
Sundby Friskole har fødselsdag i dag – vi bliver 18 år. I et Menneskeliv er det et ret skelsættende 
år.  

Det er der, man bliver myndig, og så kunne jeg selvfølgelig ikke lade være med filosofere lidt over 
”det der med at blive myndig”, og hvad betyder det egentlig? Inden I læner jer tilbage og tænker, 
at nu bliver det alligevel en lang aften, så vil jeg sige, at jeg nok skal fatte mig i korthed. 

Alligevel syntes jeg godt, at vi lige kan dvæle ved det et øjeblik. 18 år det da stort!!  

Og hvad betyder det egentligt at blive myndig? Når unge mennesker tænker på det at være 
myndig og 18 år, tror jeg mest det handler om, at man må køre bil, købe alkohol på diskoteker, 
man får stemmeret, man må bestemme selv over sin økonomi, gifte sig og altmulig andet, som 
høre voksenlivet til. Det er noget officielt, man i en bestemt alder er blevet gammel nok til at 
opnå, og som giver bestemte rettigheder, men så sandelig også forpligtelser.  

Men myndighed kan også ses i et meget større perspektiv. Det er et begreb, der rækker helt 
tilbage til ældrekulturers fejringer af de nu forhenværende børns afgørende indtræden i de 
ansvarlige og selvstændige voksnes verden.  

Eller som det hedder på gammelt dansk: at være nået til skelsår. Det betyder vel i bund og grund i 
en bredforstand at stå på egen ben og stå ved sig selv, turde udfolde og turde forholde sig til den 
man er, ligesom man er.  

Det er det samme som med Klodshans, som jeg ved, at I alle kender. Han rider ud, og ved at stå 
ved sig selv får han prinsessen og det 1/2 kongerige. Ligesom vi nu på Sundby friskole har fundet 
vores vej og den står vi ved, og i vores 18. skoleår bliver det meget passende. Også der, hvor vi 
træder ind i noget helt nyt med 8. klasse, og det glæder vi os til. Vi har også fået to nye kollegaer, 
og nu skal de få lov at præsente sig selv inden jeg får snakket mig for varm. Tillykke til Sundby 
Friskole med de 18 år.  


