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Katrine og Sebos fia n indvilged.e i at lode sig forevige i en hyggesnnd med mor. do de vendre hjem fra bomehoveklosse og bomehave
Foto : Nlogens Lodegoard

Bsrnefamilie tog fri fra
trademsllen

For et 5r siden drog familien Jensen af sted med
to smd born pd 13 ugers ferie til fjerne rejsemil.
En uforglemmelig oolevelse der bragte born og
voksne tettere sammen og gjorde op med alle
fordomme om bsrn som smi tyranner. Nu kal-
der hverdaoslivet.

AF CHARLoTTE WELIN
l(an meget mere. end vi
voksne foresti l ler os, meoer
Meme Kold Jensen. der insi-
sterer pi at vare med pi si-
del in len is ine boms l iv .

Derfor er hun ogs: med,
n:r bornene gir t i l  r idning
eller dans, l igesom bornene
gir med de voksne pi caf6
eller i teatret. Hun foreslir,
at debatten i stedet koncen-
trerer sig om, hvordan vi
kan gare dec skegt og beri-
gende ar vere born og for-
aldre sammen i hverdagsli-
veL

Vi sidder i Mene Kold Jen-
sens kokken i huset nord for
Ksbenhavn og drikker te,
mens vi misser mod Solen,
der vElter ind ad vinduet
denne fsrste rigtige forirsdag
i februar.

Selvfolgelig er der tids-
punkter og situationer, hvor
born opforer sig. som om de
ejer det hele og dominerer
si vel foraldre som resten af
et selskab. Men i stedet for
at glve bornene slllden og
udrdbe d€m ril smi despoter.
bsr vi voksne i hojere grad
kigge pi vores egen opforsel
og de forhold, vi byder vore

v""Hi+1",:Jfii','it,"
i  det hele taget, som om de
var husdyr og nogle fyran-
ner. som tapper deres foral-
dre for sait og kraft, nener
Mette Kold Jensen. Hun er
psykolog og mof ti l  Kathrine
p; seks et halvt ir og Seba-
stian pi f ire ir.

Mene Kold Jensen f6r i
blakhuset efter at have lest
artiklen 'Tid ti l  barn, mig
selv og parforholdetn i Ber-
l ingske Tidende onsdag 21.
januar. Hun iolte siB provo-
keret af sporgsmAler. om
smibsm har krav pi al for-
dldrenes frit id, eller om [or-
eldrene har l€v pi dt v€re
sig selv og sammen ved ven-
netne uoen Dotn.

rlad os lave det tankeeks-
perimenl at man talte pi til-
svarende mdde om sin part-
net venner eller kolleger. si
vil le disse nok blive temme-
lig fomamede over at blive
set sidan ned pi..

Bom er en l igevardig
panner i hverdagslivet, og de

born i dagens Danmark me-
ner Vlefte Kold Jensen.

,npr p.  mcoPr n/dal in rr

mine born er ddr, hvor jeg
er. Forstjet p.i den nr.ide, ar
er leg oppe at kore og srres-
set. ja, s.i reagerer de ri lsva-
rende. Born er meget flek-
sible og har en fantastisk ri l-
pasningsevne.< siger hun og
iortaller om en oplevelse,
som bekrEftede hendes posi
tive syn pi born. Nemlig en
l3 uger lang foreldreorlov,
der blev brugt dl en tur med
bom ti l si lerne steder som
Bali, Australien, New Zea-
land, Fidji og UsA

,En ferie som gjorde alle
bange anelser ti l  skamme og
blev en bide lererig og sjov
oplevel5e. Nlen ogsi en erfi-
ring som har fier os ti l  ar
opf@re os l idt mere familie-
venligt i hverdagen.*

I lobet af disse uger gik
det op for lvlette Kold Jensen
og hendes mand, at bom
ikl<e behsver at vere de smi
herskesyge storrelser. vi ken-
der fra si mange opslidende
sammenstod i hverdagen.
N4en at bom ikke blot er
bide loyale og hengivne. de
har ogsi eo enom ti lpas-
ningsevne og er i besiddelse
af udtalte sociale evner.

"At havo €l familaoliY og
et arbejdsliv i dag er som at
have kronisk forstoppelse.
Tiden sammen med bomene
er knap i hverdagen. og vi
slEb€r rundt med en stor

byrde af dirl ig samvitt ighed.
Det. der adskilte vor ferie

fra vort hverdagsliv var, at vi
kunne stoppe op og give os
tid ri l  hinanden. N.ir niJn ef
ai  sred i  s i  laog trd sker der
dpr r t  pt  heoGh <nm r id hlr-

ver flydende.u tortdller N,let-
te Kold Jensen.

n:  dpr,k l rp lpnoero v:r
nodvendigt hele riden at
skynde p; bornene med be-
markninger som: Skynd dig
nu at spise din morgenmad,
og tag nu dir ro) p;.
si vi kan komme ud af do-
ren, f ik samverer mellem
bom og voksne en anden
kaaakter.

'Vi oplevede aldrig. at bor-
nene rykkede i os for at fi
vores opmerksomhed, eller
at de "klistrede" ti l  05. De
vidste nemlig, at de havde
os. hvis det blev nodvendigr.
I de uger, vi var af sted, ni-
ede jeg aldrig at blive trat ai
at v€re sammen med borne-
ne - tvertimod folte jeg mig
behagelig met. fordi deres
selskab var berigende.u

Hver dag i fe.ien var delt
op i forskellige aktiviteter.
Den startede med rfri leg<
og "h/sisk akivitet( for b;de
bom og voksne. Resten Jf
dagen var delt op i noget
volcenvenligt og noget bor-
nevenligt. Selv om det olte
var begge dele- Men lil [or-
skel fra hverdagslivet var
dagsrytmen ikke sryret af
urer, men a[ lamiliens lyster
og behov.

,Vl satto dem pi rurens
storsle provelse, da min
mand og jeg insisterede p;
den fal les oplevelse,  det v i l le
vcre rt hore H;ndels l les
siis l Operahuser i Sydney.
1 re sri!e i lmer. hvor vi iof-
langre Jf bornene. at de
intet sagde og ikke rone
sigl

Vi startede dagen med ofri
lego og bornevenlige akrivite-
ter i r i-gr mil. Og slumede af
med at gi ind ri l en bog-
handlec. hvor bomene valgte
hver sin bog. Derudovec fik
de tuscher. blyanter og papir
med i Operahuset Vores dat-
ter lavede en flor tegning a[
koncensalen. l\4ed spanding
og min mands hvisken det-
te g;r aldrig gcdr{. rrissede
vi ind. Bornene bestod pro-
ven ri l UC. Og man kan vel
sige, at vi voksne fik dec pri-
vatliv, vi gjorde krav pi. selv
onr bsrnene var fysisk ti l
steoe.(

Tilbage i Danmark. hvor
der nu er g;et et ir siden tu-
ren Jorden rundt, undersrre-
ger Nlefte Kold Jensen. at
hun ikke har fundet det en-
delige svar pi. hvord.rn man
som bsrnefamilie kan ind-
rette hverdagen, sA man
undgir de hudlose konfron-
lationer. Men rejsen har all i-
gevel.:bnet hendes ojne for.
ar l ivec med bsm kon vare
anderledes end den daglige
trEdemolle.

Ferien har sat nogle tanker
i gang og har da og$ efter-

ladt sig nogle markbare
spor i hverdagen. fortaller
hun. Nlette Kold Jensen har i
dag et forkerjob, hvor hen-
des arbe.jdsrid er t leksibel.
Der vil sige. ar hun kan rage
f r i  pn d:o l r l  I  I  nu or pn r , , r

i  skoven med bornene mod
at genoptage arbejdr't senerr.
pi dagen. Det berydt'r t i l
gengald. at arbe.jdet ofte en-
der med at optage meget af
hendes tid - ogsi mentalt -
nir hun er sammen med [a-
milie og venner.

Hun vod nu, at hun efter
sit vikariat vil soge en del-
ridssti l l ing med faste ar-
bejdsrider og grve kob pi
flelsibil ireten.

For som vi gang pi gang
vender ti lbage dl denne dag i
Menes kokken er begrebet
,dd( det store dyr i ibenba-
nngen.

,Vi er de samme tire men-
nesker, men i von hverdags-
liv opforer vi os nasten
modsat ai hvad vi gjorde. da
vi valgte at have n? nok. da
vi valgte - for en stund - ar
oph-ve vor tidsbundethed.
Da vi valgte hinonden. med
al den respekt og rummelig-
hed. det indeberer. Vi har
endnu ikke funder den gyld-
ne nogle til at lose mysterier
om, hvordan man ogsi f ir
hverdagslivets kabale til at
gi op - men vi arbe.jder pi
sagen - og drommer om,
hvomir vi kan tage af sted
igen!r


