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Odense

Odense:  Overskriften på den
ne artikel er om ikke direkte 
misvisende så dog en smule 
tvetydig.

For man kan jo ikke for
tænke jer, kære læsere, i at tro, 
at det handler om, at byens 
børn og unge skal læse mere 
H.C. Andersen og skal kunne 
Svinedrengen og Den lille 
Havfrue forfra og bagfra.

Men ifølge Jens Thodberg 
Berthelsen og Johs. Nørre
gaard Frandsen er det langt
fra hele sandheden.

Førstnævnte, tidligere rek
tor på Odense Katedralskole, 
bruger eventyret KlodsHans 
til at bringe os på sporet:

 De to brødre i Klods
Hans ville have ligget helt i 
top i diverse PISAtests, siger 
Jens Thodberg Berthelsen.

Fondens nye spor
Og peger så straks på, at det jo 
er den tredje bror, den krea
tive og fantasifulde Klods
Hans, der får prinsessen og 
det halve kongerige. Med den 
tilføjelse, at historiens egen
tlige helt(inde) måske endda 
er prinsessen, som har modet 
til at vælge KlodsHans frem 
for det sikre og fornuftige.

HCA skal 
på skole-
skemaet

Dalum:  Med et helt nyt pro
jekt vil Dalum Bibliotek op
søge ensomme ældre, der 
ikke bruger biblioteket.

Målet er i sidste ende at få 
dem til at deltage i kulturelle 
aktiviteter, som de selv kan 
være med til at udvikle. 

Det er især for at hjælpe 
dem, der er særligt udsatte for 
ensomhed.

Projektet foregår kun fire 
steder i landet, og her er Da
lum altså et af dem.

På Dalum Bibliotek er det 
bibliotekar Dorrit Munk Jør
gensen, der er tovholder på 
projektet.

Hun er i gang med at ar
bejde på projektet, og snart 
skal der sendes folk ud for at 
stemme dørklokker.

 Det, vi er ved at gøre nu,  
er, at vi stater ved Dianavæn
get, siger hun.

Dalum Bibliotek samarbej
der nemlig med boligområ
det Dianavænget i starten. 

 Boligforeningerne har 
normalt konsulenter ansat, 
og så samarbejder vi med 
dem.

Det er altså konsulenterne, 
der skal ud og snakke med 
dem, der normalt ikke kom
mer på biblioteket.

 De kender dem, der bor i 
området, og så banker de sim
pelthen på døren, siger Dorrit 
Munk Jørgensen.

Dem, der har lyst, kan så 
komme ind til en snak over en 

kop kaffe eller te.
 Vi taler med dem om det 

her projekt og fortæller dem, 
hvad det går ud på.

Herefter er planen, at de 
mennesker, de finder, skal 
være med til at udvikle de kul
turtilbud, projektet skal mun
de ud i.

Større livskvalitet
Der ligger flere undersøgelser 
til grund for projektet. Un
dersøgelser, der viser, at del

Bibliotek vil bekæmpe ensomhed

 ■H.C. Andersen Fonden satser på, at værdier 
fra Andersens liv og værk skal være en væsent-
lig del af fremtidens undervisning

H.C. Andersen Fonden, 
der er placeret i Odense og 
varetager det nationale ar
bejde med at udbrede kend
skabet til Andersen, har hid
til især beskæftiget sig med 
forskning og turisme. Men nu 
introducerer fonden endnu et 
spor: Uddannelse.

Jens Thodberg Berthelsen 
bruger en del af sit otium på 
at arbejde med at gøre visio
nerne om at bruge Andersen 
i undervisningen håndgribe
lige. 

Han har fået H.C. Ander
sen Centret i det adelige jom
frukloster som arbejdsplads, 
og han samarbejder blandt 
andre med centrets leder, 
Johs. Nørregaard Frandsen.

Og for Berthelsen og 
Frandsen handler projektet 
mest af alt om at tage nogle 
værdibegreber fra Andersens 
liv og værk og bruge dem i 
undervisningen. Uden af den 
grund helt at skylle den strin
gente paratviden, der kende
tegnede KlodsHans’ brødre, 
ud med badevandet.

Værdiord
De opererer med en serie 
værdiord: ”Mønsterbryde
ren”, som er møntet på modet 
og viljen til at bryde med kon
ventionerne og ”sådan plejer 
vi at gøre”.

”Mødet med det andet”, 
som handler om internatio

nalt udsyn og lysten og evnen 
til at inddrage det fremmede 
og det grænseoverskridende i 
undervisningen.

 ■Jens Thodberg Berthelsen 
og Johs. Nørgaard Frandsen 
har om ikke taget plads på 
skolebænken så dog påbe-
gyndt et arbejde for, at H.C. 
Andersens værk og værdier 
kommer til at fylde mere i 
skoler og på andre uddannel-
sessteder.

”Fantasi og skabertrang” 
om evnen til at tænke i alter
nativer og i lyst til at skabe 
nyt.

Lovligt kækt
Og endelig ”Stræben efter 
indsigt i det, der er større end 
en selv”. Som er noget med 
dannelse i højeste potens og 
elevens væren som menneske 
i sig selv og sammen med an
dre.

Alt dette får journalisten til 

at stoppe op og spørge Nørre
gaard Frandsen og Thodberg 
Berthelsen, om de ikke er lige 
lovligt kække.

Al den stund, at tiden jo 
mere er til konkurrencestat 
og nationalisme end alle disse 
værdier.

Og det indrømmer de 
blankt. Men, fortæller de, re
aktionerne på initiativet har 
både hos politikere, embeds
værk og skolefolk været alde
les positive.

Odense: I et grundlovsforhør 
ved Retten i Svendborg blev 
en mand søndag varetægts
fængslet i fire uger. Det for
tæller vagtchef hos Fyns Po
liti Hans Frederiksen. 

Den 36årige mand, der er 
af rumænsk afstamning, er 
sigtet for forsøg på tyveri og 
grov vold, efter han lørdag 
aften blev anholdt omkring 
klokken 23. 

På dette tidspunkt var han 
i færd med at stjæle en cykel 
i Thorsgade, da han blev af
brudt af en civilklædt betjent, 
der ikke var på arbejde. 

Da betjenten greb ind for 
at forhindre tyveriet, slog den 
36årige ud efter betjenten 
med den boltsaks, som han 
var i gang med at klippe en 
cykellås over med. Betjenten 
undveg og måtte pacificere 
cykeltyven. 

Den 36årige mand, der er 
blevet varetægtsfængslet i fire 
uger for forsøg på tyveri og 
grov vold, har ikke har adres
se i Danmark. 

Af Maja Svenningsen
maksv@fyens.dk

36-årig 
cykeltyv 
snuppet 
på fersk 
gerning

 ■Mand, der lørdag 
aften slog ud efter 
en civilklædt betjent 
under et cykeltyveri, 
er varetægtsfængslet  
i fire uger
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 ■Dor-
rit Munk 
Jørgensen 
mener, 
at Dalum 
Bibliotek 
kommer 
til at være 
mere op-
søgende 
end de før.

Håbet er ligefrem at skabe 
en Odense-model, der kan 
bringe andre værdier ind i 
undervisningen. Eller i det 
mindste skubbe til de nuvæ-
rende.

Symposium
- Og vi vil godt give håndslag 
på, at om et år kan man se det 
konkret udmøntet ude i nogle 
skoler, siger Johs. Nørgaard 
Frandsen.

Jens Thodberg Berthelsen 

har trukket på sit store net-
værk fra tiden som gymnasie-
rektor, og der er masser af 
forberedende arbejde i gang 
for at gøre de fine visioner om 
at bruge Andersen i undervis-
ningen til virkeligheden.

Både folkeskole, gymnasier, 
erhvervsskoler og universitet 
er involveret, og første kon-
krete skridt på vejen bliver et 
stort symposium onsdag d. 9. 
november på Erhvervsakade-
miet Lillebælt.

Af Jesper Mads Eriksen
Foto: Yilmaz Polat
jm@fyens.dk, yilmaz@fyens.dk

Her vil en bred vifte af for-
skere og skolefolk bruge hele 
dagen på at høvle projektet til 
og bringe det nærmere kon-
kret brug ude på skoler og ud-
dannelsesinstitutioner.

tagelse i kulturelle aktiviteter 
forbedrer de ældres livskvali-
tet. 

Projektet er desuden støt-
tet af Velux Fonden og startet 
af Tænketanken Fremtidens 

Biblioteker.
Den nationale projekt-

leder, Louise Agger Nexø,  
oplyser, at det er antropo-
loger, der laver interviews  
med de ældre borgere, når de 

har sagt ja til en snak.
- Herefter vil vores antro-

pologiske konsulenter lave 
dybdeinterviews med dem 
hver især for at finde ud af, 
hvilke former for aktiviteter 
de kunne have lyst til at be-
skæftige sig med, og hvad der 
eventuelt gør, at de ikke kom-
mer så meget ud i dag, siger 
Louise Agger Nexø.

Man forventer, at projektet 
er færdigt om et år, hvor er-
faringerne så skal deles ud til 
landets biblioteker.

Af Mathias Gavnholt
matga@fyens.dk

Odense: Den mand og kvin-
de, der fredag aften hjalp tre 
børn, der blev overfaldet i den 
centrale del af Odense, er nu 
fundet. 

Omkring klokken halv syv 
stod en 10-årig pige og ven-
tede på en bus sammen med 
to yngre drenge ved stoppe-
stedet på hjørnet af Hans Mu-
les Gade og Ryttergade, da en 

Vidner til overfald  
på tre børn er fundet

ældre kvinde pludselig gik løs 
på pigen.

Kvinden tog fat i den 
10-åriges hår, kastede hende 
ned i asfalten og sparkede 
pigen over benene. Derefter 
nåede kvinden at spytte på 
de to seksårige drenge, inden 
et yngre par kom børnene til 
hjælp. Det lykkedes parret at 
holde kvinden tilbage, mens 
børnene flygtede ind i bussen. 

Nu er manden og kvinden 
identificeret, oplyser vagtchef 
hos Fyns Politi Hans Frede-
riksen.

- Manden kom ind på po-
litistationen i aftes (lørdag, 
red.), hvor han blev afhørt. 

Kvinden skal højst sandsyn-
ligt afhøres i morgen, man-
dag, fortæller han. 

Afhøringen har indtil vide-
re ikke kunnet lede Fyns Po-
liti til gerningskvinden. Bør-
nene har kun været i stand 
til at give et sparsomt signa-
lement af den ældre kvinde, 
der beskrives som asiatisk af 
udseende.

Kan du hjælpe politiet, der 
skønner, at overfaldet har 
fundet sted mellem 18.15 og 
18.30, kan det kontaktes på 
telefon 114.

Af Maja Svenningsen
maksv@fyens.dk

 ■Ungt par hjalp 
10-årig pige og to 
drenge på seks år, der 
blev overfaldet af en 
ældre kvinde 

Sæt dit aftryk på Fyn   
www.fyens.dk/baglandet


