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Selvværd eller selvtillid
Dan Svarre: »Gla-
de børn med højt
selvværd«.

Af Lene Lund

Selvværd er fundamentet i livet, men
mange mennesker mangler selvværdet. I
mange år har vi troet, at selvværdet kunne
forbedres med ros, men ved at rose undgår
man i bedste fald at skade selvværdet. Det
mener psykologen Dan Svarre, som har
skrevet bogen »Glade børn med højt selv-
værd«.

Hvad er grunden til denne misforståelse?
Selvværd forveksles ofte med selvtillid.
Selvtillid handler grundlæggende om

vores færdigheder - altså det vi kan og gør
- mens selvværdet grundlæggende handler
om vores egenskaber - altså det vi er.

Mange forældre roser deres børn - i bed-
ste mening, men roser du dit barn, styrker
det selvtilliden, og et fundament baseret
på selvtillid uden selvværd er skrøbeligt.
Når man kun får roser, for det man præ-
sterer, og ikke for det man er, så bliver ens
fundament for usikkert. Hvad kan foræl-
dre gøre?

Hvis man vil skabe ændringer i noget så
fundamentalt, dybtliggende og personligt
som børns selvværd, er der brug for meget
mere end smarte teknikker og hurtige løs-
ninger. Men når man arbejder med det, vil
man også blive bevidst om sit eget selv-
værd.

Ved bevidst opmærksomhed, udholden-
hed og daglig træning bliver du skridt for
skridt i stand til at bryde de gamle tanke-
og sprogvaner, og få nogle nye som giver et
solidt selvværd til barn og forældre.

Forfatteren fortæller, at det er utroligt
med hvilken automatik, og i hvilken detal-
jegrad, vi som børn overtager vores nære
omsorgspersoners personlige og kulturelle
mønstre. Både de gode og de dårlige - også
selv om vi stritter imod. På den måde li-
ster vores forældres selvopfattelse og de-
res selvværds- og selvtillidsmønstre sig
ved hjælp af sproget umærkeligt ind i vo-
res egen selvopfattelse.

Som tommelfingerregel kan man sige, at
du ikke kan støtte dit barn til et højere
selvværd end dit eget. Så lige meget, hvor-
dan du griber sagen an - om du starter
med dig selv eller dit barn, vil det påvirke
jer begge. Det kan også være, at dit eget
selvværd er i top, og at dit barns ikke er,
men det har Svarre også en løsning på.

Grundelementerne i Svarres ideer er ac-
cept, anerkendelse og bekræftelse, og det
er måden, man formulerer sig på, der er
afgørende.

I bogen forklarer Dan Svarre begreberne
blandt andet ved hjælp af skemaer, hvor
man kan se eksempler på formuleringer,
der enten påvirker selvværdet eller selvtil-
liden. Samtidig giver han eksempler fra
dagligdagen - og han har ret - det ser ud
til, at det er hårdt arbejde og ingen hurtige
løsninger.

Vil du læse mere, kan du låne bogen på
biblioteket - eller mød Dan Svarre, tors-
dag den 19. februar klokken 19.30 på
Flensborg Bibliotek.

Lene Lund er bibliotekar på
Flensborg Bibliotek.

Anmeldelse. Der er ikke det,
Poul Henningsen ikke er ble-
vet kaldt. Han er sågar post-
humt blevet udnævnt som
»dansk folkefjende«. Den
Danske Skueplads har været
i Flensborg for at spille en
frisk kabaret om lampema-
geren og revymanden.

FLENSBORG. – Det er utroligt så
mange, der er kommet for at få én på
lampen, sagde formand Leif Volck
Madsen, da han på vegne af det hu-
manitære udvalg under Sydslesvigsk
Forening bød velkommen til teater i
Flensborghus – en onsdag eftermid-
dag, mens det stadig var lyst udenfor.

Og havde man en portion frisind,
kunne man nok tåle at få en på bær-
ret af Den Danske Skueplads. De tre
skuespillere Jette Sophie Sievertsen,
Christian Steffensen og Morten
Thunbo kom vidt omkring Poul Hen-
ningsens tekster med masser af char-
me og udstråling.

Sværdet ind i skeden
Poul Henningsen – denne frække
lampemager, samfundsrevseren, der
sagde lige, hvad der passede ham, ar-
kitekten og revyforfatteren, der ikke
havde til sinds at stryge sit publikum
med hårene, men som gerne talte om
røvballer og mandspersoner, der ville
»stikke sværdet i skeden forneden«.

Kedelige ægteskaber, spænden-
de sex, pilsnere og forbudte
vers. Selv 42 år efter sin død
har PH holdbarhed og aktuali-
tet. Og instruktøren Jørgen
Heiner har helt fanget ideen i
forestillingen »En på lampen«.

Første del af forestillingen
handlede om krigens gru og
umenneskelighed og ind i mel-
lem også kærlighed. Det var
enkle tekster om det enkle i til-
værelsen - lige fra lampemage-
rens indædte had til den opfin-
delse, der hedder lysstofrør til
visernes skævvridning af virke-
ligheden i jagten på den gode
historie. »Jeg giver mit humør
en gang lak« og »Man binder os
på mund og hånd«. Det danske
sprog har mange finurligheder,
og PH så dem og fik dem frem i
sine revyviser.

Øl og laster
Efter pausen var det øllet og la-
sterne, der blev hyldet med »Ølhun-
den« (der glammede, så man savnede
Osvald Helmuth) og »Cigaretter, whi-
sky og nøgne piger«.

Hele forestillingen blev skubbet
elegant i gang med de tre aktører, der
kom ind i salen og citerede alt det,
der i tidens løb er blevet sagt om PH
– alle citater oplæst fra sedler, der ef-
ter endt oplæsning  blev delt ud
blandt publikum. Og sludderen
kendte ingen grænser, selv om den
sagde meget om både PH og dem, der
i sin tid bragte den til torvs. Som for

eksempel kommunelæreren fra
Roskilde, der skrev: »Hr. Arki-
tekt Poul Henningsen! Hold
kæft! Venlig hilsen F.A. Jakob-
sen«. Eller Kristeligt Dagblad,
der fik den himmelske åbenba-
ring: »Poul Henningsen er ligeså
latterligt forældet som en da-
meklokkehat anno 1927«.

Hvorfor var de dog alle sam-
men så sure på ham i Danne-
vang? Var? spørger man så. Så
sent som i 2001 stempede
Dansk Folkeparti PH som
»dansk folkefjende« i selskab
med Georg Brandes og Klaus
Rifbjerg.

Jette Sophie Sievertsen, Chri-
stian Steffensen og Morten
Thunbo leverede en begavet  og
elegant tur gennem PHs uni-
vers. Med Torben Kjær på kla-
ver, en let scenografi, der selv-
følgelig spillede på de lamper,
som selv det bedste borgerskab
har taget til sig, og en frisk ka-

baretform – helt uden brug af mikro-
foner.

Ikke de store sangstemmer, men
bevares, det var heller ikke det, det
drejede sig om her.

Den Danske Skueplads: En på
lampen - Flensborghus onsdag.
Iscenesættelse: Jørgen Heiner. Ar-
rangør: Det humanitære udvalg
under Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen

Manden der 
hadede lysstofrør

Jette Sophie Sievertsen, Christian Steffensen og Morten Thunbo i den begavede og  lette kabaret om PH. (Foto: FlA)

Mendelssohn i Mørvig
FLENSBORG. Christuskirche i Mør-
vig fejrer på søndag klokken 11.45
komponisten Felix Mendelsshon-
Bartholdys 200 års fødselsdag.

Det sker med en kirkekoncert, og
det er kirkens egen organist, Stephan
Krueger, der sidder ved orglet. For-
uden værker af fødselsdagsbarnet vil
han spille musik af Felix Mendels-
sohn-Bartholdys forbillede, Johann
Sebastian Bach.

Der er gratis entre, men kirken be-
der om et frivilligt bidrag ved udgan-
gen. (FlA)

Kirkekoncert
LYKSBORG. Instrumen-
terne er trompet og orgel,
når Duo Komplementair
lørdag klokken 17 giver
koncert i Auferstehung-
skirche i Lyksborg.

De to musikere, Chri-
stoph Semmler og Maria
Jürgensen, vil spille vær-
ker af Johann Sebastian
Bach og Eugène Bozza.

Koncerten er arrangeret
af Förderkreis Glücks-
burger Konzert. (FlA)

Rundvisning
SLESVIG. Volkskunde Museum på
Hesterberg i Slesvig  har en perma-
nent udstilling med titlen »Errinne-
rungsorte«. Den beskriver vigtige
steder og punkter i Slesvig-Holstens
historie, ikke blot geografiske steder
som Isted og Dybbøl, men også begi-
venheder som novemberrevolutionen
i 1918 og afdøde ministerpræsident
Uwe Barschels æresord.

På søndag arrangeres en guidet
rundvisning til udstillingen. Den be-
gynder klokken 11. Man kommer og-
så gennem udstillingen om Slesvig-
Holstens trafik. (FlA)


