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forord

Denne bog med 12 fortællinger, refleksioner og lege er en gave fra Silkeborg Højskole til FDF.
Silkeborg Højskole blev grundlagt af FDF for 50 år siden, i 1969. Det skulle være en gave til den 
danske ungdom. Mange FDFere bidrog med tid, opbakning og økonomi for at få drømmen om 
en højskole gjort til virkelighed. Det lykkedes, og de sidste 50 år har Silkeborg Højskole dannet 
rammen om fortællinger, leg, fællesskab og dannelse for tusinder af unge og ældre. I anledningen 
af 50-års jubilæet vil Silkeborg Højskole gerne give lidt tilbage af det, som ligger Silkeborg Højskole 
nært: dannelse gennem fortællinger, leg og refleksion over vores eget og vores fælles liv. Derfor 
denne lille gave.

At fortælle mennesket
Mennesket har altid fortalt historier, eventyr, myter og anekdoter til hinanden for i fortællingens 
form at sige noget om det at være menneske. Biblen er en lang række fortællinger om Gud og 
mennesker, og når Jesus skal fortælle om forholdet mellem Gud og mennesker, gør han det ofte 
gennem fortællinger. Fortællingerne har den styrke, at de inviterer os til at tænke med og ikke altid 
direkte giver os svaret.
Der findes ikke nogen på forhånd færdig opskrift på livet, som vi kan følge. Livet er en gåde, som 
langsom løser sig, og noget vi sammen skal afdække og finde ud af. Her kan fortællingerne gøre os 
klogere på andres erfaringer gennem tiden om det fælles liv, vi har fået.
Vi har udvalgt 12 dannelsesfortællinger, vi bruger på Silkeborg Højskole til at sige noget om det at 
blive menneske, at blive et “jeg” og et “vi”.

Legen er en livsholdning 
Som mennesker er vi viklet ind i hinanden i en god gang kluddermor, og vi skal hele tiden vikle os 
ind og ud af hinanden på godt og ondt. Nogle gange går det godt, andre gange knapt så godt, og 
så skal der repareres og undskyldes, men når legen går godt, så knytter den os sammen med de 
rette bånd.
Som mennesker er vi afhængige af hinanden, vi komplementerer hinanden, og vi lever af at give 
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og modtage. Det er igennem hinanden, vi bliver mennesker og lærer, hvem jeg er, og hvem vi, som 
fællesskab, er.
Så leg er både for sjov, men det er også alvor – for legen er en måde at blive klogere på sig selv og 
til at lære nyt med.

Legen er en livsholdning og en øvelse i livet, i at blive mennesker, i at bygge samfund og i at møde 
noget andet og nogen anden, så man overskrider sig selv, og ens verden bliver større. Og leg har 
betydning for at blive menneske og skabe samfund.

En tak skal lyde til de FDF-seniorer, der deltog på en legeudviklingsweekend på Silkeborg Højskole 
og udviklede og beskrev de nye lege, som er med i bogen.

At lege er at bryde sin verdens grænser ned, 
at åbne ind til livet i dets mangfoldighed,
at føle, se og lytte med åbent sind og ånd, 
at gribe efter livet, at stå fri for fortidsbånd
(Holger Lissner)

Tak til de seniorer, der var med til at udvikle legene, og til Anders Jørgensen og Anna Ebbensgaard 
for at lege og skrive med.

God fortællelyst og legelyst.
Simon Stagis Nielsen, lærer på Silkeborg Højskole og formand for FDFs legeudvalg
Jacob Zakarias Eyermann, forstander på Silkeborg Højskole og leder i FDF Silkeborg 2
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1. Androkles og løven
En fortælling fra Rom fra 1. årh. efter Kristus.

For mange år siden levede i Nordafrika en mand, der hed Androkles. Det var på den tid, hvor 
Nordafrika var en del af det mægtige romerske rige, der strakte sig fra Afrika i syd til Tyskland i 
nord. Androkles blev gjort til slave og blev tvunget til at lave hårdt og beskidt arbejde dagen lang, 
uden mulighed for at holde fri og oftest under elendige forhold i den brændende afrikanske hede. 
En dag, mens herren i huset var på restaurant med sine fornemme venner, gik hans overdådige 
kone ned af trappen og åd løs af alt den gode mad, der lå i stakkevis i den kølige kælder. Ost, pølse 
og frisk frugt i lange baner. Sent om aftenen, da husets herre kom hjem og opdagede, at der var 
forsvundet enorme mængder af alt det dyrebare mad, blev han rasende. Konen pegede straks på 
Androkles og sagde: “Det var ham, det var slaven” og forklarede herren, at hun havde set Androk-
les gå op og ned ad kældertrappen flere gange.

I den mørke nat flygtede Androkles ud i den afrikanske ørken. Da solen stod op, steg temperatu-
ren, og til sidst var det så varmt, at Androkles var ved at koge indvendigt. Hans hoved dunkede, 
og munden var så tør, at det føltes som om, den var fyldt med støv og sand. Solen havde brændt 
hans hud, og det varme sand skoldede hans bare tæer. Herren havde sendt sine soldater ud for 
at slå slaven ihjel, men de fandt ham ikke og vendte hjem overbevist om, at han var faldet om af 
hedeslag.
Androkles vadede gennem den varme ørken, og til sidst gav han op. Men i det øjeblik han skulle til 
at falde om, så han noget i det fjerne. Han samlede sine sidste kræfter, og da han kom nærmere, 
opdagede han, at det var en hule med en lille kilde udenfor. Androkles drak grådigt af det iskolde 
og klare vand, indtil hans mave var så fuld, at det gjorde helt ondt. Derefter faldt han udmattet om 
i den kølige hules skygge.
Hen under aftenen vågnede han med et sæt, da hulen rungede af et stort og skræmmende brøl. I 
indgangen kunne Androkles se omridset af et kæmpe dyr. Det var en løve. En kæmpemæssig han-
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løve med prægtig manke. Den største løve Androkles nogensinde havde set, og den stirrede på 
ham med et vanvittigt blik. Androkles kravlede febrilsk ind i hulen, men snart nåede han bagvæg-
gen og opdage, at der ikke var nogen steder at flygte hen.
Han gemte ansigtet i hænderne og krøb sammen, alt imens han rædselsslagent ventede på, at lø-
ven skulle springe på ham og æde ham. Men ingenting skete, og efter lidt tid kiggede han rystende 
ud mellem sine fingre og så, at løven kun stod på tre ben. Da den forsøgte at bevæge sig og kom 
til at sætte den fjerde pote i jorden, gav den et brøl, der tydeligvis var af smerte. Selvom Androkles 
var mere bange, end han havde været i hele sit liv, fik han ondt af løven. Han gik langsomt nær-
mere det store dyr. Først brølede den af ham, men da han med rolige skridt kom helt hen til den, 
satte den sig forsigtigt ned og lod ham inspicere poten. Androkles blev helt svimmel af synet. Der 
sad en stor torn i poten, der så både hævet og betændt ud. Løven gav et forskrækket fnys fra sig, 
da han trak den ud, men bagefter knurrede den af veltilfredshed.
I de næste tre år boede Androkles hos løven. Om dagen fandt den mad til ham, og om natten 
holdt den de andre vilde dyr væk. Androkles holdt meget af løven, men savnede andre mennesker, 
så en dag begav han sig ud for at finde en by eller en boplads.
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Imens han søgte efter mennesker, blev han opdaget af en gruppe soldater, der bragte ham tilbage 
til sin tidligere ejer. Straffen for at flygte fra slaveri var dengang døden, og Androkles blev dømt til 
at blive ædt af vilde dyr i en uretfærdig gladiatorkamp.
På dagen for sin henrettelse blev han smidt ind på den store arena, og snart blev fem løver sluppet 
fri for at æde ham. Androkles lukkede øjnene, og forberedte sig på smerten, når han om lidt skulle 
flås levende. Men da hændte det utrolige, at den største af alle løverne angreb de andre fire og 
dræbte dem, hvorefter den stillede sig foran Androkles, som for at forsvare ham. Androkles gen-
kendte straks sin ven fra ørkenen, der nu stod og truede af alle, der forsøgte at komme tæt på ham.
Alle folk hujede – på nær herren i huset, der var tosset. Men på samme måde som alle folk på 
arenaen blev den mægtige kejser så imponeret over dette utrolige venskab, at han øjeblikkeligt be-
nådede Androkles og skænkede ham friheden og et hus, han og løven kunne leve i til deres dages 
ende. Androkles’ hus blev et meget populært sted at besøge, og hver dag stod folk klar til at hylde 
ham, når han og løven gik ud for at handle eller gå tur.

Genfortalt af: Anders Jørgensen og Simon Stagis

 R E F L E K S I O N  

Fortællingen er en gammel romersk fortælling fra 1. århundrede efter Kristus. Kun i eventyrets 
verden kan en løve gøres til en ven. Det er et kendt motiv i eventyr, at helten møder forskellige 
farer, han eller hun skal igennem, og at den, man hjælper undervejs, komme én til hjælp senere. 
Fortællingen om Androkles og løven handler om et usædvanligt venskab og om at hjælpe uden i 
første omgang at forvente noget til gengæld.
Et andet vigtigt tema er frihed. Androkles heler løvens pote og sætter den fri. I sidste ende er det 
Androkles, som bliver løst fra sit slavebånd og skænket friheden til at gøre og leve, som han vil. 

Det danske ord “frelse” kommer af det gamle ord “fri hals”, fordi slaverne havde en ring omkring 
halsen. Kristendommen forkynder, at Gud i Jesus har købt mennesket fri. Mennesket skylder ikke 
Gud noget længere, så nu behøver mennesket ikke gøre alle mulige handlinger for at få Guds kær-
lighed. Guds kærlighed er gratis – ordet “nåde” kommer af det latinske ord “gratia”.
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I 1. århundrede efter Kristi fødsel voksede kristendommen eksplosivt med sit budskab om, at Gud 
elsker alle, og alle er lige. Jesus gør op med tanken om, at Gud kun er Gud for jøderne, for der er 
ikke forskel på jøder og grækere, mænd og kvinder, slave eller fri. Jesus gør også op med tanken 
om, at det allervigtigste er, at mennesket skal overholde bestemte love og regler. I stedet for de 
mange regler, som skal gøre mennesket fortjent til Guds kærlighed, fortæller Jesus, at menne-
sket allerede er elsket betingelsesløs. Gud sætter mennesket fri, så det nu kan rette sit blik mod 
næsten. I Guds øjne er den største den, der sætter sit liv til for den anden, og størst er den, der 
tjener det andet menneske. Jesus ord bliver gjort til handling i Johannesevangeliets beretning om 
fodvaskningen (Johannesevangeliet kapitel 13 vers 14-17), hvor Jesus, Guds søn, bøjer sig ned og 
vasker det mest urene på disciplenes krop, fødderne, på samme måde, som han gennem sit virke 
har renset deres synder bort. Selv den mægtige bøjer sig ned og tjener.

 L E G  

Løve Kamp 
Antal: 2 personer

To løver må kæmpe en gladiatorkamp med en torn i poten. De to personer er begge farlige løver, 
der står over for hinanden. Da de begge har en øm pote, der ikke kan tåle at røre jorden, står de 
på ét ben. Det svævende ben bruger man til at kæmpe og skubbe med til hinandens ben. Begge 
løver har til opgave at få den anden løve ned at stå på den ømme pote og hyle voldsomt.

Materialer: Ingen 

Tilføjelse til legen: Flere løver i samme løvekamp
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2. Den lykkelige prins 
Et eventyr af Oscar Wilde 
(løst fortalt ud fra hukommelsen)

Der var engang en konge. Kongen havde en eneste søn, og sønnen blev kaldt den lykkelige prins, 
fordi han altid var så munter og strålede af glæde.
Men en dag bliver prinsen syg og dør.
I sin sorg vil kongen gøre noget, for at mindet om prinsen skal leve, og han rejser en stor, flot 
statue af sønnen på en høj søjle midt på byens torv. Statuen var iklædt en smuk kappe af det 
fineste guld, og øjnene var af de smukkeste diamanter. Det var den smukkeste statue, man 
nogensinde havde set. 
Her stod statuen og til glæde for de fattige arbejdere, når de efter dagens arbejde i marken kom 
hjem. 
Dagene gik, og årene gik, og folk vandrede stadig forbi den og huskede prinsen.

En dag kom en svale flyvende. Den var på vej på træk til sydens sol og varme sammen med alle de 
andre svaler. Svalen var kommet bagud og halsede nu efter de andre, men det var blevet mørkt, 
så den måtte slå sig ned for natten og sove. Så den slog sig ned på skulderen af den smukke sta-
tue, for her kunne den sidde i læ bag hovedet på den lykkelige prins. Og her faldt den i søvn.
Med ét vågnede svalen. Hvad var det? Den fik et varmt dryp af noget i hovedet? Svalen kiggede op. 
Det var underligt, for der var ingen skyer, ingen regn i sigte. Igen blev den ramt af et varmt dryp, og 
endnu et. Svalen kiggede på statuen og kunne se, at dryppene var tårer, der løb ned af kinden på 
prinsen.
“Hvorfor græder du?” pippede svalen.
Prinsen svarede: “Engang levede jeg i uforstyrret lykke bag slottets tykke mure. Her var livet så 
godt og uden smerte, men nu hvor jeg står midt på torvet, ser jeg så meget smerte.”
“Kan du se det vindue derhenne? Bag det sidder en mor uden mad til sit barn. Hak mit øje af dia-
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mant ud og flyv over og læg det i vindueskarmen 
hos moderen.”
“Det kan jeg da ikke,” svarede svalen. “Det ville 
være synd, hvis du mistede et øje, og for resten 
har jeg ikke tid. Jeg er en trækfugl, og jeg skal 
indhente alle de andre fugle, inden det bliver for 
koldt, og jeg dør af kulde.” 
Men svalen så på prinsen og blev bevæget. 
Svalen hakkede diamantøjet ud og gav det til 
moderen.
Nu var det blevet sent, og svalen måtte overnatte 
endnu en nat på prinsens skulder.
Næste morgen gjorde svalen klar til at flyve igen, 
men lige i det den satte af og skulle til at flyve, 
siger prinsen.
“Kan du ser den far dernede? Kan du se tårerne 
i hans øjne? Han har ikke råd til medicin til sit 
døende barn. Hak guld af min kappe og flyv ned 
og læg det i deres vindue.”
Men svalen svarede: “Jeg har ikke tid. Jeg er en 
trækfugl, og jeg skal indhente alle de andre fugle, 
inden det bliver for koldt, og jeg dør af kulde.” 
Men svalen blev igen bevæget og hakkede guld 
af prinsens kappe og fløj ned til manden med 
det. Og svalen måtte overnatte endnu en nat på 
prinsens skulder.
Sådan går den ene dag efter den anden, og hver 
dag bliver svalen mindet om et andet menneskes 
nød, og svalen hakker diamanter og guld af den 
lykkelige prins og flyver rundt med det.
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Til sidst er prinsen helt afpillet og ikke længere klædt med guld og diamanter. 
Vinteren kommer. Det bliver koldt, sneen falder, og svalen, som stadig sidder på prinsens skulder, 
dør og falder til jorden, kold og forfrossen.
Så kommer foråret og smelter sneen, og alle folk kan igen komme ud.
En dag kommer borgmesteren og byrådet forbi statuen. De ser, hvor grim den er blevet. Diaman-
terne og guldet er væk, så de vælter den og smide den ud på lossepladsen til alt det andet affald.
Da de slår statuen i stykker finder de en blyklump. De forsøger at støbe den om, men det lykkedes 
ikke og derfor ryger den også ud.
Oppe i himlen kalder Gud en dag på en af sine engle og byder den at flyve ned på jorden og finde 
de to mest værdifulde ting, den kan finde.
Englen flyver ned og kommer kort efter tilbage med to ting: en død svale og en lille blyklump.
Gud siger til englen: “Du så ret.”

 R E F L E K S I O N  

Svalen har i sit træk mod syd blikket fast rettet mod sit mål og sin destination. Det ligger i svalens 
natur. Men undervejs bliver svalen forstyrret. Prinsen åbner svalens øjne for noget, den ikke har 
været opmærksom på, og svalen bliver grebet af barmhjertighed.
Dannelse er at få sine øjne åbnet for noget andet, en anden virkelighed eller måde at se verden 
på, men samtidig at få øjnene åbnet for den anden, det andet menneske.
I dette eventyr er det er ikke det store stærke dyr, der slås og kæmper med vold og magt for at 
hjælpe de nødlidende, men det er en lille ubetydelig fugl, der frelser de mange nødlidende. En 
kristen pointe er, at størst er den, der tjener – men også at hjælpen nogle gange kommer fra de 
mindste, dem man mindst forventer det fra. I lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Lukas 
kap. 10, vers 25-37) kommer hjælpen fra den, man mindst forventer hjælpen fra, en samaritaner, 
som af jøderne blev anset som uren og ugudelig.
Guds kærlighed sætter sig ikke igennem med vold, ære og magt. Nej, den sætter sig igennem ved 
den uselviske godheds behov for altid at elske og gøre rigtigt. Her i historien er den kærlighed 
symboliseret ved en lille svale og en grim statue, som folk har kasseret. 
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 L E G  

Guld og Diamanter
Antal: Min. 5 personer

Én person er en smuk statue og står i midten af lokalet. Alle andre er svaler og har armene spredt 
ud som vinger. Da det er en mørk aften, har svalerne også bind for øjnene. Svalerne udpeger hver 
især et specifikt sted lang lokalets vægge, som er deres individuelle “rede”. Det kan være en stik-
kontakt, en plakat på væggen, et vindue eller et dørhåndtag. Et eller andet på eller langs lokalets 
vægge.
Statuen har glitrende guld og diamanter rundt på hele kroppen (små stykker malertape). Svaler-
nes opgave er at flyve hen og hapse ét stykke guld eller diamant af statuen og derefter flyve retur 
til deres rede og klistre guldstykket fast. Så de samler flest mulige værdigenstande sammen, der 
kan deles ud til de fattige i kongeriget. Det er svært at finde vej med bind for øjnene, så man må 
flyve forsigtigt og undgå de andre svaler og de mange borde og stole i lokalet. Statuen kan guide 
svalerne og, på trods af virvaret i lokalet, samarbejde med svalerne, så guldet når ud til samlinger-
ne i rederne. Legen slutter, når det sidste stykke guld eller diamant bliver hapset fra statuen. Den 
flittigste svale kan kåres (og får æren af at være den smukke statue næste gang).

Materialer:
- Svaler: Bind for øjnene
- Guld og diamanter kan være malertape, post-it eller klemmer

Tilføjelse til legen:
A) En person kan være byens natteravn og gå rundt og flytte på borde og stole i lokalet, så banen 
hele tiden ændres. Natteravnen må aldrig røre svalerne eller guldstykkerne.
B) Svalerne kan også stjæle guld og diamanter fra hinandens reder, hvis de altså kan føle sig frem 
til dem i lokalet.
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3. Den standhaftige 
  tinsoldat 
Et eventyr af H.C. Andersen

Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, thi de var født af en gammel tinske. Gevæ-
ret holdt de i armen og ansigtet satte de lige ud; rød og blå, nok så dejlig var uniformen. Det aller-
første, de hørte i denne verden, da låget blev taget af æsken, hvori de lå, var det ord: “Tinsoldater!” 
Det råbte en lille dreng og klappede i hænderne; han havde fået dem, for det var hans fødselsdag, 
og han stillede dem nu op på bordet. Den ene soldat lignede livagtig den anden, kun en eneste var 
lidt forskellig; han havde ét ben, thi han var blevet støbt sidst, og så var der ikke tin nok; dog stod han 
lige så fast på sit ene som de andre på deres to, og det er just ham, som bliver mærkværdig.
På bordet, hvor de blev stillet op, stod meget andet legetøj; men det, som faldt mest i øjnene, var 
et nydeligt slot af papir. Gennem de små vinduer kunne man se lige ind i salene. Udenfor stod små 
træer, rundt om et lille spejl, der skulle se ud som en sø; svaner af voks svømmede derpå og spej-
lede sig. Det var alt sammen nydeligt, men det nydeligste blev dog en lille jomfru, som stod midt 
i den åbne slotsdør; hun var også klippet ud af papir, men hun havde et skørt på af det klareste 
linon og et lille smalt blåt bånd over skulderen ligesom et gevandt; midt i det sad en skinnende 
paillet, lige så stor som hele hendes ansigt. Den lille jomfru strakte begge sine arme ud, for hun var 
en danserinde, og så løftede hun sit ene ben så højt i vejret, at tinsoldaten slet ikke kunne finde 
det og troede, at hun kun havde ét ben ligesom han.
“Det var en kone for mig!” tænkte han; “men hun er noget fornem, hun bor i et slot, jeg har kun en 
æske, og den er vi femogtyve om, det er ikke et sted for hende! Dog jeg må se at gøre bekendt-
skab!” Og så lagde han sig, så lang han var, bag en snustobaksdåse, der stod på bordet; der kunne 
han ret se på den lille fine dame, som blev ved at stå på ét ben, uden at komme ud af balance.
Da det blev ud på aftenen, kom alle de andre tinsoldater i deres æske, og folkene i huset gik til 
sengs. Nu begyndte legetøjet at lege, både at komme fremmede, føre krig og holde bal; tinsolda-
terne raslede i æsken, for de ville være med, men de kunne ikke få låget af. Nøddeknækkeren slog 
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kolbøtter, og griflen gjorde kommers på tavlen; 
det var et spektakel, så kanariefuglen vågnede, 
og begyndte at snakke med, og det på vers. De 
to eneste, som ikke rørte sig af stedet, var tinsol-
daten og den lille danserinde; hun holdt sig så 
rank på tåspidsen og begge armene udad; han 
var lige så standhaftig på sit ene ben, hans øjne 
kom ikke et øjeblik fra hende.
Nu slog klokken tolv, og klask! der sprang låget af 
snustobaksdåsen, men der var ingen tobak i, nej, 
men en lille sort trold, det var sådant et kunst-
stykke.
“Tinsoldat!” sagde trolden, “vil du holde dine øjne 
hos dig selv!”
Men tinsoldaten lod, som han ikke hørte det.
“Ja, bi til i morgen!” sagde trolden.
Da det nu blev morgen, og børnene kom op, blev 
tinsoldaten stillet hen i vinduet, og enten det nu 
var trolden eller trækvind, lige med ét fløj vinduet 
op, og soldaten gik ud på hovedet fra tredje sal. 
Det var en skrækkelig fart, han vendte benet 
lige i vejret, og blev stående på kasketten, med 
bajonetten nede i mellem brostenene.
Tjenestepigen og den lille dreng kom straks 
ned for at søge; men skønt de var færdig ved at 
træde på ham, kunne de dog ikke se ham. Havde 
tinsoldaten råbt: “Her er jeg!”, så havde de nok 
fundet ham, men han fandt det ikke passende at 
skrige højt, da han var i uniform.
Nu begyndte det at regne, den ene dråbe faldt 
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tættere end den anden, det blev en ordentlig skylle; da den var forbi, kom der to gadedrenge.
“Se du!” sagde den ene, “der ligger en tinsoldat! Han skal ud at sejle!”
Og så gjorde de en båd af en avis, satte tinsoldaten midt i den, og nu sejlede han ned af rendeste-
nen; begge drengene løb ved siden og klappede i hænderne. Bevar os vel! Hvilke bølger der gik i 
den rendesten, og hvilken strøm der var; ja det havde da også skylregnet. Papirbåden vippede op 
og ned, og imellem så drejede den så gesvindt, så det dirrede i tinsoldaten; men han blev stand-
haftig, forandrede ikke en mine, så lige ud og holdt geværet i armen.
Lige med ét drev båden ind under et langt rendestensbræt; der blev lige så mørkt, som om han 
var i sin æske.
“Hvor mon jeg nu kommer hen,” tænkte han, “ja, ja, det er troldens skyld! Ak, sad dog den lille jom-
fru her i båden, så måtte her gerne være én gang så mørkt endnu!”
I det samme kom der en stor vandrotte, som boede under rendestensbrættet.
“Har du pas?” spurgte rotten. “Hid med passet!”
Men tinsoldaten tav stille og holdt endnu fastere på geværet. Båden fór af sted og rotten bag efter. 
Hu! hvor den skar tænder og råbte til pinde og strå:
“Stop ham! Stop ham! Han har ikke betalt told! Han har ikke vist pas!”
Men strømmen blev stærkere og stærkere! Tinsoldaten kunne allerede øjne den lyse dag foran, 
hvor brættet slap, men han hørte også en brusende lyd, der nok kunne gøre en tapper mand 
forskrækket; tænk dog, rendestenen styrtede, hvor brættet endte, lige ud i en stor kanal, det ville 
være for ham lige så farligt som for os at sejle ned af et stort vandfald.
Nu var han allerede så nær derved, at han ikke kunne standse. Båden fór ud, den stakkels tin-
soldat holdt sig så stiv, han kunne, ingen skulle sige ham på, at han blinkede med øjnene. Båden 
snurrede tre fire gange rundt og var fyldt med vand lige til randen, den måtte synke; tinsoldaten 
stod i vand til halsen, og dybere og dybere sank båden, mere og mere løste papiret sig op; nu gik 
vandet over soldatens hoved, da tænkte han på den lille nydelige danserinde, som han aldrig mere 
skulle få at se; og det klang for tinsoldatens øre:
“Fare, fare, krigsmand! Døden skal du lide!”
Nu gik papiret itu, og tinsoldaten styrtede igennem, men blev i det samme slugt af en stor fisk.
Nej, hvor det var mørkt derinde! Der var endnu værre end under rendestensbrættet, og så var der 
så snævert; men tinsoldaten var standhaftig, og lå så lang han var med geværet i armen.
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Fisken fór omkring, den gjorde de allerforfærdeligste bevægelser; endelig blev den ganske stille, der 
fór som en lynstråle gennem den. Lyset skinnede ganske klart, og én råbte højt: “Tinsoldat!” Fisken 
var blevet fanget, bragt på torvet, solgt og kommet op i køkkenet, hvor pigen skar den op med en 
stor kniv. Hun tog med sine to fingre soldaten midt om livet og bar ham ind i stuen, hvor de alle sam-
men ville se sådan en mærkværdig mand, der havde rejst om i maven på en fisk; men tinsoldaten var 
slet ikke stolt. De stillede ham op på bordet og der nej, hvor det kan gå underligt til i verden! Tinsol-
daten var i den selvsamme stue, han havde været i før, han så de selvsamme børn og legetøjet stod 
på bordet; det dejlige slot med den nydelige lille danserinde; hun holdt sig endnu på det ene ben og 
havde det andet højt i vejret, hun var også standhaftig; det rørte tinsoldaten, han var færdig ved at 
græde tin, men det passede sig ikke. Han så på hende, og hun så på ham, men de sagde ikke noget.
I det samme tog den ene af smådrengene og kastede soldaten lige ind i kakkelovnen, og han gav 
slet ingen grund derfor; det var bestemt trolden i dåsen, der var skyld deri.
Tinsoldaten stod ganske belyst og følte en hede, der var forfærdelig, men om det var af den virkelige 
ild eller af kærlighed, det vidste han ikke. Kulørerne var rent gået af ham, om det var sket på rejsen, 
eller det var af sorg, kunne ingen sige. Han så på den lille jomfru, hun så på ham, og han følte, han 
smeltede, men endnu stod han standhaftig med geværet i armen. Da gik der en dør op, vinden tog i 
danserinden, og hun fløj ligesom en sylfide lige ind i kakkelovnen til tinsoldaten, blussede op i lue og 
var borte; så smeltede tinsoldaten til en klat, og da pigen dagen efter tog asken ud, fandt hun ham 
som et lille tinhjerte; af danserinden derimod var der kun pailletten, og den var brændt kulsort.

 R E F L E K S I O N  

Modsat mange andre eventyr og romantiske film og fortællinger så levede danserinden og 
tinsoldaten ikke “lykkeligt til deres dages ende”. Det er nærmere en ulykkelig forelskelse eller en 
lille tragedie, hvor de to ikke får hinanden. Tinsoldaten ved godt, at danserinden er uden for hans 
rækkevidde. Han ved godt, at han ikke kan løbe eller sejle fra den, han er. Han kan ikke være andet 
end det, han er. Han er og forbliver en tinsoldat. Helten, tinsoldaten, er ikke den perfekte prins på 
den hvide hest, men den anderledes, skæve og den, der mangler noget for at ligne de andre: “thi 
han var blevet støbt sidst, og så var der ikke tin nok; dog stod han lige så fast på sit ene som de 
andre på deres to, og det er just ham, som bliver mærkværdig”.
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For i eventyrene er det noget andet, der skal til, når man skal overvinde trolden eller prinsessen. 
Det er ikke fornuft, faglighed og kundskab eller det ydre, men trofasthed over for sine egne værdier.
På sin rejse og de udfordringer, tinsoldaten møder, er der modgang nok til at give op, men tin-
soldaten forbliver standhaftig. Han holder ved og står ved sit hjerte, sig selv og den han. Da alt er 
brændt og smeltet væk, ligger tilbage et lille tinhjerte. Kærlighed er ikke kun at holde af, men også 
at holde ud og holde ud på trods – og det gør tinsoldaten. 

 L E G  

Danserindens hjerte
Antal: Min. 10 personer

Trolde mod tinsoldater. Danserindens hjerte (fx skumbold) ligger på midten af en bane. To lige sto-
re hold står på baglinjen i hver ende af banen. Én fra hvert hold løber mod midten og skal snuppe 
danserindens hjerte før det andet hold. Det hold, der snupper hjertet, bliver med det samme 
tryllet om til gode tinsoldater. Det modsatte hold bliver tryllet om til ækle trolde.
Alle tinsoldater skal hinke og må bevæge sig rundt på hele banen på ét ben, så de hele tiden står 
klar til at modtage hjertet. Tinsoldaterne skal kaste og ramme troldene med danserindens hjerte. 
Den tinsoldat, der har hjertet i hånden, kan ikke hinke, før hjertet er afleveret videre eller skudt 
mod en trold. Troldene må aldrig røre hjertet. Når en trold bliver ramt og smittet med danserin-
dens store kærlighed, skifter den ramte trold hold og bliver til tinsoldat. Troldene kan fange 
tinsoldaterne, ved at tre trolde med hinanden i hænderne omringer en tinsoldat. Den omringede 
tinsoldat skifter hold og bliver trold. Legen mellem de onde trolde og de gode tinsoldater, slutter 
når der kun er to personer tilbage på et af holdene.
 
Materialer:
• En bane i et lokale eller på græsplænen. Banens form og forhindringer kan ændres.
• Skumbold (danserindens hjerte)

Tilføjelse til legen: En ekstra bold, så der er to hjerter.
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4. Fenrisulven 
En fortælling fra den nordiske mytologi

Fenris-ulven var barn af Loke og jættekvinden Angerboda. Fenrisulven blev bragt til Asgård af Loke, 
og mens den var lille, var alle glade for den. Imidlertid voksede ulven til jættestørrelse og blev 
vildere og vildere, indtil guderne til sidst fandt, at det var blevet nødvendigt at lænke den. Guderne 
lavede da en vældig lænke af jern kaldet “Laeding” og lagde den på ulven, som dog straks spræng-
te lænken uden vanskelighed. Med megen omhu og besværlighed gjorde guderne så endnu en 
lænke, som de kaldte “Dromir”. Denne lænke var dobbelt så stærk som den første. Ulven var nu 
blevet lidt mistroisk, men den vidste, at den var vokset yderligere siden den første lænke og lod til 
sidst guderne lægge Dromir om sin hals. Det gik dog ikke anderledes end første gang: Så snart ul-
ven spændte imod og rystede sig, fløj lænken i stumper til alle sider. Guderne blev nu meget utryg-
ge ved sagen og sendte bud til de underjordiske smededværge, for at de skulle lave en lænke, som 
kunne holde Fenrisulven. Efter hårdt pres fra Guderne lavede dværgene til sidst et magisk bånd, 
som hed “Glaip¬nir”. Båndet var fremstillet af lyden af kattepoter, skæg fra en jomfru, bjerges 
rødder, bjørnedrømme, fuglespyt samt fiskeånde og lignede et tyndt silkebånd. Guderne bragte 
nu Glaipnir til ulven, og sagde, at siden den så let havde brudt stållænken, så ville det vel kun være 
en smal sag for den at bryde et sådant lille silkebånd. Fenrisulven mærkede, at der nok var magi 
med i spillet, men da guderne begyndte at tale om, at der da vist alligevel ikke var grund til at være 
bange for ulven, når den ikke engang turde prøve dette lille silkebånd, så gik ulven med til at prøve, 
for at man ikke skulle kunne sige, at den var fej. Ulven forlangte imidlertid, at en af guderne skulle 
lægge sin hånd i dens gab som pant. Guderne tøvede, men inden ulven fattede yderligere mistan-
ke, stod guden Tyr frem og lagde sin hånd mellem ulvens tænder. Fenrisulven prøvede af al magt 
at sprænge båndet, men jo mere den kæmpede, desto mere strammede båndet sig om dens hals, 
så den til sidst måtte give efter, og da lo alle guderne – på nær Tyr, som mistede sin hånd. Siden 
da har Tyr været kendt som gud for de, som ofrer sig for andre.
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 R E F L E K S I O N  

Er historien sand? Tjahhh. Nok ikke hvis vi forsø-
ger at bevise den med øjenvidneberetninger og 
historiske beviser. Det er heller ikke så tit, man i 
Føtex kan købe lyden af kattepoter, skæg fra en 
jomfru, bjerges rødder, bjørnedrømme, fuglespyt 
samt fiskeånde. Men siger den noget sandt om det 
at være menneske, på trods af at det handler om 
ulve, jætter og nordiske guder? Det vil jeg mene.
I den nordiske mytologi havde man en gud for 
dem, der ofrer sig. Det behøves måske ikke at 
være en hel arm eller livet, man ofrer hver gang, 
men i nogle af de fortællinger, vores kultur byg-
ger på, er det er et ideal, at man giver sig hen for 
de andre, at man sætter sig i det andet menne-
skes sted og ofrer noget for det fælles.
I skolen i dag har man stor fokus på faglighed, 
hvilket er meget vigtigt, men at man ind imellem 
skal ofre sig for den anden eller for fællesskabet, 
lærer man ikke ved at regne og stave. Man kan 
heller ikke læse sig til, at man indimellem må gå 
en ekstra mil med et andet menneske, eller at 
en sommerlejr kun bliver god, hvis man ikke altid 
spørger, hvad jeg får ud af det, men hvad jeg kan 
bære ind i fællesskabet. I det små kan det være, 
at man indimellem må lægge bånd på sig selv 
for at give plads til andre, eller at man må ofre 
noget af sin status og anseelse for at beskytte en 
anden eller tale en andens sag.
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Og spørgsmålet er, om det er noget, vi kan sige os selv, eller om det er noget, vi er nødt til at blive 
fortalt gennem fortællinger, lege og gennem andre mennesker.
I kristendommen er hele grundfortællingen, at Gud ofrer sig for mennesker. Gud selv sætter sig i 
menneskets sted og ofrer sig selv. Vi har stadig brug for de store fortællinger, fordi de danner os, 
og fordi de giver os et ideal om, hvad det vil sige at være menneske. Vi har brug for den kristne 
fortælling om, at Gud ofrer sig for mennesker, som egentlig ikke havde gjort sig fortjent til det, 
men fordi vi er mennesker, før vi er alt andet, og som menneske har vi uendelig stor værdi. Vi har 
værdi, selvom vi ikke præsterer noget, selvom vi ikke får topkarakterer og ikke har succes og status 
i andres øjne.

 L E G  

Ulven slipper fri
Antal: Min. 6 personer

Guderne må for alt i verden holde Fenrisulven fanget. Én person er Fenrisulven, og alle andre er 
Guder. Guderne står i en cirkel med hinanden i hænderne, og Fenrisulven er fanget i midten. Fen-
risulven skal forsøge med vold og magt at bryde kæden af Guder. Fenrisulven vinder legen, hvis 
kæden brydes, og den kan slippe ud. Guderne må forsøge at holde ulven indespærret og vinder 
legen, hvis ulven falder om af træthed.

Materialer: ingen

Tilføjelse til legen: Guderne kan stå med ryggen til ulven og kigge væk fra centrum, så ulven kan 
liste sig rundt.
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5. Klods-Hans 
Et eventyr af H.C. Andersen

Ude på landet var der en gammel gård, og i den var der en gammel herremand, som havde to 
sønner, der var så vittige, at det halve var nok; de ville fri til kongens datter og det turde de, for hun 
havde ladet kundgøre, at hun ville tage til mand den, hun fandt bedst kunne tale for sig.
De to forberedte sig nu i otte dage, det var den længste tid, de havde til det, men det var også nok, 
for de havde forkundskaber, og de er nyttige. Den ene kunne udenad hele det latinske leksikon 
og byens avis for tre år, og det både forfra og bagfra; den anden havde gjort sig bekendt med alle 
lavsartiklerne, og hvad hver oldermand måtte vide, så kunne han tale med om staten, mente han, 
dernæst forstod han også at brodere seler, for han var fin og fingernem.
“Jeg får kongedatteren!” sagde de begge to, og så gav deres fader dem hver en dejlig hest; han, 
som kunne leksikonet og aviserne, fik en kulsort, og han, som var oldermandsklog og broderede, 
fik en mælkehvid, og så smurte de sig i mundvigene med levertran, for at de kunne blive mere 
smidige. Alle tjenestefolkene var nede i gården for at se dem stige til hest; i det samme kom den 
tredje broder, for der var tre, men der var ingen, der regnede ham med som broder, for han hav-
de ikke sådan lærdom som de to, og ham kaldte de bare Klods-Hans.
“Hvor skal I hen, siden I er i stadstøjet?” spurgte han.
“Til hove for at snakke os kongedatteren til! Har du ikke hørt, hvad trommen går om over hele 
landet!” Og så fortalte de ham det.
“Hille den, så må jeg nok med!” sagde Klods-Hans, og brødrene lo af ham og red afsted.
“Fader, lad mig få en hest!” råbte Klods-Hans. “Jeg får sådan en lyst til at gifte mig. Ta’r hun mig, så 
ta’r hun mig! og ta’r hun mig ikke, så ta’r jeg hende alligevel!”
“Det er noget snak!” sagde faderen, “Dig giver jeg ingen hest. Du kan jo ikke tale! Nej, brødrene det 
er stads-karle!”
“Må jeg ingen hest få!” sagde Klods-Hans, “så ta’r jeg gedebukken, den er min egen, og den kan 
godt bære mig!” og så satte han sig skrævs over gedebukken, stak sine hæle i siden på den og fór 
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afsted hen ad landevejen. Huj! hvor det gik. “Her kommer jeg!” sagde Klods-Hans, og så sang han, 
så at det skingrede efter.
Men brødrene red ganske stille forud; de talte ikke et ord, de måtte tænke over på alle de gode 
indfald, de ville komme med, for det skulle nu være så udspekuleret!
“Halehoj!” råbte Klods-Hans, “her kommer jeg! Se hvad jeg fandt på landevejen!” og så viste han 
dem en død krage, han havde fundet!
“Klods!” sagde de, “hvad vil du med den?”
“Den vil jeg forære til kongedatteren!”
“Ja, gør du det!” sagde de, lo og red videre.
“Halehoj! her kommer jeg! Se, hvad jeg nu har fundet, det finder man ikke hver dag på landevejen!”
Og brødrene vendte om igen for at se hvad det var. “Klods!” sagde de, “det er jo en gammel træ-
sko, som overstykket er gået af! Skal kongedatteren også ha’ den?”
“Det skal hun!” sagde Klods-Hans; og brødrene lo, og de red, og de kom langt forud.
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“Halehoj! her er jeg!” råbte Klods-Hans; “nej, nu bliver det værre og værre! Halehoj! det er mageløst!”
“Hvad har du nu fundet?” sagde brødrene.
“Oh!” sagde Klods-Hans, “det er ikke til at tale om! Hvor hun vil blive glad, kongedatteren!”
“Uh!” sagde brødrene, “det er jo pludder, der er kastet lige op af grøften!”
“Ja det er det!” sagde Klods-Hans, “og det er den fineste slags, man kan ikke holde på den!” og så 
fyldte han lommen.
Men brødrene red, alt hvad tøjet kunne holde, og så kom de en hel time forud og holdt ved byens 
port, og der fik frierne nummer, efter som de kom og blev sat i række, seks i hvert geled og så tæt, 
at de ikke kunne røre armene, og det var nu meget godt, for ellers havde de sprættet rygstykkerne 
op på hverandre, bare fordi den ene stod foran den anden.
Alle landets øvrige indvånere stod rundt om slottet, lige op til vinduerne for at se kongedatteren 
tage mod frierne, og ligesom en af dem kom ind i stuen, slog talegaven klik for ham.
“Du’r ikke!” sagde kongedatteren. “Væk!”
Nu kom den af brødrene, som kunne leksikonet, men det havde han rent glemt ved at stå i række, 
og gulvet knirkede, og loftet var af spejlglas, så at han så sig selv på hovedet, og ved hvert vindue 
stod tre skrivere og en oldermand, der hver skrev op, alt hvad der blev sagt, at det straks kunne 
komme i avisen og sælges for to skilling på hjørnet. Det var frygteligt, og så havde de fyret sådan i 
kakkelovnen, at den var rød i tromlen!
“Det er en svær varme her er herinde!” sagde frieren.
“Det er, fordi min fader i dag steger hanekyllinger!” sagde kongedatteren.
“Bæh!” der stod han, den tale havde han ikke ventet; ikke et ord vidste han at sige, for noget mor-
somt ville han have sagt. Bæh!
“Du’r ikke!” sagde kongedatteren. “Væk!” og så måtte han af sted. Nu kom den anden broder.
“Her er en forfærdelig hede!” sagde han.
“Ja, vi steger hanekyllinger i dag!” sagde kongedatteren.
“Hvad be – hvad?” sagde han, og alle skriverne skrev hvad be – hvad!
“Du’r ikke!” sagde kongedatteren. “Væk!”
Nu kom Klods-Hans, han red på gedebukken lige ind i stuen. “Det var da en gloende hede!” sagde han.
“Det er, fordi jeg steger hanekyllinger!” sagde kongedatteren.
“Det var jo rart det!” sagde Klods-Hans, “så kan jeg vel få en krage stegt?”



25

“Det kan De meget godt!” sagde kongedatteren, “men har De noget at stege den i, for jeg har hver-
ken potte eller pande!”
“Men det har jeg!” sagde Klods-Hans. “Her er kogetøj med tinkrampe!” og så trak han den gamle 
træsko frem og satte kragen midt i den.
“Det er til et helt måltid!” sagde kongedatteren, “men hvor får vi dyppelse fra!”
“Den har jeg i lommen!” sagde Klods-Hans. “Jeg har så meget, jeg kan spilde af det!” og så hældte 
han lidt pludder af lommen.
“Det kan jeg lide!” sagde kongedatteren, “Du kan da svare! og du kan tale, og dig vil jeg have til 
mand! Men ved du, at hvert ord, vi siger og har sagt, skrives op og kommer i morgen i avisen? Ved 
hvert vindue ser du stå tre skrivere og en gammel oldermand, og oldermanden er den værste, for 
han kan ikke forstå!” Og det sagde hun nu for at gøre ham bange. Og alle skriverne vrinskede og 
slog en blækklat på gulvet.
“Det er nok herskabet!” sagde Klods-Hans, “så må jeg give oldermanden det bedste!” og så vendte 
han sine lommer og gav ham pludderet i ansigtet.
“Det var fint gjort!” sagde kongedatteren, “det kunne jeg ikke have gjort! Men jeg skal nok lære det!” 
Og så blev Klods-Hans konge, fik en kone og en krone og sad på en trone, og det har vi lige ud af 
oldermandens avis – og den er ikke til at stole på!

 R E F L E K S I O N  

I Jens Rosendals sang “Du kom med alt det, der var dig”, som er skrevet til et teaterstykke kaldet 
“Klods Hans”, synger vi om den, der kommer og sprænger hver en spærret vej. Og senere i sangen: 
 At livet det er livet værd
 på trods af tvivl og stort besvær
 på trods af det smerter
 og kærligheden er og bli’r
 og hvad end hele verden siger
 så har den vore hjerter
Sangen beskriver den forelskelse, der sprænger alle rammer, og den kærlighed, der må gennem 
meget besvær og smerte. I eventyret forelsker prinsessen sig i den selvstændige og fanden-i-vold-
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ske Klods-Hans. Hun blev ikke forelsket i Per og Poul, som ellers havde gjort alt det rigtige i skolen 
og hjemme hos far og mor. I eventyrerne er det noget andet, der skal til, når man skal overvinde 
trolden eller prinsessen. Det er ikke fornuft, faglighed og kundskab eller det ydre, men trofasthed 
over for sine egne værdier.

Der er rigtig meget Klods-Hans i FDF og i Højskolen. Dette er ikke sagt nedværdigende. Tværtimod. 
Det er jo Klods-Hans, der takket være sine uortodokse ideer til at have noget at tale med prinses-
sen om, vinder både hende og det halve kongerige. “Du kan svare an, konstaterer prinsessen. Dig 
vil jeg have til mand”.
Klods-Hans’ to brødre, der også gerne ville vinde prinsessen, forsøgte med at lære viden udenad 
og dermed vise, hvad de kunne, men de tabte. Klods-Hans derimod vidste, hvem han var – og 
vandt. Eller med andre ord: identitet har forrang for funktion. Dannelse kommer før uddannelse. 
At blive til nogen kommer før at blive til noget.
I mødet med unge på en højskole eller børn og unge til FDF handler det om at give dem mod til gå 
deres egne veje og samle mod til at stoppe op, samle mod til at være menneske og medmenneske 
for den anden. Med Jens Rosendals ord kommer de med alt det, der er dem, og gennem mødet 
med andre og med voksne, der har et livssyn, de vil dele, forhåbentlig blive til hele og selvbevidste 
mennesker. Derefter kan de som Klods Hans selv drage ud i verden, gøre deres egne erfaringer og 
gøre op med det, de har fået med eller bruge det som et ståsted at bygge videre på. 
Dannelse handler om at blive et “jeg”, der har evnen til selvrefleksion og opmærksomhed over for 
omgivelserne, et “jeg”, der evner at tage ansvar og forpligte sig, og et “jeg”, der forstår sig selv i en 
større sammenhæng. Men dannelse er også et spørgsmål om socialisering, om at blive et “vi”. 

Da Jesus skærtorsdag rider ind i Jerusalem på et æsel, er der lidt Klods-Hans over ham, eller så 
er der Jesus i Klods-Hans. Begge rider på en “fattigmandshest”. De i andres øjne dannede og de 
jordiske fyrster ville ride på et større og mere nobelt dyr end en ged eller et æselføl. Indtoget i 
Jerusalem kan både være et eksempel på ydmyghed, hvor Jesus kommer for at tjene de fattige og 
fornedrede, men måske er indtoget også en parodi mod denne verdens magthavere, som tror, 
at det er dem, der behersker verden. Jesus afstod med sin ankomst al jordisk magt, da han netop 
ikke vil ankomme som en jordisk fyrstesøn; hverken i sin fødsel i en stald eller i sit indtog i Jerusa-
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lem. Gud har i Jesus en anden dagsorden, hvor denne verdens logik om noget for noget, tand for 
tand erstattes med nåde, tilgivelse, barmhjertighed og kærlighed. (Markus kapitel 11, vers 1-11)

 L E G  

Krage, pludder og træsko
Antal: Min. 10 personer

To deltagere vælges til at være Klods-Hans, og to vælges til at være brødre. En bane markeres 
udendørs eller indendørs. Klods-Hans’ opgave er at få krage, træsko og pludder fra den ene ende 
af banen til den anden – fra gården og til prinsessen på slottet. De øvrige deltagere er krager, træ-
sko og pludder og kan, når de er i hold af tre, løbe afsted mod slottet. De tre personer bliver ført 
sammen af Klods-Hans’erne og laver lillefingerkrog mellem sig. Når de løber over banen, er det 
brødrenes opgave at skille dem ad ved at bryde deres lillefingerkrog. Brødrene vil gøre alt, for at 
Klods-Hans’erne ikke når til slottet med deres ting. Når holdene bliver brudt, må de ikke længere 
løbe og skal stå stille, indtil én af Klods-Hans’erne kommer og fører dem sammen igen og fortsæt-
ter den farlige færd. En fra den lille cirkel skal dog slå krage, træsko, pludder (sten, saks, papir) med 
broderen, som skilte dem ad. Hvis broderen taber, bytter han eller hun rolle med en i cirklen, som 
nu er bror og dermed fanger. Legen er slut, når alle deltagere er kommet fra den ene ende til den 
anden. Det hold, som kommer først til prinsessen, er altså dem, der har klaret det bedst.

Materialer: Stort åbent areal inde eller ude

Tilføjelse til legen: Det kan gøres sværere og nemmere ved at regulere antallet af Klods-Hans’er og 
brødre samt størrelsen og formen på banen.
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6. Kongen og 
  blomsterpigen 
Et eventyr af Søren Kierkegaard

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine 
tjenere, men han havde ikke nogen hustru.
Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik, som det skulle. Men en dag, 
da han var på vej hjem til slottet, kom han forbi torvet. Der så han en pige, som sad og solgte 
blomster ved en bod. Hun var så smuk, at han ikke kunne få hende ud af sine tanker. Dagen 
efter syntes han, at han ville køre ud igen, i stedet for, som han plejede, at vente en uge. Han 
begyndte nu at køre ud hver eneste dag, og naturligvis kørte han til torvet for at få et glimt af 
pigen, som solgte blomster.
Da en måned var gået, var han klar over, at han elskede pigen, og at han ville gifte sig med hende. 
Han kaldte sine rådgivere sammen og kundgjorde den glade nyhed for dem. Der skulle være 
kongebryllup.
Alle var glade og syntes, det ville være vidunderligt med et stort bryllup. Den unge konge var også 
glad selv, men da han kom op i sit kammer, blev han pludselig dybt bekymret.
Han tænkte på, hvad der mon ville ske, hvis han befalede pigen at gifte sig med ham, og hun så 
senere ikke elskede ham.
Der var en foruroligende tanke for kongen, thi han ønskede ikke blot en dronning, men først og 
fremmest en hustru, som elskede ham. Ville hun nogensinde kunne glemme, at han var konge og 
hun bare en simpel blomsterpige?
Kongen prøvede at finde en løsning på problemet. Han hverken spiste eller sov, så urolig var han. 
Men da et par dage var gået, fandt han på råd.
Han ville komme til hende på torvet i en gylden vogn, trukket af hans seks fineste heste. Foran 
ham skulle et orkester spille, og bag ham skulle det flotteste regiment i hans hær komme i skønne 
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uniformer og veldisciplinerede. Vognen skulle standse ved blomsterpigens bod, og den røde løber 
skulle rulles ud. Han ville gå frem imod hende, klædt i sine allerfineste klæder, med krone på og de 
kongelige smykker. Hun ville med garanti blive imponeret.
Men lidt efter ombestemte kongen sig. For dette var forkert. Hun ville med garanti blive imponeret, 
men at være imponeret og at elske, at have kær, er ikke det samme.
Så fik kongen en anden idé. Han ville skænke hende den gyldne vogn med de seks heste. Han ville 
give hende et regiment soldater, et marchorkester, smykker, penge, verdens smukkeste klæder. 
Hun ville med garanti blive taknemmelig.
Men dagen efter havde kongen også opgivet den idé. Dette var faktisk også forkert. At være tak-
nemmelig, at være evigt taknemmelig, og så at elske, at have kær, er ikke det samme.
Til sidst indså kongen, at der i virkeligheden kun var én løsning. Han skulle ikke komme til pigen 
som konge, men klædt som tigger eller bonde, og forsøge at vinde hende som en af hendes egne.
Tidligt om morgenen den næste dag, mens det endnu var mørkt, gik den unge konge ud at slottets 
bagindgang og vandrede til torvet. Hvor var han nervøs og usikker! Han, som havde magt over 
hele riget, magt over alle landets penge og soldater, var pludselig ganske magtesløs. Der var noget, 
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som han ingen magt havde over: pigens hjerte. Her måtte friheden råde. Frihed til at elske eller 
lade være, friheden til at sige ja eller nej.
Fik kongen held med sin plan? Det ved vi ikke. Det afhænger helt og holdent af pigen.

 R E F L E K S I O N  

Søren Kierkegaards lille eventyr siger noget om kærlighedens væsen: at være imponeret eller tak-
nemmelig er ikke det samme som at elske. Kongen kan ikke skjule sig bag sin titel, magt og vælde, 
men må sætte sig selv i spil og må meddele sin kærlighed i en handling, hvor der intet sikkerheds-
net er. Han må selv turde træde frem med risiko for at blive valgt fra. Hvis pigen ikke havde et valg, 
var der ikke tale om kærlighed, men tvang. 
I evangelierne hører vi også om Gud, som bliver menneske i et lille barn født i en lille stald og ikke i 
kongeklæder, rigdom og magt. Gud sender ikke en anden for at erklære mennesker sin kærlighed 
og sit løfte om nåde, men Gud træder selv ind i verden og kommer i skikkelse af Jesus for at tjene 
mennesker. Med Guds indtræden i vores verden følger, at ydmyghed, kærlighed og tilgivelse skal 
være fortegn for livet mellem Gud og mennesker og mennesker imellem. Gud viser, hvem han er 
og giver sit løfte til mennesket om at være med os indtil verdens ende, men ligesom pigen er men-
nesket er frit og kan selv vælge at træde ind i forholdet til Gud eller lade være.
Filipperbrevet kapitel 2. vers 6-8:
Han så ud som Gud.
Han var ligesom Gud,
og det havde han ret til.
Men han gav afkald på sin ret
og valgte at se ud som en slave.
Han blev ligesom et menneske
og lignede os.
Han ydmygede sig
og adlød Gud,
selvom det betød han skulle dø
– dø på korset. 
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 L E G  

Hvem scorer blomsterpigen?
Antal: Min. 6 personer

Deltagerne står i en rundkreds. Der står en person i midten, som er blomsterpigens bedste ven. 
Han/hun ved nøjagtigt, hvad der imponerer blomsterpigen, og hvordan man kan vinde hendes 
kærlighed. Personen i midten peger nu på en tilfældig person i rundkredsen og siger en kom-
mando. Det kunne f.eks. være “hop på ét ben og sig som en høne”. Personen, der bliver peget på, 
er nu blomsterpigen og skal efterligne en blomsterpige med fagter. Samtidig skal personerne på 
hver side af blomsterpigen være kærlighedssøgende konger. Kongerne skal forsøge at imponere 
blomsterpigen ved at udføre den beordrede kommando bedst muligt – fx. at hoppe på et ben og 
sige som en høne.
Blomsterpigen vælger den af de to konger, som gjorde det største indtryk. Denne får lov at blive i 
rundkredsen, imens den anden bytter plads med personen i midten.

Materialer: Ingen

Tilføjelse til legen: 
- Man kan øge sværhedsgraden ved, at personen i midten udover kommandoen også siger et 
tal, der afgør, hvem i rundkredsen som skal være konger. Hvis der f.eks. bliver sagt “Gø som en 
farlig hund – 4”, så er det personerne, der står fire pladser væk fra den udpegede blomsterpige, 
som skal “gø som en farlig hund”.
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7. Kun med hjertet 
  kan man se rigtigt 
Uddrag af “Den lille Prins”, af Antoine de Saint Exupéry

I bogen fortælles der om en lille prins, som er kommet til jorden fra en fremmed planet. Alt her 
på jorden er ganske nyt for ham. På sin vej møder han blandt andet en ræv – her kommer vi ind i 
historien…

Da var det ræven dukkede op.
“Goddag,” sagde ræven. 
“Goddag,” svarede den lille prins høfligt og vendte sig om, men han kunne ikke se nogen.
“Jeg er her,” sagde stemmen, “under æbletræet.” 
“Hvem er du?” spurgte den lille prins, “du ser så pæn ud.” 
“Jeg er en ræv,” sagde ræven. 
“Vil du ikke lege med mig?” spurgte den lille prins, “jeg er så ked af det.” 
“Jeg kan ikke lege med dig,” sagde ræven, “jeg er ikke gjort tam.” 
“Nå, så må du undskylde,” sagde den lille prins. Men så da han havde tænkt sig lidt om, tilføjede 
han: “Hvad er det at blive gjort tam?” 
“Du stammer nok ikke herfra,” sagde ræven, “hvad søger du egentlig?” 
“Jeg søger mennesker,” svarede den lille prins, “men hvad betyder ‘gøre tam’?” 
“Mennesker har geværer,” sagde ræven, “og går på jagt. Det er meget generende! De opdrætter 
også høns. Det er det eneste interessante ved dem. Leder du også efter høns?”
“Nej,” sagde den lille prins, “jeg leder efter venner; hvad betyder at ‘gøre tam’?” 
“Noget man i høj grad har glemt. Det er at knytte bånd.” 
“Knytte bånd?”
“Javist,” sagde ræven, “endnu betyder du ikke andet for mig end en lille dreng, magen til hundrede 
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tusinde andre drenge. Jeg har ikke brug for dig, 
og du har ikke brug for mig, for jeg er bare en 
ræv magen til hundrede tusinde andre ræve. 
Men hvis du gør mig tam, så vil vi få brug for hin-
anden. Så bliver du den eneste i verden for mig, 
og jeg bliver den eneste i verden for dig.”
Ræven holdt inde og stirrede længe på den lille 
prins og sagde så:
“Åh, vil du ikke godt… vil du ikke nok gøre mig 
tam?”
“Jeg vil gerne,” sagde den lille prins, “men jeg har 
ikke megen tid, jeg skal have fundet venner, og 
der er så meget, jeg skal lære at kende.” 
“Man lærer kun det at kende, som man gør tamt,” 
sagde ræven, “mennesker har ikke tid til at lære 
noget at kende. De køber alting færdigt hos de 
handlende, men der findes ingen butikker, hvor 
man handler med venner. Menneskene har 
ingen venner. Hvis du ønsker en ven, så gør mig 
tam.” 
“Hvordan bærer man sig ad?” spurgte den lille 
prins. 
“Man skal være tålmodig,” svarede ræven, “først 
skal du sætte dig et stykke fra mig, således, i 
græsset. Jeg skæver til dig, og du siger ingenting 
– ordene er misforståelsens kilde. Men for hver 
dag vil du kunne rykke lidt nærmere…”

Så gjorde den lille prins ræven tam, og da afrej-
sens stund nærmede sig, sagde ræven: 
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“Åh, hvor jeg vil komme til at græde.” 
“Det er din egen skyld,” sagde den lille prins, “det er ikke, fordi jeg er skadefro, men du har selv 
ønsket, at jeg skulle gøre dig tam…” 
“Ja, naturligvis,” sagde ræven. 
“Men du vil komme til at græde?” sagde den lille prins.
“Naturligvis,” sagde ræven.
“Jamen, så har du ikke fået noget ud af det!”
“Jo, det har jeg,” sagde ræven.
Og han gik tilbage til ræven:
“Farvel,” sagde han.
“Farvel,” sagde ræven, “og nu skal jeg betro dig min hemmelighed. Det er ganske ligetil: Kun med 
hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynlige for øjet.”
“Det væsentlige er usynligt for øjet,” gentog den lille prins. For bedre at kunne huske det.  

 R E F L E K S I O N  

Hvis nogen kalder en anden for “tam”, er det normalt ikke positivt ment. Man er kedelig og uden 
fantasi. Måske har den anden i parforholdet sat sig så godt og grundigt på den anden, at vedkom-
mende er blevet tam og farveløs. Så hellere være det modsatte: vild, uregerlig, følge sine egne 
lyster og ikke være bundet af nogen eller noget. Vi skal slippe dyret løs i os, være alt det vi kan 
være, nyde livet og leve i nuet. 
For ræven i fortællingen betyder “tam”, at man tålmodigt rykker nærmere hinanden i ord og hand-
ling. 
Det er at blive formet og farvet af de mennesker, vi møder gennem livet på godt og ondt. Det er 
den nogle gange kedelige erfaring af, at hvis et forhold, et venskab eller et samfund skal hænge 
sammen, må vi nogle gange styre vores lyster, lægge lænker på dyret i os, give afkald på noget af 
nydelsen og tænker lidt længere end her og nu. Tam betyder ikke, at man besidder den anden el-
ler har magt over den anden, så den anden er en hund, man har med i snor, og som kun gør, hvad 
dens herre siger. Tam i fortællingen minder mere om kærlighed, hvor man bliver ledt væk fra sig 
selv, så man får øjnene op for den anden og bliver knyttet sammen af de rette bånd. For at kunne 
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blive tam er man nogen gange nødt til at lukke øjnene og se med hjertet, for kun på den måde kan 
man se udover alle de fejl, der normalt ville skræmme os væk, i stedet for at tæmme os.
Den sydafrikanske ærkebiskop og modtager af Nobels Fredspris Desmond Tutu siger: “Jeg er, fordi 
du er.“ Det betyder, at det er i relationen eller de bånd, vi knytter til hinanden, at vi bliver menne-
sker eller bliver umenneskelige.

 L E G  

De tamme ræve
Antal: Min. 4 personer

Alle deltagere står i en gruppe, så alle har mulighed for at se hinanden. En person udpeges til 
dommer. Alle andre stiller sig i en skør position med hele kroppen. Når alle står i en skør position, 
råber dommeren navnet på en person i gruppen. Denne person er nu Den lille Prins, og alle de 
andre deltagere er ræve.
Alle rævene vil gerne blive tamme, og det bliver de ved at efterligne og stille sig på præcis samme 
måde som Den lille Prins. Det er dommerens opgave at finde ud af, hvem der sidst får stillet sig 
op, så han ligner Den lille Prins. Denne person er dommer i næste runde.

Materialer: Ingen
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8. Lykkens hus 
Der var engang en mand, som rejste ud for at 
finde det sted, hvor mennesker var virkelig lyk-
kelige. Og endelig kom han til en meget stor by, 
og da han ved porten spurgte, om det var her, 
han kunne finde de virkeligt lykkelige mennesker, 
sagde man til ham, at nu skulle man vise ham vej.
Man bragte ham til en gade, hvor der lå et stort 
hus med et skilt over indgangsdøren.
Her stod Lykkens hus. Han skulle lige til at banke 
på, da man sagde til ham, at han skulle først 
henvende sig på den modsatte side. Her lå et 
andet stort hus med et skilt over døren. Der stod 
Sorgens hus. Han gik indenfor, og inde i huset 
var der et stort rum med et meget langt bord, 
hvorpå der lå alverdens gode mad. Rundt om 
bordet sad tynde, blege, forsultede mennesker. 
“Kan de ikke spise?” spurgte manden. “Jo, da,” 
blev der svaret, “men vort lands skik forbyder os 
at bruge hænderne, man skal spise med pinde. 
Hver, der kommer, får udleveret sådan et par 
pinde.” Og man viste manden to pinde, ganske 
tynde og en meter lange, og han forstod nu, at 
med så lange pinde var det ganske umuligt at få 
maden op til munden.
Man viste nu manden over gaden til Lykkens hus. 
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Her var også et stort rum og et langt bord, hvorpå alverdens dejlige mad var anbragt. Og rundt om 
dette bord sad også mange mennesker, men her så de glade og veltilfredse ud. Men også her lå 
de lange spisepinde på over en meter.
“Jamen, hvordan kan de da klare det her?” spurgte manden undrende.
“Jo,” svarede man, “her har man fundet ud af, at man kan bruge sine lange spisepinde til at bringe 
maden op til sin nabos mund, hvorefter naboen bruger sine pinde til at hjælpe én.”

 R E F L E K S I O N  

FDF eller en højskole er ikke en lykkefabrik. Ikke hvis man forstår at være lykkelig som en lykke-rus 
og det at føle behag. Livet handler ikke om at blive lykkelig, men om at være bundet sammen af 
de rette bånd. Det kræver, at man knytter sig og forpligter sig på andre mennesker. Det vil sige, 
at man kæmper, griner og græder med de andre. På den måde er FDF og et højskoleophold et 
dannelsesprojekt, som handler om at blive et “jeg” og et “vi”. Det handler om, at vi finder sammen, 
så vi ikke er et jeg-fund, men et samfund.

En af tidens store samfundsdebattører, professor i psykologi Svend Brinkmann har sagt følgende:
»For det første skal vi nok erkende, at man ikke er sin egen lykkes smed. Så kan vi måske stoppe 
med konstant at bebrejde os selv for vores egen uformåen. Måske skulle vi prøve at sige, at vi 
er vores næstes lykkes smed. Vi kan forsøge at bidrage til at skabe gode liv for vores nærmeste, 
hvilket i sig selv er meningsfuldt. Et monomant fokus på selv at få et godt liv vil ofte umuliggøre, at 
man får netop det.«

 L E G  

De lange spisepinde
Antal: Min. 5 og gerne mange flere

Alle deltagere i legen skal samarbejde, akkurat som i Lykkens hus. Alle sidder på jorden ved siden 
af hinanden med benene samlet og strakt ud foran sig. Man sidder skiftevis i rækken, således at 
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man kigger mod hinandens ansigter. Person 1 i rækken kigger altså den ene vej og person 2 i ræk-
ken kigger den anden vej – så de kan sidde og kigge på hinanden. Sådan fortsættes rækken. Til slut 
sidder alle på en lang række med nogle ben på hver side af sine egne ben.
Det gælder nu om for holdet at transportere en bold, eller anden genstand, hele vejen gennem 
rækken kun ved at bruge deres ben som ‘lange spisepinde’. Bolden må ikke ramme jorden og skal 
altså afleveres fra person til person ned gennem rækken. Så person 1 afleverer bolden til person 
2, der sidder skråt overfor. Når bolden er nået fra den ene ende til den anden, er legen slut.

Materialer: En bold, en sko eller en anden genstand, som kan løftes med fødderne.

Tilføjelse til legen: Legen kan også laves som en stafet mellem to eller flere hold – om at gøre det 
hurtigst. Legen kan laves endnu sværere ved at give holdet bind for øjnene, eller ved at ingen må 
snakke undervejs.
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9. Narcissos 
En fortælling fra den græske mytologi

I det gamle Grækenland boede en ung, smuk pige, som hed Liriope. Hun var på et tidspunkt så 
uheldig at falde i en brusende flod, hvor hun blev voldtaget af flodguden Kephisos, inden han igen 
kastede hende op på land. Senere fødte hun en søn, der var så fin, at alle beundrede ham, selv 
mens han lå i vuggen. Af frygt for hans skæbne gik den unge mor til en spåmand for at høre, om 
han kunne love hende, at drengen ville få et langt og lykkeligt liv. Det lovede spåmanden – men det 
var på betingelse af, at drengen aldrig fik sig selv at se.
Da Narcissos voksede op, forkælede alle voksne ham, fordi de syntes, han var så yndig og artig.
Og alle de andre drenge kæmpede om hans gunst, fordi han var den, de helst ville lege med. Men 
for det meste afviste Narcissos dem alle, da han havde nok i sig selv.
Jo ældre han blev, des mere fik også pigerne øje på ham, og da han kom i puberteten, flokkedes 
de om ham, men han ænsede dem ikke et blik. En af pigerne, Ekko, var nærmest syg af forelskel-
se og fulgte i al hemmelighed efter Narcissos. Hun havde på et tidspunkt været overguden Zeus’ 
tjenerinde og skulle som sådan holde hans kone, Hera, hen med snak og dermed aflede hendes 
opmærksomhed, når han var hende utro. Som straf herfor havde Hera taget stemmens brug fra 
hende, så hun kun kunne gentage det sidste af, hvad andre sagde, og ikke af sig selv sige noget.
Ekko blev mere og mere forelsket i Narcissos, jo mere hun fulgte efter ham. Hendes hjerte brænd-
te af længsel, men også af sorg, fordi hun ikke havde mulighed for at aflede hans opmærksomhed 
med lokkende lyde og søde ord. En dag kom hun dog for tæt på ham, så han hørte en lyd og ud-
brød: “Er der nogen her?” Endelig kunne Ekko komme til orde ved at gentage det sidste, Narcissos 
havde sagt. Hun sagde: “Her”, men turde i første omgang ikke træde frem af frygt for Narcissos’ 
reaktion. “Kom frit frem”, sagde Narcissos. “Frit frem”, gentog Ekko og trak sig længere ind i skoven. 
“Hvorfor løber du væk fra mig?” råbte Narcissos, som var blevet nysgerrig og fulgte efter lyden. 
“Løber du væk fra mig?” gentog Ekko, så Narcissos forvirret standsede op, fordi lyden kom fra alle 
sider. “Lad os dog mødes!” råbte Narcissos. “Mødes,” gentog Ekko og blev helt opflammet af rødme 
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i kinderne. Hun kunne ikke vente og trådte ube-
mærket ud lige foran Narcissos for at omfavne 
og kysse ham, men han trådte straks tilbage. 
“Hold fingrene fra mig! Jeg vil hellere dø end 
give mig hen til en pige”, udbrød han. Det var en 
stærkere afvisning, end Ekko kunne bære. Såret 
over at være blevet vraget skjuler hun sig endnu 
dybere i skoven for til sidst at sygne helt hen og 
dø. Hendes krop tørrede ganske enkelt ud af 
sorg og skam, men resterne af hendes stemme 
overlevede, så man den dag i dag kan støde på 
den i skovene og ved bjergskråninger.
Ekkos forsvinden vakte både sorg og harme, og 
en af hendes veninder råbte i fortvivlelse mod 
himlen: “Gid han dog selv en dag måtte prøve at 
elske uden at kunne få den, han elsker, så han kan 
mærke, hvordan det er.” Den bøn hørte guden 
Nemesis, og da hun stod for retfærdighed, forfør-
te hun Narcissos, så han på sin næste jagt blev 
ledt til en klar og rolig sø for enden af en kilde.
Det var meget varmt, og Narcissos havde gået 
længe, hvorfor tørsten straks meldte sig, da han 
hørte kilden risle. Hurtigt smed han sin bue og 
sit kogger og løb hen til søen, hvor han lagde sig 
på maven i græsset for at drikke. Men idet han 
stak hovedet ned mod vandet, blev han nærmest 
lammet af at se sit eget spejlbillede. Så smukt et 
syn havde han aldrig før set. To øjne så klare som 
stjerner på himlen, en guddommelig hårpragt, el-
fenbensnakke og en ansigtslød som den fineste 
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nyfaldne sne. Narcissos kunne ikke få blikket væk fra sig selv, og han glemte sin tørst. Det eneste, 
han tænkte på, var at tage fat om ynglingens nakke og kysse ham, men hver gang han prøvede, 
forsvandt billedet, hvorfor han trak både hånden og munden til sig igen. Så forelsket var Narcissos 
i sit eget spejlbillede, at han end ikke kunne rejse sig igen. Han måtte se på billedet af sig selv hele 
tiden og kunne ikke tåle tanken om, at det skulle være ude af syne. Han var umættelig. I hans bag-
hoved lød stemmer, som forsøgte at lede hans opmærksomhed hen på nogle af de mange piger, 
som altid flokkedes om ham, men for Narcissos kom ingen af dem i nærheden af den skønhed, 
han selv udstrålede, hvorfor han blev liggende. Selv ikke sult og træthed kunne rokke ham ud af 
stedet. Til sidst var han dog så udmattet, at han tabte hovedet ned i søen og druknede.

 R E F L E K S I O N  

Den græske myte siger noget om det at være menneske. Myten er vigtig, da den minder os om, at 
livet og kærligheden dør, hvis vi kun har øje for os selv. Hvis øjet kun er rettet mod én selv, så er 
ens synsfelt ret lille, og man er tæt på at blive blind – forblændet af sig selv. 
Den norsk-amerikanske forfatter Åsne Seierstad skrev i anledningen af årsdagen for tragedien på 
Utøya i 2011, hvor Anders Breivik skød og dræbte 69 unge nordmænd, en artikel om manden.
Hun beskriver Anders Breivik som en ung mand, der aldrig blev en del af noget, som aldrig var 
elsket, og som kun var et brokkehoved, der beklager sig over lunken kaffe, over at hans Lacoste 
trøje ikke bliver opbevaret rigtigt, og at hans Playstation ikke bliver opgraderet i fængslet. Hun 
skriver “grunden, til at han inspirerer så få mennesker, kan være så simpel som opsummeringen af 
hele hans livs tragedie: Der er ikke noget ved ham. Der er intet ved ham, som gør, at man vil have 
ham med i gruppen.” Tragedien er, at ingen ville have ham med. Retspsykiaterne kaldte i retssagen 
Breivik for narcissistisk personlighedsforstyrret, hvilket ikke fritager en for straf. 
Åsne Seierstad beskriver i sin artikel også en af de unge mænd, Simon Sæbø, der var på Utøya, og som 
døde. En populær dreng, som var elevrådsformand, hjalp mindreårige asylansøgere med lektier osv.
Efter at Seierstad havde beskrevet Breivik som et narcissistisk brokkehoved, som ønskede at være 
en helt, men aldrig blev det, slutter hun sin artikel på følgende måde:
Simon Sæbø var noget, som Anders Behring Breivik aldrig blev. Elsket. Og deri ligger den store forskel 
mellem ham, der slog ihjel, og ham, der blev slået ihjel. Deri ligger måske også den store forskel mellem 
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det valg, Simon tog: at hjælpe, fordi han selv var blevet hjulpet. Og det valg, Breivik tog: at ødelægge, 
fordi han var blevet ødelagt.
»Han burde jo have indset, at han skulle stikke af!« siger Gunnar om sin søn. Men Simon kunne ikke stille 
noget op i mødet med ondskaben. For den slags havde forældrene ikke lært ham noget om. Forældrene 
fik udbetalt erstatning for deres døde søn. Hvad stiller man op med den slags penge? De etablerede den 
første kunstgræsbane i Sjøvegan, i bygden langt nord for Polarcirklen. Gunnar er træner, og holdet har 
et motto: ‘Der er plads på holdet.’
Et af vores samfunds udfordringer, højskolens udfordring, FDFs udfordring, jeres og min udfordring 
er, om vi bygger udskiftningsbænke, eller skaber vi plads på holdet. Eller for at blive i lege-metaforen: 
Finder vi hinanden, eller rager vi i blinde, fordi ingen vil være den, der finder eller den, der skal findes 
i gemmeleg? Vi bliver aldrig færdig med at lege gemmeleg, for vi bliver aldrig færdig med at bygge 
samfund og fællesskaber. Vi er den alle sammen, og vi skal alle finde, og alle findes.

 L E G  

Find Ekko 
Antal: Min. 8 personer

Den smukke skovnymfe Ekko har gemt sig i den mørke skov, og alle de mange forelskede må ud og 
finde hende. Én person er skovnymfen Ekko og løber afsted og gemmer sig (indendørs eller uden-
dørs). 1-2 personer er skovens jægere og er fangere i legen. Alle andre personer er de forelskede og 
venter ved legens centrum, “den blanke skovsø”. Her tæller de sammen til 30 og løber derefter ud 
og leder efter Ekko. Alle skal hver for sig finde Ekko og sætte sig tæt op af den smukke skovnymfe og 
gemme sig sammen med hende. Hvis man bliver fanget, skal man retur til skovsøen og tælle til 30. 
Legen slutter, når de sidste to forelskede ikke kan slippe fri fra jægerne og må give op.

Materialer: Gode gemmesteder
Tilføjelse til legen:
A) Når man bliver fanget, bytter jægeren og den forelskede rolle.
B) Når man bliver fanget, bliver man også jæger. Så der løbende kommer flere og flere fangere i legen.
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10. Sneglen og 
  rosenhækken 
Et eventyr af H.C. Andersen

Rundt om Haven var et Gjerde af Nøddebuske, og udenfor var Mark og Eng med Køer og Faar, 
men midt i Haven stod en blomstrende Rosenhæk, under den sad en Snegl, den havde Meget i sig, 
den havde sig selv.
“Vent til min Tid kommer!” sagde den, “jeg skal udrette noget Mere, end at sætte Roser, end at 
bære Nødder, eller give Mælk, som Køer og Faar!”
“Jeg venter grumme Meget af den!” sagde Rosenhækken. “Tør jeg spørge, naar kommer det?”
“Jeg giver mig Tid!” sagde Sneglen. “De har nu saa megen Hastværk! det spænder ikke Forventnin-
gerne!”
Næste Aar laae Sneglen omtrent paa samme Sted i Solskinnet under Rosentræet, der satte Knop 
og udfoldede Roser, altid friske, altid nye. Og Sneglen krøb halv frem, strakte ud Følehornene, og 
tog dem til sig igjen.
“Alt seer ud, som ifjor! der er ingen Fremgang skeet; Rosentræet bliver ved Roserne, videre kom-
mer det ikke!”
Sommeren gik, Efteraaret gik, Rosentræet havde stadigt Blomster og Knopper lige til Sneen faldt, 
Veiret blev raat og vaadt, Rosentræet bøiede sig mod Jorden, Sneglen krøb i Jorden.
Nu begyndte et nyt Aar, og Roserne kom frem, og Sneglen kom frem.
“Nu er De en gammel Rosenstok!” sagde den. “De maa snart see at gaae ud. De har givet Verden 
Alt, hvad De har havt i Dem; om det betød Noget, er et Spørgsmaal, jeg ikke havde Tid at tænke 
over; men det er da tydeligt, De har ikke gjort det Mindste for Deres indre Udvikling, der var ellers 
kommet noget Andet frem af Dem. Kan De forsvare det? De gaaer nu snart op i bare Pind! Kan De 
forstaae, hvad jeg siger?”
“De forskrækker mig!” sagde Rosenhækken. “Det har jeg aldrig tænkt over!”
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“Nei, De har nok aldrig givet Dem meget af med at tænke! Har De nogensinde gjort rede for 
Dem selv, hvorfor De blomstrede, og hvorledes det gik til med at blomstre. Hvorledes og ikke 
anderledes!”
“Nei!” sagde Rosenhækken. “Jeg blomstrede i Glæde, for jeg kunde ikke andet. Solen var saa varm, 
Luften saa forfriskende, jeg drak den klare Dug, og den stærke Regn; jeg aandede, jeg levede! Der 
kom fra Jorden en Kraft op i mig, der kom en Kraft fra Oven, jeg fornam en Lykke, altid ny, altid 
stor, og derfor maatte jeg altid blomstre; det var mit Liv, jeg kunde ikke andet!”
“De har ført et meget mageligt Liv!” sagde Sneglen.
“Tilvisse! Alt blev givet mig!” sagde Rosenhækken; “men Dem blev endnu Mere givet! De er een af 
disse tænkende, dybsindige Naturer, een af de høit begavede, der vil forbause Verden!”
“Det har jeg aldeles ikke isinde!” sagde Sneglen. “Verden kommer ikke mig ved! hvad har jeg med 
Verden at gjøre? jeg har Nok med mig selv og Nok i mig selv!”
“Men skulle vi ikke Alle her paa Jorden give vor bedste Deel til de Andre! bringe hvad vi kunne – ! ja, 
jeg har kun givet Roser! – men De? De, som fik saa Meget, hvad gav De Verden? Hvad giver De den?”
“Hvad jeg gav? Hvad jeg giver? jeg spytter af den! den duer ikke! den kommer ikke mig ved. Sæt De 
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Roser, De kan ikke drive det videre! lad Hasselbusken bære Nødder! lad Køer og Faar give Mælk; 
de have hver deres Publicum, jeg har mit i mig selv! jeg gaaer ind i mig selv, og der bliver jeg. Ver-
den kommer ikke mig ved!”
Og saa gik Sneglen ind i sit Huus og kittede det til.
“Det er saa sørgeligt!” sagde Rosentræet. “Jeg kan med bedste Villie ikke krybe ind, jeg maa altid 
springe ud, springe ud i Roser. Bladene falde af, de flyve hen i Vinden! dog een af Roserne saae jeg 
blive lagt i Huusmoderens Psalmebog, een af mine Roser fik Plads ved en ung, deilig Piges Bryst og 
een blev kysset af en Barnemund i livsalig Glæde. Det gjorde mig saa vel, det var en sand Velsignel-
se. Det er min Erindring, mit Liv!”
Og Rosentræet blomstrede i Uskyldighed, og Sneglen dvaskede i sit Huus, Verden kom ikke ham ved.
Og Aaringer gik.
Sneglen var Jord i Jorden, Rosentræet var Jord i Jorden; ogsaa Erindringsrosen i Psalmebogen var 
veiret hen, – men i Haven blomstrede nye Rosenhækker, i Haven voxte nye Snegle; de krøb ind i 
deres Huus, spyttede, – Verden kom ikke dem ved.
Skal vi læse Historien om forfra igjen? – Den bliver ikke anderledes.

 R E F L E K S I O N  

Over døren på et lærerværelse på en højskole læste jeg engang følgende citat: Giv os i dag vort 
daglige bøvl!
Kun hvis man holder døren lukket, bliver man hverken forstyrret af FDFere eller af elever, for hvor 
der er mennesker, er der bøvl. Der, hvor alt er gnidningsløst og stille, er det, fordi ingen tør eller 
vil dele noget. Der, hvor man aldrig bliver forstyrret af et andet menneskes ideer, går man glip af 
at få sin egen verden åbnet og gjort større. Der, hvor andre aldrig kommer med deres bøvl, opstår 
mulighed ikke for at hjælpe og holde noget af det andet menneske i sin hånd. 
Man kan kitte sin dør til og sige “verden kommer ikke mig ved” og som sneglen sige “jeg har Nok 
med mig selv og Nok i mig selv”, men det rimer ikke på at elske sin næste som sig selv. Livet er en 
gave, men også en opgave.
Nogle gange spørger vi, hvad jeg kan få ud af det ene eller andet, men livet handler ikke om, hvad 
jeg får ud af livet, men hvad jeg bærer ind i livet. Hvis alle medborgere siger: Hvad får jeg ud af 
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samfundet og så bliver hjemme på sofaen eller i haven, så bliver der ikke samfund, så finder ingen 
sammen. Livet bliver det, vi alle sammen bærer ind i det. Om det så er lidt eller meget, man bærer 
ind i livet, er ikke så afgørende.

 L E G  

Snegle Ræs
Antal: Min. 9 personer

Deltagerne deles op, således at der er 2 hold med 3 deltagere på hver. Holdet stilles på en række, 
så de står med hænderne på skuldrene af personen foran. Hvert af disse hold skal forestille at 
være en snegl. På en aftalt bane fordeles de resterende deltagere, så de står godt fordelt. Hver 
af disse deltagere er et rosenblad og skal efterligne et rosenblad, alt det bedste de kan. Sneglen 
bevæger sig fremad, ved at den bagerste person i rækken kravler frem mellem benene på resten 
af holdet og stiller sig forrest. Når personen står op, med den bagvedståendes persons hænder på 
skulderne, må den næste kravle frem, osv. På den måde bevæger sneglen sig langsomt fremad.
Det gælder om for sneglene at spise flest mulige rosenblade. Når en snegl når frem til et rosen-
blad, lægger den forreste person i sneglen armene på skulderen af rosenbladet. Den person, der 
før var et rosenblad, er således blevet til den forreste del af sneglen.
Legen fortsætter, til alle rosenblade er spist.

Materialer: Ingen

Tilføjelse til legen: 
- Man kan lave en turboudgave af legen, hvor den bagerste person i rækken løber op på den 
forreste plads – i stedet for at kravle gennem de andres ben.
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11. Pandoras æske 
En fortælling fra den græske mytologi

De gamle græske myter fortæller, at da Zeus skabte menneskene, satte han dem ind i en verden, 
hvor mørket herskede om natten, og hvor kulden var uudholdelig om vinteren. Menneskene frøs 
og var bange for mørket, men guderne gjorde intet for at hjælpe dem. Titanen Prometheus fik 
ondt af menneskene, og derfor stjal han en flamme fra smedeguden Hefiestos’ store ildsted. Pro-
metheus gav ilden til mennesket, og fra den dag behøvede de aldrig mere at frygte nattens mørke 
og vinterens kulde. Menneskene blev meget lykkelige og begyndte at tilbede Prometheus. Det 
gjorde Zeus så rasende, at han straffede titanen hårdt og lagde en plan for, hvordan han skulle 
give menneskene en lærestreg, de aldrig ville glemme. 
På dette tidspunkt fandtes der ikke ondskab og elendighed på jorden. Men Zeus skabte hadet, 
vreden, ondskaben, jalousien, sorgen, smerten og mange andre forfærdelige ting, hvorefter han 
låste dem alle ned i en smukt dekoreret æske. Æsken gav han til den mægtige kong Epimetheus 
med besked om, at han aldrig måtte åbne den.
Derpå skabte Zeus en kvinde, som han kaldte Pandora. Pandora var smukkere end noget andet, 
og ingen mand ville kunne stå for hendes vidunderlige udseende. Men udover hendes skønhed 
skabte Zeus også en enorm nysgerrighed i hendes hjerte, som hun aldrig ville kunne styre.
Zeus gav Pandora til Epimetheus, og længe levede de lykkeligt sammen. Men en dag opdagede 
Pandora den smukke æske, som kongen havde fået af Zeus. Da hun spurgte sin mand, hvad han 
gemte i så smukt et skrin, svarede Epimetheus, at han ikke vidste det, men at Zeus havde befalet 
ham, at den aldrig måtte åbnes. Pandora lod som ingenting, men fra den dag brændte nysger-
righeden i hende. Første som en lille gnist af interesse, men snart flammede den op i hende som 
en brand ude af kontrol. Jo mere hun tænkte på den smukke æske, jo mere ønskede hun at åbne 
den. Om natten drømte hun om æsken, og om dagen var det som om, at hun kunne høre den 
kalde på hende.
Til sidst blev det for meget for hende, og en aften sneg hun sig op på sit værelse og åbnede 
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æsken. I det samme, som låget gik op, væltede alle Zeus’ forbandelser ud i verden. Med hyl og 
brøl spredte ondskaben sig som en mørk tåge til alle mennesker. Pandora blev rædselsslagen og 
forsøgte at smække låget i, men det var ikke før, at alt det onde var fløjet ud, at hun kunne lukke 
skrinet. Grædende og bange stod hun og rystede med æsken i hænderne. Hun vidste, at verden 
var fortabt, med alle de mørke kræfter hun havde sluppet løs, men lige som hun skulle til at give 
op og lade ondskaben opsluge sig, hørte hun en lyd fra skrinet. Med tilbageholdt åndedræt åbne-
de hun æskens låg på klem og dernede flakkede en lille lysende sommerfugl rundt. Da Zeus havde 
fyldt æsken med mørke, var han ved en fejl kommet til at pakke en af de mest guddommelige 
følelser med. Den lille sommerfugl var nemlig håbet, som nu fløj ud i verden efter alle de frygtelige 
kræfter, der var sluppet fri.
Da Pandora åbnede æsken, mistede menneskeheden magten over ondskaben, og den dag i dag 
findes den alle steder, hvor der lever mennesker. Men den dag fik menneskeheden også en enorm 
gave i form af håbet, der altid vil skinne igennem selv de mørkeste stunder og skabe en vej tilbage ud 
i lyset.
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 R E F L E K S I O N  

Den nu afdøde tjekkiske præsident Václav Havel, som blev indsat i 1993, sagde kort efter sin tiltræ-
den i et foredrag: »Jeg er ikke optimist, for jeg ved ikke, om det vil gå godt. Jeg er heller ikke pessi-
mist, for jeg ved ikke, om det vil gå galt. Jeg kan bare håbe. Håbet er ikke afhængigt af situationen. 
Det har intet med de ydre omstændigheder at gøre. Håb er noget, som man har eller ikke har. Jeg 
takker Gud for denne gave.«

Håbet peger fremad mod det mulige frem for det, der allerede findes. Hvor forventninger knytter 
sig til det, vi allerede kan se i horisonten, der er opnåeligt, så rækker håbet langt længere ud, end 
det vi kan se.
Men med håbet er også en risiko for at tingene ikke går som håbet. Sådan er det jo. Hvis der ingen 
risiko er, er der ingen grund til at håbe, så kunne man bare forudse.
Fortællingerne om Jesus i Det Nye Testamente og de lignelser, han fortæller, skal indgyde håb og 
tale lidelsen imod. Lidelse, fattigdom, sult og uretfærdighed er ingen illusion. Det handler ikke om, 
at du bare skal finde det positive i det og se lidt lysere på dem. Lidelse, fattigdom, sult og uretfær-
dighed er reelle og skal bekæmpes. Jesus bryder de religiøse love gang på gang, fordi folk sulter 
eller er syge. Barmhjertighed frem for lovlydighed.

Håbet er gennemgående i kristendommen. Kristendommen forstår sig selv som en håbsreligion, fordi 
man har et håb for medmennesket, håbet om fred og fællesskab, håbet om livsfylde. Det er ikke tilfæl-
digt, at mange slaver i kristendommens begyndelse blev tiltrukket af budskabet. Her fik de et håb.

Reformatoren Martin Luther skulle efter sigende have sagt: “Selvom jeg vidste, at dommedag kom i 
morgen, ville jeg stadig plante et æbletræ.”



50

 L E G  

Smil til sommerfuglen
Antal: Min. 5 personer

Alle i denne leg skal være i dårligt humør og megasure – på nær én. Deltagerne i legen stiller sig 
i en cirkel med én person i midten. Alle i cirklen skal se så sure og triste ud, de overhovedet kan. 
Personen i midten er en glad sommerfugl. Sommerfuglens opgave er at få alle de sure i cirklen til 
at smile/grine. Sommerfuglen må tale, danse, pjatte, mime og lave grimasser. Det eneste, man ikke 
må, er at røre ved de sure i cirklen. Når en person begynder at smile eller grine og ikke kan holde 
masken, bytter han/hun plads med sommerfuglen. Legen starter på ny, og sommerfuglen kan 
forsøge at sprede smil i cirklen.

Materialer: Ingen

Tilføjelse til legen: Det kan gøres sværere eller lettere for sommerfuglen, hvis: den ikke må tale, 
den kun må lave grimasser, at den gerne må kilde og røre, at de sure i cirklen ´dør´ hvis de bare 
bevæger sig lidt, etc.
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12. Væverens ønske 
En fortælling fra Indien

I Punjab levede der engang en tæppevæver ved navn Saragadatta. Han vævede langsomt, han væ-
vede omhyggeligt, han var et helt år om at væve et tæppe. Men til gengæld var det så pragtfult, at 
han uden besvær kunne sælge det for rigtig mange penge på markedet. Men eftersom han skulle 
ernære tre kvinder – sin mor, sin kone og sin datter – strakte pengene aldrig til, og han forblev en 
fattig mand. Hans arbejde fyldte ham dog med så stor glæde, at Saragadatta fandt sig tålmodigt i 
sin skæbne. 
En skønne dag gik hans væv i stykker, og han kunne ikke være mere. Hvad skulle han stille op? 
Købe en ny væv? De penge havde han ikke. Og reparere den gamle væv kunne han heller ikke. 
“Hvilken anden mulighed har jeg,” sukkede Saragadatta, “end selv at bygge en ny væv.” Således 
begyndte han at lede efter egnet træ. Længe vandrede han omkring og betragtede alskens træer. 
Endelig fandt han ved havets bred en høj buksbom. “Det er lige hvad jeg har brug for,” glæde-
de han sig og tog fat i øksen for at fælde træet. Da hørte han en stemme: “Stop, Saragadatta!” 
Væveren holdt inde: “Hvem er du?” – “Jeg er skovens ånd. Dette træ er mit hus. Hvorfor vil du 
fælde det?” – “Jeg har brug for træ til en ny væv,” svarede væveren, “vil du ikke vælge et andet træ 
som bolig?” – “Dette træ er mit hus,” sagde skovens ånd. “Jeg har boet her i umindelige tider. Her 
blæser altid en kølig brise fra havet selv i den stærkeste hede.” – “Men hvor finder jeg ellers hårdt 
træ til en ny væv?” spurgte Saragadatta. – “Det ved jeg ikke,” svarede skovens ånd. “Men hvis du 
skåner mit træ, vil jeg opfylde et ønske for dig.” – “Godt,” sagde Saragadatta, “men jeg må først 
rådføre mig med min mor, min kone og min datter.” – “Så gå,” sagde skovens ånd, “men lad dem 
ikke forvirre dig!”
Væveren vendte tilbage til sin hytte og fortalte, hvad der var hændt ham, og så spurgte han 
kvinderne, hvad han skulle ønske sig. Først tog moderen ordet: “Ønsk dig et langt liv og et godt hel-
bred for os alle, min dreng. Er man først blevet så gammel som jeg, så ved man, at intet er mere 
ønskværdigt end et langt og sundt liv.” “Ak,” råbte datteren, “hvad hjælper et godt helbred og et 
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langt liv, når man lever i fattigdom og upåagtet? 
Ønsk dig at blive en maharaja. Så kunne vi få de 
smukkeste klæder og kostbare smykker, og jeg 
kunne fordreje hovedet på de flotteste ungkarle.” 
“Nej, nej,” sagde væverens kone og rystede på 
hovedet, “du ved slet ikke, hvorledes maharajaen 
lever. Han har nok også mange pligter og be-
kymringer. Lev dit liv som hidtil, men ønsk dig, at 
skovens ånd hver dag giver os et tæppe, lig det, 
som du formår at skabe på et år. Så er vi rige og 
kan købe alt, hvad hjertet begærer.” 
Væveren gik langsomt tilbage til stranden. Hvad 
skulle han ønske sig? “Hør på mig, skovens ånd,” 
råbte han, da han stod under buksbommen. 
“Hør mit ønske” – “Forlang, lige hvad du lyster!” 
– “Reparér min gamle væv!” – “Sådan skal det 
være,” svarede skovens ånd. 
Saradagatta vendte tilbage til hytten. Moderen, 
konen og datteren jamrede i kor og skældte og 
smældte, at han var et ægte fjols. Men væveren 
satte sig til væven og begyndte at væve. Han væ-
vede langsomt, han vævede omhyggeligt, han var 
et helt år om at væve et tæppe. Og han glædede 
sig over sit arbejde. 
(Fra Nordindien, overleveret af Heinrich Dick-
erhoff mundtligt som Die habgierigen Frauen, 
bearbejdet af Heinrich Dickerhoff). 
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 R E F L E K S I O N  

De fleste eventyr indeholder en udfordring, hvor hovedpersonen skal gøre et valg. Hovedperso-
nen kommer for det meste forandret ud på den anden side på grund af sin dannelsesrejse og 
sine valg. I eventyret her handler det om at ønske det rette og få indsigt i, hvad der fører til lykke. 
Et langt og sundt liv, smukke klæder og kostbare smykker eller rigdom, så man kan købe hvad 
hjertet begærer? Vejen til lykke peger i mange retninger, og mange kan have en mening om, hvor 
lykken ligger, men væveren må vælge sin vej og sin opgave, selvom andre ønsker, at han vælger 
anderledes. Han er den, han er, står fast ved det og de værdier, han har og vælger derudfra. Det 
er væverens lykke.
Gennem livet øver vi os på at tage valg, på at sige ja til noget og nej til andet. Lige fra hvordan vi 
lærer at cykle, hvordan vi skaber lege med andre, hvilken uddannelse eller job man skal vælge, til 
hvem man vil dele sit liv med.
Nogle gange går vi galt, farer vild eller får buler. Andre gange vælger vi rigtigt, og så kører det. Som 
mennesker har vi den evne, at vi kan lære af vores fejl og gøre dem til en del af vores erfaring. 
Vores egen og andres historie og erfaringer er med til at give os et bedre udgangspunkt for at tage 
beslutninger i fremtiden. 
Væverens valg er hans valg og ikke dit og mit valg, men hans erfaring med, hvad der giver livet 
mening, kan vi hver især tage til os eller forkaste.
Livet skal leves fremadrettet, og vi skal hver dag tage valg, men for at gøre det må vi lære at forstå, 
hvem vi er, og hvor vi kommer fra.

 L E G  

Min families ønsker
Antal: 4-8 personer

En gammel væver skal gætte, hvem af familiens medlemmer der ønsker sig hvad. Én person er 
den gamle og nu blinde væver – og skal have bind for øjnene. De andre er væverens familiemed-
lemmer og stiller sig nu i en lang række bag ved væveren. Den bagerste i rækken hvisker i øret 
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til den næste person i rækken: “Jeg ønsker mig ...” Den næste person hvisker det samme ønske 
videre i øret til den tredje i rækken, og således fortsætter ønsket med at blive genfortalt, indtil 
det når væverens øre. Væveren skal nu højt og tydeligt genfortælle ønsket ordret. Og derefter 
gætte, hvem af jer der ejer det spøjse ønske og startede fortællingen. Væveren kan gætte, mens 
han har bind for øjnene – eller han kan tage bindet af og se jer i øjnene – men så skal familiens 
medlemmer blande sig rundt, før væveren kigger.
I kan afsløre ønskets oprindelige ordlyd helt til slut.

Materialer: Et bind for øjnene.

Tilføjelse til legen: Hviskelegen bliver sjovere, jo længere og mere kringlede og detaljerede ønsker I 
fortæller. Det kan være alt lige fra julegaveønsker, ønsker for din fremtid, fjollede opdigtede ønsker 
eller vigtige ønsker for andre mennesker eller jordkloden. Legen virker på mange måder.
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