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Uventede sammenhænge
Af Arne Bengt Thomsen

En af byens daghøjskoler, en genbrugsvirksom
hed i Seest, en produktionsskole i Harte og en 
lang række mere eller mindre velfungerende 
borgere her i byen har et fælles ophav - som de 
fleste af dem ikke har den mindste anelse om.

Der tænkes her på Mødestedet i Centrum, 
genbrugsvirksomheden PNA 83 i Seest og Kol
ding Udviklingshøjskole i Harte, mens de men
nesker, der tænkes på, er en ret stor gruppe Kol- 
ding-borgere, der i perioden fra 1975 frem til 
først i firserne tænkte, diskuterede, provokerede 
og ikke mindst handlede ind i den lokale hver
dag på en sådan måde, at deres indsats har sat sig 
tydelige spor i eftertiden, mens deres samarbej
de stort set er gået i glemmebogen.

Det er ikke denne artikels intention at beskri
ve denne gruppe menneskers arbejde og resulta
ter. Dertil var forfatterens medvirken i processen 
altfor aktiv. Læseren må derfor forberede sig på 
en ret så holdningspræget kommentar til et 
»mærkeligt fænomen«, der er ukendt for det sto
re flertal, men som prægede os, der deltog heri, 
for livet.

For eventuel interesse i selve arbejdet, dets 
indhold, intentioner, drømme, sejre og nederlag 
osv. henvises til et ret righoldigt rapportmateria
le, der blev skrevet i samtiden af aktørerne, som 
nu er blevet samlet i Stadsarkivet.

Udgangspunktet var den altfor store arbejdsløs
hed, der i 1975 truede med at snige sig op på

over 100.000, hvis der ikke skete noget drastisk! 
(Godt vi ikke har de problemer idag.)

Organisatorisk og økonomisk havde AOF’s 
daværende aftenskoleleder nu afdøde Leo E. 
Frederiksen efter forhandlingerne med kommu
nen, AF og de øvrige oplysningsforbund i byen 
opnået, at specielle kurser for arbejdsløse i Kol
ding Kommune alene skulle varetages af AOF. 
(Når forhandlingerne gik så let og ubesværet 
skyldes det den almindelige opfattelse, at der var 
tale om et absolut midlertidigt fænomen, der vil
le være overstået senest »næste sommer«.)

Herefter kunne man så gå igang, og der gen
nemførtes en række studiekredslignende kurser 
for interesserede arbejdsløse.

Her er det nødvendigt at gøre den moderne 
læser opmærksom på, at situationen i 1975 var 
noget forskellig fra idag. Ikke mindst vil de man
ge mennesker, der beskæftiger sig med kurser 
for arbejdsløse, have meget svært ved at genken
de det kaos - eller i hvert fald den totale mangel 
på styring - der herskede for blot 20 år siden. 
Tænk, man troede faktisk på, at voksne menne
sker var de bedste, hvis ikke ligefrem de eneste, 
til at bedømme, hvad der var godt eller skidt for 
dem selv. Der var ingen centrale, regionale eller 
lokale myndigheder, der som idag skulle kon
trollere, hvorvidt kurserne var relevante i for
hold til det lokale, regionale eller centrale 
arbejdsmarkeds behov, eller at man nu var helt 
sikker på, at kurserne tog udgangspunkt i delta-
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Leo Frederiksen

gernes situation.
Måske er det også dybest set den væsentligste 

årsag til, at kurserne og de hertil knyttede pro

jekter blev særdeles relevante for det lokale 
arbejdsmarked samt tog konkret udgangspunkt i 
deltagernes forudsætninger. Hvor pokker skulle 
man ellers tage udgangspunkt?

Deltagerne på de første kurser var såmænd 
meget godt tilfredse, men de mente ikke, de hav
de fået nok. Enkelte var så frække at fremføre, at 
det ikke var dem, der var årsagen til arbejdsløs
heden, men den generelle samfundsudvikling, 
hvilket førte til kravet om, at det var vigtigere at 
lave om på samfundet end på de arbejdsløse. 
Andre mente ikke, det var særligt perspektivrigt 
at dygtiggøre sig, hvis det kun betød, at de fik 
arbejde på bekostning af en anden kollega. 
Endelig var der også nogle, der fandt det helt 
forkert at splitte lønmodtagerne op i de beskæf
tigede og de ubeskæftigede i en tid, hvor sam
menhold var vigtigere end opsplitning. Overfor 
disse grupper stod dog også en række deltagere, 
der følte deres uddannelsesmæssige efterslæb 
som en så stor byrde, at de satte første prioritet 
på det at lære noget.

Efter en række 14-dages kurser på Staldgården 
i efteråret 1975, blev samtlige deltagere inviteret 
til et fællesmøde i januar 1976, hvor det blev 
drøftet, hvordan man kunne komme videre. 
Resultatet blev, at der etableredes en såkaldt rap
portgruppe.

Denne gruppe arbejdede intensivt hele 
foråret 1976 hvilket bl.a. kan aflæses af to »fede« 
rapporter om henholdsvis den økonomiske krise 
og voksenundervisning i Danmark. Indholdet af 
kurset tvang alle til at forbedre deres færdighe
der i dansk, regning og samfundsfag, men det 
var ikke drivkraften i det relativt lange forløb. 
Det var der imod ønsket om at handle ind i den
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lokale virkelighed:

-at få iværksat foranstaltninger mod arbejdsløs
heden med perspektiver i,

-at komme ud af isolation som arbejdsløse - blive 
en del af den fagbevægelse, som mange følte hav
de svigtet dem,

-at være stedet, der skulle sørge for, at myndighe
der, politiker, fagforeninger m.v. aldrig kunne 
påstå, at der manglede konkrete udspil fra de 
arbejdsløse om, hvad der kunne og burde gøres, 
°g

-at man ønskede at skabe, vedligeholde og 
udbygge et sted, hvor de arbejdsløse kunne 
mødes på egne betingelser og beskæftige sig 
med sig selv og andet/andre.

For at gøre en lang historie kort - altfor kort - gav 
Rapportgruppen anledningen til ret så mange 
aktiviteter i Kolding. Mange af dem (møder, kon
ferencer, rejser m.v.) dukkede op og forsvandt 
igen, men nogle af dem »satte sig mere eller 
mindre fast« og blev en del af hverdagen i 
lokalsamfundet, hvilket er søgt illustreret neden
for:
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Hvis man starter nedefra, var Projekt »Nyt Arbej
de” (PNA) Rapportgruppens udspil overfor de 
lokale, regionale og centrale myndigheder om, 
hvordan beskæftigelsesprojekter kunne og bur
de tilrettelægges og gennemføres.

Det første krav var, at projektet skulle indehol
de udviklende elementer for deltagerne gennem 
en kombination af produktion og undervisning.

Projektet kom igang, men først efter et næsten 
to års »svangerskab«. Det blev et fælleskommu
nalt projekt mellem Fredericia og Kolding kom
muner og Vejle Amtskommune, hvilket i sig selv 
var og er ret enestående.

Et af projektets mest iøjnefaldende resultater 
kan ses i Seest den dag i dag, hvor genbrugsvirk
somheden PNA 83 beskæftiger 20-25 fuldtids 
personer med indsamling, oparbejdning og 
videresalg af madrester fra større køkkener i hele 
Vestdanmark. I dag virker denne virksomhed og 
dens virke så selvindlysende rigtigt, at man har 
svært ved at forestille sig, at den ikke har været 
her hele tiden, men da Rapportgruppen frem
kom med forslaget i 1976 er smilene, den over
legne overbærenhed og almindelig hovedrysten 
fra »eksperterne« og de bevilgende myndighe
der, det, der huskes bedst. (I parentes skal 
bemærkes, at der faktisk var en del personer, der 
uofficiel støttede og opmuntrede gruppen. De 
skal have tak!)

Et andet og mere indirekte resultat af Projekt 
Nyt Arbejde’s tilstedeværelse var, at ideerne fra 
projektet var stærkt medvirkende til, at der blev 
etableret en række Kombinerede Undervisnings- 
og Produktionsprogrammer (KUP-program- 
mer) rundt om i landet, idet den daværende for
mand for PNA (viceamtsborgmester Sv. Chri
stensen fra Kolding) blev den første formand for



et af Undervisningsministeriet nedsat forsøgsud
valg, der skulle medvirke til oprettelsen af KUP- 
programmer. Disse programmer har senere fået 
deres egen lov og kaldes idag produktionsskoler.

Kolding Udviklingshøjskole er - trods navne
forvirringen - en sådan produktionsskole.

Hvis man derpå ser på Rapportgruppens 
ønske/krav om at få etableret et mere perma
nent mødested for arbejdsløse på disse betingel
ser, medførte det, at vi her i 1994 har kunnet fej
re daghøjskolen Mødestedets 15 års fødselsdag. 
Tillykke med det, men det er nu lidt kedeligt at 
skulle læse, at Mødestedet »kun« er landets næst
ældste daghøjskole. Det er sikkert formelt kor
rekt, men i realiteternes verden går skolens rød
der tilbage til efteråret 1975 og startede på Stald
gården.

Den sidste aktivitet, Rapportgruppen kastede 
sig over - eller tog initiativet til - var Holdleder
gruppen. Holdledergruppen var uden tvivl Rap
portgruppens »flagskib«. Den var det mest ambi
tiøse, avancerede, perspektivrige, men også van
skeligste og mest risikobetonede delprojekt. Der 
er ikke efterladt nogle »håndfaste« bygninger, 
institutioner e.l., men der er skrevet flere rap
porter om hele forløbet.

Det var også det delprojekt, der involverede 
flest mennesker og organisationer, opnåede 
direkte støtte fra Undervisningsministeriet som 
pilotprojekt og skabte venner såvel som fjender - 
i såvel som udenfor byens grænser. Det er nok 
også det delprojekt, der har efterladt sig flest 
minder hos deltagerne. Minder der dukker op, 
hver gang man møder én fra »dengang vi arbej
dede i Holdledergruppen«.

Og hvad var det så for et projekt, de arbejds
løse fra Rapportgruppen her søsatte?

Holdledergruppen var Rapportgruppens første 
bevidste forsøg på at imødegå den truende isola
tion, mange arbejdsløse følte i forhold til deres 
beskæftigede kammerater, ligesom der uden 
tvivl lå en frygt for, at der på længere sigt kunne 
indsnige sig interessemodsætninger mellem 
folk, der var »indenfor« og »udenfor« arbejds
markedet. Derfor blev Holdledergruppen sam
mensat af såvel arbejdsløse som beskæftigede.

Der var i gruppen også en undren og vrede 
over det fordelings- og uddannelsespolitiske 
»skæve« Danmark for så vidt angår samfundets 
tilbud om voksenundervisning. Disse følelser rej
ste en række spørgsmål, som gruppen satte sig 
for at besvare:

Hvorfor var der masse af efter- og voksenuddan
nelsestilbud til de højt uddannede grupper, men 
kun få eller ingen til »restgruppen«?

Var de såkaldte »åbne undervisningstilbud« 
mere en formel.end en reel mulighed for voksne 
med en kort og ofte negativ erfaring med uddan
nelse fra folkeskolen?

Skulle man give sig i kast med en direkte, per
sonlig opsøgende virksomhed overfor de kortud
dannede medlemmer af fagbevægelsen? Hvem 
skulle i givet fald forestå den opsøgende virk
somhed? Og hvad skulle der opsøges til?

Derudover var der en ægte og stærk indignation 
i Rapport- og Holdledergrupen over det danske 
samfunds udviklingstendenser. Hvordan var vi 
nået dertil, at vi overhovedet kunne drømme om 
at acceptere en arbejdsløshed på omkring 
100.000?! Dene indignation var stærkt motive
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rende for arbejdet. I dag kan dette godt virke lidt 
mærkværdigt, når man i skrivende stund (august 
1994) kan læse i aviserne, at der ifølge Økono
miministeriets sidste skøn vil være 340.000 fuld- 
tidsledige i 1994 samtidig med, at man et andet 
sted i avisen læser, at kun 27% af befolkningen 
mener, at arbejdsløsheden er vort største pro
blem! Menneskets tilpasningsevne er i sandhed 
både imponerende og afskrækkende - til tider 
også afstumpet.

Endelig skal det nævnes, at ønsket om at hand
le lokalt var meget stort.

Det felt, hvor de arbejdsløse og beskæftigede 
medlemmer af Holdledergruppen mest hen
sigtsmæssigt kunne mødes på en for alle parter 
meningsfyldt måde, var efter Rapportgruppens 
mange og lange analyser Lov om fritidsundervis
ning.

Lov om fritidsundervisning var en ikke uvæsent
lig kilde til automatisk statsstøtte og kommunal 
finansiering af aktiviteter, der kunne omfatte 
såvel arbejdsløse som andre grupper. Det lykke
des at få en forsøgsbevilling fra Undervisnings
ministeriet på ca. 110.000 kr. til arbejdet med 
Holdledergruppen indenfor denne lovs ram
mer. Endelig må det ikke glemmes, at det orga
nisatoriske og administrative udgangspunkt fort
sat var AOF’s bestyrelse og aftenskole og Arbej
dernes Fællesorganisation (AFO).

Holdledergruppens start indledtes efter afhol
delsen af en »Konference om Voksenundervis
ningen i Kolding«, hvor AOF, AFO (nu LO), 
lokale skolemyndigheder og andre interesserede 
besluttede sig til at gå igang uanset, om Under
visningsministeriet ville være med eller ej.

I september 1976 etableredes så den første

egentlige Holdledergruppe.
Efteråret gik med en grunduddannelse af del

tagerne, der officielt varede 104 timer, men snart 
udvikledes en særlig »samværsform«, hvor 
undervisning, instruktion, tilrettelæggelse af 
forårets handlinger, almindelig politisk debat
klub m.v. gik op i en større enhed. Lærer- og 
elevroller ændrede hele tiden karakter for til 
sidst at ende med, at alle var projektdeltagere og 
kaldte sig Holdledere.

I januar 1977 afsluttedes holdlederuddannel
sen med et 24-timers studiekredslederkursus, 
hvorefter gruppen i foråret gik igang med 
opsøgende virksomhed blandt den uddannelses
mæssige restgruppe samt afholdelse af studie
kredse.

Tre resultater - et negativt og to positive - skal 
nævnes og fremhæves:

Det lykkedes ikke for Holdledergrupen at få de 
arbejdsløse til at møde op til de »blandede« stu
diekredse i et tilfredsstillende omfang!

Selvom det lykkedes at opsøge de arbejdsløse og 
få dem til at melde sig - kom de ikke. De kom 
fortsat til de særlige kurser for arbejdsløse, som 
Rapportgruppen fortsatte med at gennemføre 
med ret stor succes, men de kunne ikke overtales 
til at deltage i studiekredsene.

Det var en svær kendsgerning at se i øjnene for 
Holdledergruppen - ikke mindst for de arbejds
løse medlemmer, der anså netop dette for 
hovedopgaven. Til gengæld lykkedes det virkelig 
for Holdledergruppen at få samlet mange delta-
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gere til studiekredsene fra den uddannelsesmæs
sige restgruppe.

Det var imødeset med spænding, hvad deltager
ne ville sige til, at holdlederne ikke var professio
nelle lærere/undervisere, at de selv blev tvunget 
til at tilrettelægge og gennemføre studiekreds
forløbet osv. Det gav også anledning til mange 
debatter, men typisk var det dog, at samtlige stu
diekredse endte op med et godt, deltagerskabt 
handleforløb, som langt de fleste var stolte over 
at have været med til.

Måske var den virkning, forløbet havde på 
medlemmerne af Holdledergruppen, den 
største ved hele projektet. Den indsats, der yde
des - hver for sig og sammen - var noget helt ene
stående. Alle føler uden tvivl, at denne periode i 
deres liv var noget helt særligt. En periode med 
hårdt arbejde, masser af sejre og nederlag, med 
opdagelsen af nye indre ressourcer. Og sidst - 
men ikke mindst - denne særlige og svært defi- 
nérbare følelse af at være med til at skabe noget 
nyt.

Derfor var det også helt naturligt, at der straks 
efter afslutningen af den første gruppe studie
kredse blev etableret en ny Holdledergruppe 
bestående af gamle holdledere og deltagere fra 
forårets studiekredse. Denne udvikling fortsattes 
i de følgende 2-3 år, men desværre uden den 
økonomiske støtte fra Undervisningsministeriet.

Et af de meget få projekter, der havde fået fat i 
og dokumenterede, at det var og er muligt for 
korttidsuddannede at motivere deres kammera
ter til at møde op til undervisning/uddannelse, 
at tilrettelægge og gennemføre deres eget 
undervisningsforløb med efterfølgende lokal 
handling som resultat, fik ikke lov til at »slå rod«.
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Årsagerne til dette forhold skal ikke søges afkla
ret her.

Mødestedet i Centrum, genbrugsvirksomheden 
PNA 83 i Seest og Kolding Udviklingshøjskole i 
Harte har altså en række usynlige bindinger, der 
alle fører tilbage til en nu afdød AOF-aftenskole- 
leder, der i 1975 indså, at intet samfund kan til
lade sig at kalde sig civiliseret med over 100.000 
arbejdsløse.

Aftenskolelederen og hans mange hjælpere 
formåede ikke at standse arbejdsløsheden, hvor
for de sandsynligvis selv vil mene, at de tabte kri
gen.

Omvendt kan de med rette være stolte over at 
have vundet et par vigtige slag.

De skabte arbejdspladser til ufaglærte, hvilket 
var med til at gøre byen renere, og efterlod sig 
institutioner de selv, deres by og deres medbor
gere kan være stolte over.

Vigtigst af alt er dog de usynlige resultater, der 
opstod i og mellem de mange, der deltog i pro
jekterne. Hvad disse resultater består af eller i, 
skal der ikke redegøres for her, eftersom de er 
ligeså forskellige som personlige.


