvurderlig hjælp på studieturen.

Efter 14 dage landede vi trætte i Danmark ef-
ter 2 hæsblæsende uger fyldt med oplevelser 
og forundring over dette menneskefyldte og 
teknisk set ekstremt tjekkede land, hvor vi 
havde mødt en gæstfrihed og høflighed man 
nemt kunne blive helt forlegen over. 
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FRA A TIL B
Af Erik Sporon Fiedler, højskoleelev 2007

Jeg kiggede længe på manden, han havde 
en nærmest intimiderende fysisk fremto-
ning, men dog var hans bevægelser lette 
og glidende. Var hans størrelse ham ikke 
imod havde jeg skudt ham til balletdanser. 
Der var en ynde over den måde han drejede 
hals på, når de letpåklædte kvinder gik forbi 
ham. Når han løftede den brune papirpose 
med flasken op til munden, var det som at 
se en nøje koreograferet akt. Han var en 
mand, der skulle sidde på en fortovscafe 
i de mest mondæne kvarterer, i de mest 
fantastiske hovedstæder. Og ikke her, på en 
bænk. Jeg havde besluttet mig for at give 
ham en cigaret når jeg passerede. Mon ikke 
han ville blive glad for den gestus. Jeg tro-
ede det. Det havde intet med betleri at gøre 
som han bare sad der, alligevel sagde noget 
mig at han manglede en cigaret. Forstå mig 
ret, jeg ville ikke give ham den af medynk, 
men kort og godt fordi jeg fandt hans væsen 
sympatisk. 

Sporvognen er mit transportmiddel, de er al-
tid præcise. Det er måske ikke den hurtigste 
måde at komme fra A til B på, men langt den 
mindst besværlige. Man kan risikere at skulle 
vente på en taxa eller på en bus, aldrig på 
en sporvogn. I en taxa risikerer man at få en 
chauffør der vil snakke, jeg vil ikke snakke, 
jeg vil frem til min destination. Desuden er 
der ikke andre mennesker i en taxa, og i en 
bus er der alt for mange. I en sporvogn er 
der lige tilpas.

Jeg står altid af stoppet før min destina-
tion, det passer mig fint at slentre det sidste 
stykke vej igennem byen. Det er vigtigt at 
se kvarteret, før man besøger en person 
eller en forretning, så ved man hvad man 

har med at gøre. Facaderne, lugten, de folk 
der går på gaden, alt er med til at give mig 
indtryk, baggrundsviden, der kan bruges se-
nere. Mange bedømmer mennesker på deres 
entreer og stuer, jeg bedømmer mennesker 
på deres kvarter.

Det er ikke den typiske opgang. Det hele 
starter med en lang gang, først bagerst i 
bygningen er der en trappe opad. Der er 
ingen vinduer, kun en dør. Kun én dør, nær-
mest som en port. Jeg slår jakken til side og 
fisker en cigaret op af brystlommen. Jeg går 
lidt frem og tilbage, der er falmede plakater 
på væggene. Jeg betragter og ryger. Der er 
en dump lyd der desorienterer mig. Lyden 
kommer hele tiden tættere på, så længere 
væk, for til sidst at bevæge sig konstant 
tættere på. Det går op for mig at det er 
fodtrin. Ned ad trappen kommer en meget 
ranglet mand gående, ansigtet er barskt. 
Skægstubbene står spredt i plamager på 
det markerede, næsten udsultede, ansigt. 
Bomuldsskjorten hænger løst over bukserne 
og er knappet op, ned til den tredje knap. 
Jeg ved det er et tilfælde. På mandens fod 
er årsagen til den dumpe lyd; et par kort-
skaftede ruskindsstøvler med sporer på. "Jeg 
kan bedre lide Cezanne.". Jeg drejer ansigtet 
helt væk fra maleriet, trækker på skuldrene 
og finder en ny cigaret frem, hvorefter jeg 
rækker pakken mod ham. "Tak", denne gang 
er der antydningen af et smil på hans læber. 
"Du kommer for tidligt." siger han henka-
stet, jeg svarer ikke. Han prøver igen: "Der 
ligger en bar lige rundt om hjørnet.". Jeg 
lader ham forstå at det ikke er derfor jeg er 
kommet, han må forstå at jeg er en travl 
mand og ikke har til hensigt at vente længe. 
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– Jeg køber altid mine cigaretter det samme 
sted, indehaveren af forretningen falder godt 
i min smag, han er et behageligt menneske, 
jeg vil endda gå så langt som til at sige at 
han er af et gemyt efter mit hoved. At købe 
cigaretter hos ham er en oplevelse, det er 
langt fra bare at smide pengene på disken og 
få stukket varen i hånden. Han sælger sine 
ting elegant, omhyggeligt og velovervejet. 
Der er ingen krejleri, ingen mersalg, han ved 

præcis hvad jeg vil have og er taknemmelig 
for at jeg vil have det hos ham. Jeg går altid 
smilende fra hans butik, opløftet af udsynet 
til frisk nikotin. Jeg ryger Dunhill og intet 
andet. – Vi ryger lidt i tavshed. Der kommer 
et råb ovenfra et sted. Hans ansigtstræk 
viser et kort sekund bedrøvelse, så kigger 
han på mig; "Du kan gå op nu...". 

Musik på broen
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EN HELT ALMINDELIG DAG 
I EN HELT ALMINDELIG TEENAGERS LIV

Af Lærke Mikkelsen, højskoleelev 2007

Jeg HADER den her opgang. For det første 
lugter her altid rigtig dårligt, og for det 
andet skal dem på tredje sals hund altid 
gø sådan. Jeg er da ikke bange for hunde, 
men det er bare så pinligt, for så ved resten 
af opgangen at jeg kommer for at aflevere 
reklamerne. Og dem der hedder "A og J 
Hansen" skal altid komme ud og tage imod 
dem. Hvorfor kan de ikke bare vente til at 
jeg har proppet dem ind igennem brevspræk-
ken?! Jeg tæller; en, to tre, fire, fem, seks, 
syv, otte, ni, ti, elleve. Anden sal til højre 
vil ikke have reklamer, og jeg glemmer det 
bare ALTID! Men nu huskede jeg det. Yes! Da 
jeg kommer på tredje gør jeg mig så stille 
jeg overhovedet kan. Måske kan hunden ikke 
høre mig hvis jeg nu VIRKELIG er stille.. 
Men nej nej, så snart jeg bare sætter en 
finger på brevsprækken, bryder helvede løs. 
Jeg har virkelig bare lyst til at råbe "HOLD 
SÅ DIN FEDE KLAMME KÆFT!!!!!!", men det 
ville også være pinligt hvis der var nogle der 
hørte mig. Nå, men i det mindste kom A og 
J Hansen ikke ud for at tage reklamerne. De 
er sgu nok i kirke eller sådan et eller andet 
kedeligt. Ej helt ærligt, bare se på deres 
tøj?!! Man skulle fandeme tro det var købt 
for 100 år siden. 

Da jeg kom ned i gården igen, ringede min 
mobiltelefon. Det er en vildt sej Sony Erics-
son, og så er den rød. Jeg fik den i konfir-
mationsgave af min stedfar, men det er også 
kun fordi han arbejder med sådan noget der 
har med telefoner at gøre. Min ringetone er 
den der med Nik og Jay, og Søren er bare helt 
vildt misundelig, for hans telefon kan ikke 
få polyfoniske ringetoner, for det er sådan 
en gammel en og hans forældre har ikke råd 

til en ny, siger han. Jeg har sagt til ham at 
han bare kan begynde at gå med reklamer 
ligesom mig, men det gider han ikke, siger 
han. Så kan han sku da også være selv ude 
om det, synes jeg. Nå, men det er Casper 
der ringer og spørger om jeg vil med hen på 
rampen for at skate kl. 14. Casper er vildt 
sej til at skate, men jeg er også ret god. Men 
den aller bedste er Viktor, han kan både køre 
hen over et gelænder og så kan han næsten 
vende skateboardet i luften med fødderne 
og lande på det igen. Vi aftaler at mødes 
ved rampen kl. 14.30 for jeg skal lige være 
færdig med at dele de her åndssvage rekla-
mer ud først. Jeg mangler kun én boligblok, 
men den er ikke så slem, for det er her Stine 
bor med sin mor og sin lillesøster. Hendes 
forældre er også skilt, men hendes far bor 
helt oppe i Jylland et sted, så ham ser hun 
næsten aldrig. Stine er den yngste i klassen, 
hun bliver først 14 til december, men hun er 
også den pæneste pige i klassen. Jeg har kun 
snakket en lille smule med hende, men jeg 
tror også godt at hun kan lide mig. Hun har 
i hvert fald sagt til mig at det er nogle seje 
sko jeg har. Og nogle gange kommer hun og 
Julie og Pernille og ser på os når vi skater. 
Jeg håber at hun er der i dag. 

Jeg giver mig altid god tid når jeg skal give 
Stines mor reklamer. Og så prøver jeg at 
larme ekstra meget. Jeg kan høre fjernsy-
net kører derinde, men det er vist et eller 
andet børneprogram, så det er nok hendes 
lillesøster der ser på det. 

Endelig er de sidste reklamer delt ud og jeg 
kan se på tiden, at jeg lige kan nå hjem og 
hente mit skateboard inden klokken bliver 
halv tre. Derhjemme er min mor ved at gøre 
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rent, og hun skælder mig ud over at jeg går 
ind med sko på. For fanden da, jeg skal bare 
ind og hente min Eastpack taske. Der er ikke 
noget i den, men det ser rigtig fedt ud når 
den hænger sådan langt nede på ryggen. 
Min mor synes det er åndssvagt, men der er 
så meget hun ikke forstår. Da jeg kommer 
hen på rampen er Stine den første jeg får 
øje på. Hun sidder midt mellem Pernille og 
Laura, og hun har sin røde jakke på. Casper, 
Morten og Frederik er der også. Morten sid-
der og kaster småsten på Pernille, men de er 
vist også kærester. Jeg kan ikke helt finde 
ud af det, for Morten siger at de ikke er, men 
alle de andre siger, at de har set dem holde i 
hånd. Jeg tror at de er det, de vil bare ikke 
vise det fordi de er bange for at blive dril-
let. På konfirmandlejeren havde Casper set 
Viktor og Laura stå ude bag brændeskuret og 
kysse, og de blev bare drillet HELT VILDT på 
resten af turen. Og det var faktisk ret synd 
for dem, for de blev begge to rigtig generte 
og har ikke rigtig kunnet kigge på hinanden 
lige siden. 

"Hey, Mikkel, jeg kan næsten vende ska-
teboardet i luften nu, vil du se?" Det var 
Casper der råbte til mig. Han prøvede tre 
gange imens jeg kiggede, men ingen af dem 
lykkedes for ham. Det var egentlig ret fedt, 
for jeg vil gerne blive bedre end Casper til 
at køre på skateboard. Jeg tror nemlig også 
Stine synes det er fedt at jeg er dygtig, hun 
kigger i hvert fald på mig når jeg kører. 

Jeg har prøvet to gange at vælte på en rigtig 
åndssvag måde imens hun så på det, og det 
var bare SÅ PINLIGT! Selvom hun tog det 
pænt og spurgte om jeg slog mig, så vil jeg 

ÅLDRIG håbe at det sker igen!! I dag gik 
heldigvis ret godt, jeg lavede faktisk også et 
helt vildt fedt stunt med at hoppe højt op i 
luften og holde skateboardet under fødderne 
imens, men jeg tror bare ikke at hun så det, 
desværre! Det er bare så typisk!

Jeg havde lovet mor at komme hjem til af-
tensmaden kl. 19, men jeg kom til at glemme 
tiden og kom derfor en halv time for sent. 
Det gjorde nu ikke så meget, for maden var 
først lige blevet færdig da jeg kom ind ad 
døren. Og hvis det var, kunne de jo også 
bare ringe på min mobiltelefon. Det plejer de 
at gøre. Hun havde lavet hakkebøf og has-
selbagte kartofler med brun sovs. YES!! Min 
livret!! Eller, – en af mine livretter. Jeg kan 
også godt lide kogt skinke med sennepssovs, 
men faktisk også sådan nogle sunde ting 
som stegte grøntsager og kogte kartofler. 
Og jeg får også frugt med i skole hver dag, 
for mor siger, at det er med til at jeg ikke får 
bumser når jeg bliver større. Og DET vil jeg 
bare ikke have! Nikolaj er allerede begyndt 
at få nogle, og Helle fra klassen også, og der 
er bare SÅ ulækkert synes jeg!!

Efter aftensmaden havde jeg lige nogle ma-
tematikopgaver der skulle laves, men jeg er 
god til matematik så det tog ikke særlig 
lang tid. Jeg skulle egentlig også læse no-
get dansk, men det er så nemt det vi læser 
og hvis jeg bliver sat til at læse højt, kan 
jeg sagtens læse det alligevel. Jeg får også 
næsten altid kun ros når vi er til forældre-
samtaler, så så længe det går, gider jeg ikke 
gøre mere ud af det. Desuden hjælper det 
at læse undertekster på amerikanske og 
udenlandske film. 
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Sidste år fik jeg et fjernsyn i fødselsdags-
gave, og så har jeg selv købt både en dvd 
og en playstation for mine egne penge. Jeg 
plejer at spille "Tjekken 3" på playstationen 
med Casper, men man kan også indstille den 
sådan at man spille mod computeren. Jeg 
satte mig til at spille og vandt 8 gange over 
computeren, men så tabte jeg også to gange 
i træk. Så gad jeg ikke mere, og gik i stedet 
for ind i stuen for at se fjernsyn og spise 
noget slik. Mor plejer altid at købe en masse 
slik i weekenderne, men så får jeg heller 
ikke noget resten af ugen. Men hun ved 
selvfølgelig heller ikke at vi bare går ned til 
købmanden efter skole og køber noget.

Kl. 22 blev jeg sendt i seng, men det gjorde 
nu heller ikke noget, for jeg var ret træt. Og 
så er jeg i gang med at læse Harry Potte 5. 
Den er vildt spændende og når der ligger så 
god en bog og venter på mig, er det ikke så 
svært at tage sig sammen til at gå i seng 
som det ellers kan være. 

Efter en halv times læsning faldt jeg i søvn 
efter en udmærket dag.

Temadag i middelalderens tegn
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PALLE ALENE I VERDEN
Af Jane Martinsen, højskoleelev 2007

Palle stod ved skranken og skulle visse pas, 
og indlevere bagage. Der stod mange men-
nesker i kø, til bagageindleveringen, især 
folk med børn, endda helt op til 4 børn – som 
skulle med på ferie. Han var ved at blive ir-
riteret over alle de mennesker og deres børn. 
Den ene skreg højere end den anden. 

Palle kiggede op på skærmen med boar-
dingtider mens han gik fremad i køen. Han 
mærkede pludseligt noget nede ved foden, 
og var ved at falde. Han så ned på en vin-
tersnottet unge.

En kvinde råbte: "Jonas så pas på og se efter 
hvor du går". Palle smilede og gik videre 
frem i køen, mens han tænkte, "så hold 
dog din møgunge i køen, det er jo ikke en 
børnehave det her.".

Han fandt sin plads og satte sig. Lidt efter 
kom der en enlig mor med to små larmende 
børn op ad midtergangen. "Åh nej ikke ved 
siden af mig" tænkte Palle. "Her" råbte mo-
ren. "Vi skal sidde ved siden af den ældre 
herre." Moren og børnene masede sig ind 
ved siden af Palle. "Typisk" tænkte Palle, 
"så skal jeg sidde ved siden af sådan en 
snotdryppende møgunge, som ikke kan holde 
sin mund og sidde stille i 4 timer". Da der 
var gået noget tid og flyet var lettet kom 
stewardessen med maden som børnene skulle 
have. Det var pasta med kødsovs. Palle var 
irriteret over at børn altid skulle have først. 
Moren til drengen hjælp ham i gang med at 
spise og gav ham gaflen i hånden. 

Palle tænke at det ikke kunne være rigtigt 
at der skulle børn med. Kunne man ikke 
ligge dem sammen med bagagen, så de ikke 
forstyrrede de voksne som havde ferie og 

gerne ville have ro. Børn er noget der skal 
ses og ikke høres. De skulle heller ikke være 
der hvor voksne folk gik rundt. Var det over 
hovedet lovligt at tage dem med ud at flyve 
og sådan nogle ting? Ferie var noget for 
voksne som ved hvordan man opførte sig. 
Ikke for børn. Da ungerne var færdige med 
at spise, blev der serveret for de voksne. "På 
tide" tænkte Palle.

Netop da han var færdig med at spise, 
begyndte kvinden at snakke til ham "Er du 
alene af sted?". "Kan du ikke bare koncertere 
dig om din unger og få dem til at holde kæft, 
eller få dem til at sove", tænkte Palle. Men 
han sagde det ikke. Han sagde bare "ja det 
er jeg", så afvisende han overhovedet kunne. 
Han tog avisen og begyndte at læse. Men 
kvinden behøvede ikke Palles øjenkontakt for 
at ævle løs "jeg har været alene med børnen 
i 2 år nu, og har ikke haft råd til at tage på 
ferie med dem før nu".

Da der var gået lidt tid blev der sat en teg-
nefilm på, som børnene kunne sidde og se. 
Palle tænkte at så kunne det være at der 
blev stille i flyet, så alle kunne holde ud at 
være der. Men lidt længere nede bagved sad 
det et ungt par, som havde et lille barn der 
begyndte at hyle. Palle trykkede sig ned i 
sædet, med rynket pande, mens han længes 
efter ørepropper. 

Nu kom stewardessen gående med sin vogn, 
hvor hun havde kaffe og te og kage. Han 
bestilte en kop kaffe og et stykke chokolade. 
Kvinden ved siden af ham bestilte 3 stykker 
kage og en kop kaffe. Palle kunne ikke lade 
var med at tænke, "det er godt nok nogle 
forkælede møg unger. De får bare alt". Han 
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kom til at tænke på at hvis han nogen sinde 
skulle have en kæreste, så skulle det være 
en som ikke havde børn, for hvis hun havde 
børn så ville hele hans månedens-løn gå til 
børnetøj, bleer og legetøj, og alle andre 
unødvendige ting som alligevel ville blive 
smidt ud når der var gået 8-10 år. Palle 
mente at de folk som havde valgt at få 
børn, var dem der havde så mange penge at 
de ikke vidste hvad de skulle bruge dem til, 
og at de bare skulle bruges. Kvinden blev ved 
med at snakke til ham, men han svarede ikke 
tilbage, for han ville ikke snakke med nogen. 
Især ikke med nogen som havde børn, for 
de kunne jo ikke snakke om andet end deres 
børn, og om hvad de kunne og ikke kunne, 
og om hvad de lige havde lært, og hvad de 
ikke havde lært. 

Da der var gået noget tid, begyndte det at 
trykke i Palles ører, "endelig", tænkte han, 
"vi er på vej ned." 

Han følte sig træt og der havde ikke været 
ro i flyet, på hele turen, og hvis det skulle 
forsætte sådan hele ugen, så blev det jo 
ikke en ferie, men en belastning. Da flyet 
landede begyndte folk at rejse sig og tage 
deres jakker og deres håndbagage, og gik 
hen mod døren. Ungerne og damen som han 
havde siddet ved siden af hele turen gik i 
køen lige bag ved ham, og ugerne forsøgte 
at skubbe til ham men Palle blev stående 
og tænkte at de må lære at de ikke kunne 
komme først altid og hele tiden. 

Da Palle var blevet indlogeret på sit hotelvæ-
relse var han træt, og derfor besluttede han 
sig for at tage en lur. Da han vågnede efter 
nogle timer, var klokken så mange at han 

ville gå ned i byen og kigge efter noget mad 
og hvad der ellers skete. Da han stod og kig-
gede på et menu kort, som alle restauranter 
havde stående udenfor kom en tjener, for at 
vise ham ind til et bord. Da han havde siddet 
der lidt og havde bestilt, kom en mand og 
en dame, med to børn som blev vist hen til 
bordet ved siden af palle. Han tænkte at det 
ikke kunne være rigtigt at der skulle være 
børn i nærheden, være gange han skulle 
spise. Børnene begyndte at snakke til ham, 
Palle tænkte skal jeg rejse mig at gå, eller 
skal jeg kigge hårdt på ungerne, for at vise 
at jeg ikke vil snakke dem?

Han blev lidt glad inden i da han hørte 
moren til ungerne kalde på dem at de skulle 
komme over at spise og lade manden være. 
Men børnene kunne ikke holde maden inden 
på tallerken, den røg ud til højere og ven-
stre, men røg heldig vis ikke over på ham. 
Lige pludselig væltede den ene af ungerne 
sin cola så det sprøjtede ud til alle sider, og 
ramte Palle. Moren til drengen, undskyldte 
mange gange, men han var meget sur over 
det, og hvis moren ikke havde været der, så 
havde han også taget drengen, hårdt i armen 
og skældt ham ud.

Han fik fat i tjeneren, og bad om regningen, 
så han kunne komme ud der fra. Han kunne 
ikke holde de børn ud et øjeblik længere.

Palle gik ud i byen. Han gik rundt og kig-
gede i butikker. Inde i en butik med kruk-
ker og porcelæn, var der pludselig en svag 
stemme der sagde, "taler du dansk?". Palle 
kiggede ned og så på en dreng der var 6-7 
år gammel. Palle overvejede at sige noget 
på tysk, for at skræmme drengen væk, men 
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han sagde blot "ja", og gik hen til en anden 
hylde. Drengen fulgte efter, og begyndte at 
græde. Palle kiggede sig omkring. Der var 
ingen andre voksne til at hjælpe udover 
ekspedienten. "Hvad er der galt?", spurgte 
Palle surt. Drengen så meget fortvivlet ud: 
"Jeg er blevet væk fra min mor og far". Palle 
tog ham i hånden, mens han kiggede på 
uret og trak drengen med hen til ekspedi-
enten. "Help this child", sagde Palle, slap 
drengen og skyndte sig ud af butikken og 
ned ad gaden. Palle gik og gik, men kunne 
få den lyshårede dreng ud af sit hoved. "For 
satan da også, sådan en lorteferie", tænkte 
Palle idet han vendte om og gik tilbage til 
butikken. Udenfor butikken, lurede han ind 
igennem vinduet. Ekspedienten stod og kig-
gede ud i luften, mens drengen stod ovre i 
et hjørne og græd. "Sådan kan man da ikke 
gøre", råbte Palle til ekspedienten, idet han 
gik ind i butikken. Ekspedienten sagde "It’s 
not my child", mens han rakte hænderne i 
vejret for at vise hvor lidt han havde med 
sagen at gøre. "Lorteland". Palle kunne jo 
ikke bare efterlade drengen, helt alenr i en 
by hvor ingen talte dansk. Så ville han da 
først blive væk tænkte han. Palle hev fat 
i drengen og gik ud af butikken. Drengen 
småklynkede. Palle svedte. Han gik først 
den en vej, så den anden, uden at se nogen 
der overhovedet lignede danskere. "Pis, pis, 
pis", råbte han. Det var ved at blive mørkt. 
Det gjorde ondt i hans hoved nu og det 
svimlede for hans øjne. "Det gør ondt i min 
arm" råbte drengen. Palle så ned på ham, 
og i det samme faldt han over en kantsten. 
Han røg forover og slog hul på knæet, så 
blodet sprøjtede ud. "Jeg kan ikke, jeg kan 
ikke mere", sagde Palle og han kunne mærke 

hvordan det nu var ham der var begyndt 
at græde. Drengen så overasket på ham. 
Tårerne trillede ned af kinderne på Palle. 
Drengen gik hen til ham og holdt ham om 
skuldrene. "Så, så" sagde drengen, "du må 
godt låne et plaster af mig". Palle kiggede 
op på drengen. Han lignede en engel som 
han stod der med lyst hår og blå øjne. Palle 
kunne ikke lade være med at smile. "Hvad 
hedder du spurgte Palle". "Palle", sagde 
drengen. Palle grinede, det gør jeg også. 
"Store Palle og Lille Palle" råbte drengen 
begejstret. "Nemlig" sagde Store Palle. "Hej 
mor og far" råbte drengen pludselig, og løb 
hen til to glade voksne mennesker. Palle 
fulgte bagefter ham. Da han var nået hen 
til drengens forældre rakte han hånden frem 
og sagde goddag. Faren til drengen sagde 
god dag med det samme. Moren havde travlt 
med at knuse sin søn, men fik en hånd fri 
til Palle. "Nå jeg skal videre, men det var 
hyggeligt at møde jer" sagde Palle. Han 
vendte ryggen til og begyndte at gå. Han 
hørte små hurtige skridt bag sig. Han satte 
tempoet ned, og tænkte skal jeg vende mig 
om eller forsætte? 

Han vendte sig om, der stod Palle foran ham, 
Lille Palle, og sagde: Hvor skal du hen?, du 
må ikke gå". Drengens far kom hen og tog 
ham på armen "Hvis manden har travlt så 
skal du lade ham gå Palle". Palle smilede 
og sagde: "Ja jeg må helle komme afsted". 
Drengens mor sagde: "Du ligner ellers en 
der godt kunne trænge til en øl. Må vi 
ikke give dig det, for at have fundet vores 
dreng". Palle så på drengens øjne, der kig-
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Hvad er din baggrund derhjemme?

Jeg bor sammen med min mor. Jeg har læst 
til socialrådgiver men jeg har endnu ikke 
haft arbejde som socialrådgiver. I en kort 
overgang var jeg ansat som kontorassistent 
i et meget lille firma.

Hvorfor valgte du at komme på Egmont 
Højskolen?

Der er store holdningsmæssige forskelle på 
folks reaktioner på at møde et menneske med 
handicap. I Slovakiet bliver vi betragtet som 
patienter. Der er ikke den samme ligeværdig-
hed, som jeg oplever mellem mennesker med 
og uden handicap på Egmont Højskolen. Der 
er også en tilbøjelighed til, at hvis man sid-
der i kørestol, tror folk også, at man er skør. 
Jeg ville gerne se hvordan det i Danmark er 
lykkedes at ændre holdninger til os.

Måske er en grundene til denne holdnings-
mæssige forskel, at mennesker med handicap 
var usynlige i de 40 år vi havde et kommuni-
stisk regime. Man skal altså til at vende sig 

til, at der også er personer med handicap i 
samfundet. Det er en stor omvendelse.

Hvad har du fået ud af opholdet på højsko-
len?

Det er et spørgsmål, der er svært at svare 
på. Jeg har lært, at mennesker med handicap 
kan mange ting, hvis de rigtige forhold er 
tilstede. Her på Egmont kan alle deltage i 
alt. Det er noget af det, som jeg vil tage med 
hjem og kæmpe for i Slovakiet. At mennesker 
med handicap får mange flere muligheder.

Hvad tænker du om forholdene for mennesker 
med handicap i Danmark?

Den danske sociallovgivning er fantastisk. 
Jeg ville ønske, at vi kunne få de samme for-
hold i Slovakiet. Men jeg tror ikke mennesker 
i Slovakiet er villige til at betale så meget 
i skat. Så vi kommer nok aldrig op på det 
Danske niveau. Hvad tilgængelighed angår, 
tror jeg ikke, der er den store forskel, måske 
er der lidt bedre tilgængelighed i Danmark.

VI SKAL VISE, AT DER KAN VÆRE EN ANDEN HOLDNING
af Michael Pedersen, højskolelærer

Monika Kunkelova fra Slovakiet har gået 
på Egmont Højskolen siden sommer. Hun 
er en af de østeuropæiske elever, som er 
kommet til Danmark for at lære noget 
om demokratiet og om forholdene for 
mennesker med handicap. Hun mener, 
at holdningen til mennesker med han-
dicap er den største forskel på Slovakiet 
og Danmark. 

Følgende er et interview med hende.
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ELEVHOLD EFTERÅR 2006 / FORÅR 2007

Adrian Sorger                      Slovakiet
Agnes Gullestrup                 2000 København F.
Alimate Abdul Karim            Ghana
Allan Dion Andersen            2640 Hedehusene
Allan Lauridsen                   5220 Odense SØ
Amira Alic                          8900 Randers
Anders Riisager                   8240 Risskov
Andrea Roskova                   Slovakiet
Andreas Dam Krogh             3390 Hundested
Anita Hornyáková                Slovakiet
Anita Jacobsen                   7620 Lemvig
Anja Marie Rotbøll Jensen    3310 Ølsted
Ann-Sofie Hoppe                 5700 Svendborg
Anne Rind Dyrbye                8800 Viborg
Anne Sofie Johansen           7470 Karup
Anne Bank Nielsen              7700 Thisted
Anne Sloth Olesen               9382 Tylstrup
Asta Schou Bertelsen           9000 Aalborg
Bent Grøndahl Poder            8300 Odder
Bente Stilling                     7860 Spøttrup
Brian Damsgaard                 8300 Odder
Brian Knudsen                    5591 Gelsted
Britt Haugen                      8000 Århus C
Britt Darling Larsen             4100 Ringsted
Camilla Madsen                   7430 Ikast
Camilla Hedegaard Pedersen  8723 Løsning
Carina Jørgensen                 5500 Middelfart
Carina Ullits Steffensen        6952 Spjald
Casper Askholm                   6000 Kolding
Casper Søgaard Christensen  2000 København F.
Charlene V. Mikkelsen           5000 Odense C
Charlie Torarenni Johnsen     5672 Broby
Charlotte Bøgh Johansen     9700 Brønderslev
Charlotte Rasmussen            5772 Kværndrup
Chie Kinoshita                    Japan
Christian Ginsbo                  4700 Næstved
Christina Emborg                 7870 Roslev
Christina Nkruma                 Ghana
Christoffer B. Nielsen           8260 Viby J
Christopher Smith               2980 Kokkedal
Claus Lindquist                   8260 Viby J
Claus Ho Pedersen               9632 Møldrup
Dagmar Valovcinova             Tjekkiet

Daniel Busk Kristensen         7900 Nykøbing Mors
Daniel Karstenskov Larsen    9760 Vrå
Daniel Torp                         6430 Nordborg
Dennis Junkuhn                  8300 Odder
Ditte Marie Andersen           8300 Odder
Ditte Højgaard                    5250 Odense SV
Ditte Valsgaard Pedersen      8800 Viborg
Dorthe Lund Hansen            5000 Odense C
Ea P. Schou                        8800 Viborg
Emil Skøtt Dalsgaard            8240 Risskov
Emma Sofie Jensen              1368 København K
Erik Sporon Fiedler              9870 Sindal
Flemming Harder                 3200 Helsinge
Fred Kibira                         Uganda
Freja Dunn Harhorn             2100 København Ø
Fusako Imai                        Japan
George Kyeremateng            Ghana
Gert Baltzar Andersen          8530 Hjortshøj
Glenny Andresen                 7400 Herning
Haraldur Arnljotsson            Island
Henriette Stausholm            2770 Kastrup
Henrik Lykkegaard Poulsen   9640 Farsø
Ida Schwartzbach                4100 Ringsted
Jacob Alrø                          2765 Smørum
Jacob Clausen                     8000 Århus C
Jakob Bilberg Nasser            7650 Bøvlingebjerg
Jakob Riedel                       2860 Søborg
Jane Furbo                         7441 Bording
Jane Martinsen                   5330 Munkebo
Janis Kajons                       Letland
Jannie Ventrup Hansen        4440 Mørkov
Janus Heiberg Madsen         8000 Århus C
Jasper Gregersen                 6670 Holsted
Jenny Villadsen                   8000 Århus C
Jens Møller Sørensen           7400 Herning
Jesper Mortensen Østergaard 8270 Højbjerg
Johan S. Fuglsbjerg             8340 Malling
Johanne Kirstein Holst         2100 København Ø
Johanne Bjerre Lindboe       6100 Haderslev
Johannes Kleis                    8200 Århus N
Johannes G. K. Mikkelsen     4050 Skibby
Juan Espinoza Pedersen       5000 Odense C
Julie Vincent Pedersen         2650 Hvidovre
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Julius Dyrbye                      9000 Aalborg
Katarina Albertova               Slovakiet
Kathrine Langkjer                8200 Århus N
Katrine Appelgren               2740 Skovlunde
Katrine Juel Nielsen             8355 Solbjerg
Katrine Kirkeby Nielsen        7400 Herning
Katrine Fredslund Sørensen   8680 Ry
Kenneth B. Christensen        8543 Hornslet
Kenneth Thomsen                7330 Brande
Kimati Moore Hansen           4863 Eskilstrup
Kristian Johan Mogensen      7620 Lemvig
Kristian Dybdal Rasmussen   5466 Asperup
Krunal K. Kotecha                400067 Mumbai
Lasse Friis                          8382 Hinnerup
Lasse Lyck                          8270 Højbjerg
Lau Tofft-Jørgensen             2300 København S
Lau Lautrup                        6000 Kolding
Laura Andresen                   6580 Vamdrup
Laust Stoltze                      9610 Nørager
Lene Møberg Risager            6621 Gesten
Leon Jørgensen                   3700 Rønne
Linda Lyngvig                     9850 Hirtshals
Lisa T. Rasmussen                5450 Otterup
Lisbet Lindquist                  8260 Viby J
Lise Bek Jensen                  9200 Aalborg SV
Liv Navntoft Henningsen      5792 Årslev
Lotte Kongsbak                   8544 Mørke
Louise Thorlacius-Ussing      9000 Aalborg
Louise Fly Vilsbøll               7620 Lemvig
Louise Westergaard              6630 Rødding
Lubos Kondela                    Slovakiet
Lubos Sedlácek                   Tjekkiet
Luise Raussen                     9000 Aalborg
Lærke Mikkelsen                  9310 Vodskov
Lærke Ø. Sørensen               9610 Nørager
Mads-Peter Jeldtoft Larsen   7840 Højslev
Maj-Britt Degn Jensen         7500 Holstebro
Maja Mølby Hansen              6600 Vejen
Maja Pedersen                     8240 Risskov
Makoto Sano                       Japan
Malene Munk Friis                9260 Gistrup
Manja Hansen                     4450 Jyderup
Marc Axel Möglich Petersen   7100 Vejle

Marcel Janciar                     Slovakiet
Marianna Falisova                Slovakiet
Marianne Andersen              8850 Bjerringbro
Marianne Hammershøj Olsen 8240 Risskov
Marie Bjørn Hessellund         9700 Brønderslev
Marie Boesen Søndergaard    8660 Skanderborg
Martha Kjærsgaard              4230 Skælskør
Martin Beeck                      5240 Odense NØ
Martin Vestergaard Tjerrild    8700 Horsens
Mathias W. Christensen        3500 Værløse
Mathias Halling Hastrup       7000 Fredericia
Mathias K. Winther              8600 Silkeborg
Mette Holm Hjorth              8355 Solbjerg
Mette Hvarregaard               9800 Hjørring
Mette Larsen                      8850 Bjerringbro
Mette Nasser                       7650 Bøvlingebjerg
Mette Nissen                      6650 Brørup
Mette Kjær D. Sørensen        7451 Sunds
Mia Pallisgaard Hansen        1264 København K
Michael Davidsen                7130 Juelsminde
Michael Lindquist Hansen     8300 Odder
Mike Nielsen                       5750 Ringe
Mikkel Zacho Alexandersen   8600 Silkeborg
Milliam Namudda                 Uganda
Mira Hjortkjær Hansen         2300 København S
Monica Lund                       3500 Værløse
Monika Kunkelová               Slovakiet
Morten Brorson-Hansen        2000 Frederiksberg
Morten Mortensen               8900 Randers
Morten D. Mortensen           4900 Nakskov
Morten Rydahl Olsen            4684 Holmegaard
Morten Toft Sørensen           5000 Odense C
Mozgan Zadeh                     8270 Højbjerg
Naoko Kamiyama                 Japan
Naoko Oya                          Japan
Nete Maj Højgaard               5230 Odense M
Nicholas Stratigos               8660 Skanderbog
Niels Okkels                        8330 Beder
Niels Holm Ørnstrup             8660 Skanderborg
Paw Jensen-Terpet               2680 Solrød Strand
Pernille H. Christensen         8900 Randers
Pernille Lærkenfeldt             6971 Spjald
Pernille Øgaard                   6715 Esbjerg N
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Peter Borgkvist Bloch          8240 Risskov
Peter Lovas                        Slovakiet
Pia Axelgaard Jensen           7400 Herning
Rajeenthiran Ramachandran  6100 Haderslev
Rasmus Ørskov                    8983 Gjerlev
Rika Matsubayashi               Japan
Rikke Skov Kristensen          9640 Farsø
Rikke Thomsen                    8000 Århus C
Saki Ito                             Japan
Sandeep Pandey                  Indien
Sanjay Kumar                      Nepal
Sanne Kellberg Nielsen         8000 Århus C
Sanne Miri Schroll               3460 Birkerød
Sarah Kaalund-Pedersen       3550 Slangerup
Sebastian Rosenberg Lenda   7830 Vinderup
Sebastian Øvlisen                8270 Højbjerg
Sedat Aslan                        1909 Frederiksberg
Signe Deibjerg Heinrich        2750 Ballerup
Simon Andersen                  4000 Roskilde
Sofie Friberg                       2700 Brønshøj
Sofie Larsen Rasmussen        4000 Roskilde
Stine Hakmann                   3050 Humlebæk
Stine Rahbek Nielsen           7430 Ikast
Stinne Kristensen                7250 Hejnsvig

Sune Markus Willink             8200 Århus N
Susanne Skaaning               8200 Århus N
Søren Overgaard Pedersen     7200 Grindsted
Tanja Rix Iversen                 7600 Struer
Thomas Gyldenløve              8210 Århus V
Thomas Linemann               9900 Frederikshavn
Thomas Bach Petersen         7500 Holstebro
Thomas Skjoldborg              7830 Vinderup
Thomas Elkjær Vestergaard    7400 Herning
Thorbjørn Wisth                  5450 Otterup
Tina Senika Jespersen          4180 Sorø
Tina Mønster                      8900 Randers
Tine Teit Andersen               2750 Ballerup
Tom Pedersen                     7430 Ikast
Tomas Strøbye                    2000 København F.
Tomoko Ishigami                 Japan
Torben Henrik Pold              8210 Århus V
Trine Lindved Clausen          8230 Åbyhøj
Trine Meldgaard Jensen        9370 Hals
Tue Mosberg Christoffersen   8000 Århus C
Viktoria Hagarova                Slovakiet
Vita Lasina                         Letland
Vlado Siska                         Slovakiet
Wendy Schou                      2800 Lyngby
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Formand, medlem af skolens bestyrelse:
Jens Bork                                                                                  jcbork@stofanet.dk
    Vestervænget 39, 7323 Give                                                            75 73 19 95

Næstformand, medlem af skolens bestyrelse:
Wilton Jensen                                                                               woj@mail.tele.dk
    Bakkedraget 8, 7490 Aulum                                                             97 47 15 35

Kasserer:
Jørn Skov Hansen                                                                skovhansen@stofanet.dk
    Museumsparken 36, 6623 Vorbasse                                                   75 33 34 74

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Tina Laursen                                                                                      tina@mtbl.dk
    Idrætsallé 43, st.tv., 9800 Hjørring                                                  98 92 74 27

Rene Hansen                                                                                        rph@city.dk
    Brøndby Møllevej 23, 2605 Brøndby                                                 39 29 80 65

Brian F. Joensen                                                                                bfj@esenet.dk
    Ulvevej 30, 6715 Esbjerg N                                                              75 46 82 82

Suppleanter 
1. Claus Krogh                                                                         c.krogh@webspeed.dk
    Gråbrødretorv 4. 1.tv., 1154 København K                                         33 36 36 27
2. Dorthe Mortensen                                                dorthemortensen@mail-online.dk
    Storegade 16, 1.th., 6800 Varde                                                       20 72 70 02

Elevholdsrepræsentant 2006:
Stefan Göttler                                                                             stefan@goettler.dk
    Vester Ringgade 100, 8000 Århus C                                                   22 95 01 21

Egmont Højskolen
Forstander Ole Lauth og Højskolelærer Karin Busk                            mail@egmont-hs.dk
    Villavej 25, Hou, 8300 Odder                                                           87 81 79 00

ADRESSER, ELEVFORENINGENS BESTYRELSE
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Ring til KLO på tlf. 75 36 31 78
og hør om hvilke lydbøger,
der er indlæst.
Du kan også skrive. Adressen er:
KLO, Torvegade 1, 6600 Vejen





ELEVSTÆVNET

2.—4. november 2007

(invitation udsendes omkring 1. september)
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