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Kære kolleger og medlemmer af Ballerup Lærerforening  
 
Foran os har vi nogle gladere timer end dem, som mange af os tilbragte sammen i det 
her lokale tilbage i 2013. Sikke en tid: Festlig og forfærdelig, opbyggelig og nedbryden-
de, bedrøvelig og berusende - på én og samme tid.  
 
I øvrigt stærkt aktualiseret af bogen ”Søren og Mette i benlås”, der netop er udkom-
met og er en kritisk krønike om folkeskolen, lærerlockouten og new public manage-
ment. Den kan anbefales, selvom den endnu engang fører én igennem hele følelsesre-
gistret og efterlader én med den totale følelse af overgreb og uretfærdighed.   
 
Nå, men jeg har glædet mig meget til i dag, og jeg glæder mig også over, at så mange 
vil være med til at markere og fejre Ballerup Lærerforenings 60 års jubilæum. 
 
For i år skal vi nemlig kippe med flaget, holde fanen ekstra højt, klappe os selv på skul-
deren, hylde vores fællesskab - værdsætte vores lille forening lidt mere end alminde-
ligvis. Ballerup Lærerforening har altså rund fødselsdag.  
 
Da jeg skulle forberede den her tale, havde jeg mine overvejelser over, hvordan den 
skulle stykkes sammen. Men eftersom vi netop har at gøre med en jubilæumstale, gav 
jeg hurtigt efter for, at den naturligvis måtte indeholde vigtige skole- og fagforenings-
historiske anekdoter. Så det gør den i rigt mål. Men det på trods bilder jeg mig ikke 
ind, at jeg kommer bare i nærheden af at yde en så spændende og begivenhedsrig hi-
storie den fornødne retfærdighed. Jeg beder derfor allerede her fra start om tilgivelse 
for, at nogen eller noget berettiget føler sig overset.  
 
’Ballerup-Måløv Kommunelærerforening’, som den hed dengang, blev stiftet 9. de-
cember 1957. I foreningens allerhelligste gemmer har vi fortsat den originale protokol, 
som indeholder Styrelsesmødereferater fra foreningens første 10 leveår. Fra det aller-
første møde kan man læse følgende: ”Man drøftede, hvilke opgaver der kunne tages 
op i den nærmeste fremtid, og mulighederne var noget begrænsede, da foreningen står 
uden midler indtil den første kontingentopkrævning. Det vedtoges, at formanden skulle 
rette henvendelse til kommunalbestyrelsen – ved personlig henvendelse til borgmeste-
ren – om tilskud til de kursus, man agtede at afholde. Som første arrangement enedes 
man om at forsøge sig med et foredrag – evt. oplæsning – og i forbindelse hermed kaf-
febord og dans.”    
 
Jeg må så forlegent indrømme, at der siden da ikke er sket det store med konceptet, 
for man må - på en aften som den her – konstatere, at vi fortsat har både kaffebord og 
dans. Og oplæsningen kan man vel sige, at jeg står for. I sandhed en konservativ for-
ening.  
 
Og dog – alt andet er tilfældet.  
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Efter stiftelsen gik det faktisk med brask og bram derudaf, men heldigvis formåede 
foreningen undervejs at holde fast i alt det gode. For at vi holder en fest som den her – 
med kaffe/kagebord og dans – hvor vi samles og hylder vores forening, er jo netop 
udtryk for, at Ballerup Lærerforening altid har formået at understøtte medlemmernes 
sociale liv og fællesskab, samtidig med at der er taget mange vigtige fagpolitiske kam-
pe. Og pointen er præcis den, at de to forhold er hinandens forudsætning.  
 
Når man læser om moderne skolehistorie, dukker Ballerup Lærerforening hyppigere 
op end de fleste andre kredse. Sådan kan det i hvert fald synes, når man er Balleruplæ-
rer. Og som jeg sagde på generalforsamlingen, portrætteres vi næsten altid som 
stærkt venstredrejede, rødere end røde, oppositionelle, rabiate, kontante, konfliktsø-
gende – ja, nærmest krigeriske.  
 
Hvis man sådan dykker ned i skolehistorien, opdager man for alvor, hvor lidt tingene i 
virkeligheden har forandret sig. Det er både skægt, skrækindjagende og tankevækken-
de, at det stort set er de samme konflikter, uoverensstemmelser og temaer, vi slås om 
i dag, som man har gjort snart sagt altid. Og det viser måske mest af alt, hvilken uvur-
derlig betydning skole og lærere har for et samfund. Og hvor meget politik der er i sko-
le.   
 
For at illustrere det har jeg samlet nogle historier fra Thorkild Thejsens bog: ”Lærernes 
kampe – kampen om skolen” og vores egen 40 års jubilæumsbog fra 1997: ”Lærerliv i 
Ballerup”, som jeg vil føre jer tilbage til. Prøv undervejs at bemærke, hvor genkendeli-
ge problemstillingerne er, selvom begivenhederne for nogen af os foregik i endog god 
tid før vores fødsel. 
 
Den første historie er fra 1973, hvor økonomiministeren, Per Hækkerup, i marts spille-
de ud med et forslag om at beskære undervisningsområdet med 400 millioner. Skole-
reformen skulle udsættes, mens resten af besparelsen skulle hentes hos lærerne.  
 
”Det kan ikke være meningen, at vi skal lønne folk for overtimer, når de kan klare det 
samme arbejde i deres normale arbejdstid”, sagde Hækkerup, som havde aftalt med 
Socialistisk Folkeparti, at lærerne skulle undervise tre ekstra lektioner om ugen – uden 
ekstrabetaling. Det tekniske fix til at ”finansiere” besparelsen skulle være en ændring 
af lektionslængden fra 50 til 45 minutter.  
 
”Vil det sige, at lærerne skal arbejde mere?”, spurgte TV-avisens interviewer. ”Jeg vil 
da ikke nægte, at det betyder, at lærerne skal bestille mere inden for deres normale 
arbejdstid”, svarede Per Hækkerup og satte så trumf på: ”Det er da et udmærket sy-
stem, hvis børnene slipper lidt tidligere, og lærerne slipper lidt senere”.  
 
Det fandt lærerne sig ikke i, og fredag den 23. marts nedlagde pæne, samvittigheds-
fulde tjenestemænd arbejdet rundtomkring i hele landet. 
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Men faktisk begyndte arbejdsnedlæggelserne allerede dagen før - og det er her, hvor 
Ballerup kommer ind i billedet - for det skete på Skovlunde Skole. I spisefrikvarteret 
havde tillidsrepræsentanten fortalt, at Danmarks Lærerforening ikke havde været til 
møde med undervisningsministeren, og at ”samme minister over for pressen usand-
færdigt påstod det modsatte”.  
 
Dét var for meget, så der blev ikke undervist mere den dag. Fem af kommunens 11 
skoler fulgte straks efter, og sidst på eftermiddagen mødtes de vrede lærere på Skovl-
unde Skole.  
 
Finn Gunst Christensen, som dengang var helt ung lærer på Hedegårdsskolen i Balle-
rup, fortæller: ”Vi blev noget overraskede, da vi hørte, at de havde nedlagt arbejdet i 
Skovlunde, men jeg skal da love for, at vi kom med i en fart. Vi syntes jo selv, at vi var 
røde, og at de på Skovlunde var noget satte og pæne. Men vi var enige om at være 
vrede, og der var en flot proces, hvor de strejkende lærere mødtes, så alle var tæt in-
formeret og kunne deltage i beslutningerne.” (Finn er i øvrigt i dag pensioneret og be-
finder sig her i lokalet, ligesom hovedparten af de personer jeg nævner ved navns 
nævnelse.) 
 
Det var også på den her tid, at Danmarks Lærerforenings konfliktkasse, Særlig Fond, 
blev oprettet, da mange kredse opfordrede Danmarks Lærerforening til at blive en så-
kaldt ”rigtig fagforening” med konfliktkasse og kamporganisering i stedet for en ”for-
stokket og reaktionær tjenestemandsforening”.  
 
Den næste historie omhandler også derfor det lille tidsskrift: ”Unge Pædagoger”, hvor 
ledere og artikler i 1970’erne oftere og oftere handlede om ”undervisning i arbejder-
klassens interesse” og om ”læreren som lønarbejder”. 70’ernes store nøgleord i skolen 
var omsorg og solidaritet – med hinanden, med de fattige, med de undertrykte osv.   
 
Efter lærerstrejken i 1973 blev der året efter dannet små socialistiske lærergrupper i 
Albertslund, Ballerup, Gladsaxe og Aarhus. Det var der i første omgang ikke mange 
katte, der gøede ad. Men fra oktober 1974 bragede det løs, da Asger Baunsbak-Jensen 
i et interview i Berlingske Tidende antændte den såkaldte indoktrineringsdebat.  
 
Baunsbak var direktør i Undervisningsministeriet og havde været formand for Det Ra-
dikale Venstre. Under overskriften ”Beskyt skolerne mod marxistisk tyranni” advarede 
han mod ”yderliggående marxistiske lærertyper, der vil omforme samfundet”. ”Tiden 
er inde til, at der sættes ind mod tyranniet, mod fanatismen, mod indoktrineringen”, 
sagde han – og fik uforbeholden støtte af undervisningsministeren. 
 
Gennem hele det årti følte ledelsen i Danmarks Lærerforening sig i øvrigt generelt 
hårdt presset - ikke mindst af en kreds som Ballerup. Medlemskravene om nedsat tje-
nestetid fortsatte, og i Danmarks Lærerforenings repræsentantskab og i kredsstyrelser 
talte flere og flere om aktioner, og rundtom i kommunerne kom det til konfrontationer 
med kortvarige arbejdsnedlæggelser.  
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De politiske spændinger internt var enorme, og i 1979 - i forbindelse med overens-
komstforhandlingerne - stod Ballerup Lærerforening så for alvor for skud, da Hoved-
styrelsen udsendte en erklæring, som blandt andet indeholdt følgende:   
 
”Det er med betydelig alvor, at hovedstyrelsen har konstateret, at kredsstyrelsen i Bal-
lerup har lagt op til, at kredsgeneralforsamlingen i påkommende tilfælde skulle kunne 
iværksætte lokale aktioner, hvis en eventuel ekstraordinær kongres accepterede et ef-
ter kredsens opfattelse for ringe overenskomstresultat.”    
 
Mens alt endnu kogte om tjenestetid og mulige aktioner, bidrog Ballerups Socialde-
mokratiske borgmester, Kaj Burchardt, til festlighederne ved at hive indoktrinerings-
spøgelset frem igen. Det gjorde han, da han i marts 1980 kaldte kommunens lærere og 
bibliotekarer for ”rendestensundervisere og venstreorienterede abekatte”, og dagen 
efter tilmed erklærede, at han ikke havde været hård nok.  
 
Balleruplærerne nedlagde arbejdet i protest, men Burchardt fortsatte, og så anlagde 
Danmarks Lærerforening en injuriesag. Alle regnede med, at Danmarks Lærerforening 
ville vinde, men i november indgik foreningen til alles overraskelse forlig. Burchardt 
skulle betale sagens omkostninger, og i en erklæring beklagede han at havde beskyldt 
lærerne for følgende:  

 At missionere for venstreorienterede synspunkter  

 At gøre sig skyldig i anvendelse af smudslitteratur 

 At udøve overgreb  

 At misbruge deres stillinger til ensidig socialistisk nedbrydning af kommunens 
børn 

 At undergrave samfundet  

 At indoktrinere  

 At udøve åndelig terror og manipulation som samfundsnedbrydere  
 
Lidt af en svada, må man sige. 
 
Der er næppe tvivl om, at Ballerup Lærerforening altid har været opfattet som en for-
ening, der stod stærkt på det faglige ben.  
 
Ole Arentzen, som havde en kortvarig formandstid på to år i slutningen af firserne, 
formulerer Ballerupidentiteten sådan:  
 
”Hvis ikke fagforeningen kan være en kamporganisation, kan jeg ikke se, at den har 
nogen berettigelse. Det er ikke et feriekontor eller en servicebutik, hvor man skal kløs i 
nakken, når man har det halvdårligt hist og pist. Foreningen skal sørge for ordentlig 
løn og gode arbejdsvilkår”    
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Men som Rigmor Jark - tillidskvinde på Rosenlundskolen op gennem 1970’erne, for-
mand fra 1979-87 og siden Hovedstyrelsesmedlem - beskriver, forstod Ballerup Lærer-
forening på et tidligt tidpunkt at forene kampen for ordentlige løn- og arbejdsvilkår 
med kampen for en god skole med pædagogikken i centrum.  
 
Ballerup Lærerforening tog nemlig tidligt konsekvensen af, at ”man kun kan gå på to 
ben”, som det kaldes i vores foreningssprog, og kredsen formåede alligevel - før den 
egentlig havde formel magt - at tilkæmpe sig den. Det skete ved, at kredsstyrelsen tog 
initiativ til at formalisere samarbejdet med de på det tidspunkt magtfulde pædagogi-
ske organer Lærerråd og Fælleslærerråd og ved at vedtægtsbestemme og forretnings-
ordenfastsætte, at de to formænd var medlemmer begge steder.   
 
Ole Lyngsie, som var formand fra 1966-1969, beskriver Fælleslærerrådets magtpositi-
on således:  
 
”Noget af det, jeg husker tydeligst fra de første år, var kampen med kommunen om at 
overholde gældende styrelsesvedtægter. Man undlod tit at høre Fælleslærerrådet. Hvis 
vi ikke blev hørt, skrev vi til Undervisningsministeriet. Så fik kommunen sagen retur. Og 
så blev vi spurgt.”  
 
Den slags magtbeføjelser er vi nogen, som kan kigge langt efter, skal jeg hilse at sige.  
 
Den ”to-benede” strategi har så siden været omdrejningspunktet for kredsens politik, 
men balancepunktet har ændret sig frem og tilbage over tid.  
 
Rigmor var i øvrigt en særdeles markant fagpolitisk figur, som anførte mange vigtige 
kampe på mange fronter op gennem 70’erne og 80’erne. Selv holder jeg af den passa-
ge i foreningsbogen, hvor Ballerups nuværende borgmester, Jesper Würtzen, beskri-
ver, hvordan mangt en lærer har brugt det afvæbnende argument og reddet sig ud af 
en vanskelig diskussion ved at udbryde: ”Rigmor siger, at…”.  
 
Fattigfirserne blev afløst af 90’erne og i 1993 stod man over for nye store problemer 
med kommunalisering, decentralisering, ny folkeskolelov og endnu en problemfyldt 
central forhandling om arbejdstid. Den såkaldte UFØ-aftale trådte i kraft den 1. august 
1993, og pludselig var der ingenting, som kunne lade sig gøre. Kolleger kom edderra-
sende eller rødøjede ind på lærerværelset og konstaterede, ”at i dag havde de 35 un-
dertimer, hvor de dagen forinden havde haft 46 overtimer.”   
 
Jon Kowalczyk var blevet kredsformand i 1989, og som altid - fristes man til at sige - 
lykkedes vi bedre her, end man gjorde centralt. Modviljen mod UFØ-aftalen var massiv 
og særligt var der utilfredshed med, at vilkårsforskellene voksede mellem skolerne, og 
at individuelle aftaler kom til at fylde stadigt mere. I 1992 pålagde generalforsamlingen 
medlemmerne, at de ikke måtte indgå timerammer med skolelederen, fordi det svæk-
kede kredsens mulighed for at indgå fornuftige kollektive akkordaftaler - på trods af, at 
det var mere end på kanten af et overenskomstbrud. Men det var nu hverken første 
eller sidste gang, at Ballerup Lærerforening gik til grænsen og lidt eller meget udover.  
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Lange aftaleforhandlinger med Kaj Nørsø om ”Helhedsaftalen” blev afsættet for den 
senere ”Parkskoleaftale”, der gik land og rige rundt som et eksempel til efterlevelse.  
 
I Ballerup var aftalen, som navnet antyder, kun gældende på Parkskolen, men der gik 
ikke længe, inden skolelederne spurgte kredsen, om den ville lave en lignende ”afbu-
reaukratiserende og arbejdsglædefremkaldende foranstaltning” på de andre skoler, 
som de kaldte det. Det blev så endnu et afsæt for de kommende års mange varianter 
af lokalaftaler, hvor kommune og kreds i de fleste tilfælde har formået at bokse sig til 
rette om aftaler, der er værdifulde, fordi de generelt efterleves, respekteres og forsva-
res af parterne.  
 
Og hermed er vi nået til sluthalvfemserne og til en del af Balleruphistorien, som vel 
nok er levet og oplevet, men endnu ikke er udkommet på skrift. Så selvom jeg ved, at 
jeg dermed udsætter jeg for en tilstand i nærmest ekstatisk spænding, må I vente et 
par måneder med at høre mere om Ballerup Lærerforenings fortsatte kampe om og 
for skolen. Til december vil vi nemlig kunne læse mere om: 
 

 Hvordan det gik med de højspændte interne uenigheder og diskussioner fra 
overenskomstforhandlingerne i 1997 til Hovedstyrelsesvalgene i år 2000 og 
2004, hvor Ballerup Lærerforening fortsatte den stærke tradition med at få Bal-
lerupkandidater valgt ind i foreningens magtcentrum. 

 Hvordan Styrelsen og medlemmerne - anført af John Jensen og Niels Kjeldsen – 
rejste til mødeplanshelvedet og tog en vild arbejdstidskamp i 2006/2007  

 Hvordan først rummelighed og siden inklusionen bed sig fast i skolevæsenet op 
gennem 00’erne og 10’erne og var ved at tage livet af medlemmerne   

 Hvordan Styrelsen reducerede sin gennemsnitsalder med en 20-25 år i løbet af 
et par valgperioder 

 Hvordan lockouten tog landet og Ballerup med storm i 2013 og indvarslede et 
historisk lavpunkt for folkeskolen og lærerstanden 

 Hvordan folkeskolereform, skolestruktur og nye lokalaftaler var sværdvægtere i 
en særdeles tumultarisk tid   

 Hvordan overenskomstforhandlingerne i 2015 og det efterfølgende Hovedsty-
relsesvalg igen delte vandene i Styrelsen og udfordrede os internt.  

 
Og meget, meget mere, kan I læse om, når foreningen udkommer med en 60-års jubi-
læumsbog, hvor perioden fra 1997-2017 er taget under kærlig behandling af en eks-
klusiv redaktion.  
 
Den redaktion består nemlig af tre herrer, der om nogen er inkarnationen af Ballerup 
Lærerforening - Peter Hess-Nielsen, John Jensen og Niels Kjeldsen - som jeg vil bede 
om at komme herop og modtage en fattig tak og et behørigt bifald for et jættearbejde 
med at sikre den fortsatte historiefortælling om Ballerup Lærerforening. 
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I ”Lærerliv i Ballerup” beskriver den mangeårige formand, John Jensen, hvordan det 
faglige engagement udefra kan synes at være faldende i Ballerup Lærerforening. Johns 
konklusion er dog, at foreningen er som en gammel cirkushest, hvor lugten af sav-
smuld fortsat kan få det til at rykke - hvilket vi siden har fået bekræftet op til flere gan-
ge.    
  
Det er ikke alle lærere, som vil, kan eller skal bidrage lige meget til fællesskabet - så-
dan er det i dag, og sådan har det formentlig altid været - men alle kan tage på sig at 
føle en stærk kollektiv forpligtelse til at bakke kollegialt op om vores professionsfæl-
lesskab. Solidaritet starter med én selv, og et fællesskab er aldrig stærkere end kæ-
dens svageste led.  
 
I år har Ballerup Lærerforening 60 års jubilæum. Det har været en fantastisk rejse med 
få nederlag og mange sejre. Og det har hvilet, og det hviler fortsat på et dygtigt og in-
sisterende fagforeningsarbejde, som kun findes, når det har bred tilslutning og opbak-
ning fra medlemmerne.  
 
Næste generation af lærere ønsker også, at der arbejdes for deres tjenstlige, økonomi-
ske, faglige og pædagogiske interesser, og at vi kerer os om og virker for udviklingen af 
folkeskolen. Derfor må vi alle tage et ansvar for at bringe oplysning, kultur og tradition 
videre til den næste lærergeneration, og det er præcis her, hvor hvert enkelt medlem 
har en vigtig opgave i at møde nye kolleger med en udtalt forventning om, at man 
selvfølgelig er medlem af sin fagforening.  
 
Når man sådan skuer tilbage på historien, vil der altid være en tendens til, at de perso-
ner, som stod i første række lyser klarest op: formænd, hovedstyrelsesmedlemmer, 
centrale politikere osv. Det har også præget min tale her til aften.  
 
Det er imidlertid vigtigt for mig her til sidst at understege, at medlemmerne er for-
eningen, og vi har gennem tiden haft så mange fantastisk engagerede ildsjæle, dygtige 
lærere og brændende fagforeningsfolk i Ballerup, at det synes ubegribeligt. Ingen 
nævnt, er ingen glemt. Det har i sandhed i mange år været et både progressivt og flot 
skolevæsen.   
 
Tillidsrepræsentanterne og Styrelsen skal heller ikke forbigås i tavshed. En fagfor-
enings eksistensberettigelse er den kollektive mobiliseringskraft og det vedholdende 
arbejde for kollektive rettigheder. Det har vi i Ballerup forstået bedre end de fleste, og 
den erkendelse vil vi fortsætte med at tage vores udgangspunkt i.  
 
Men hvis man skal nævne én enkeltfaktor, som har haft enestående betydning for de 
resultater, som Ballerup Lærerforening har været i stand til at hente hjem for med-
lemmerne gennem årene, er det TR-styrelsen.  
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Selvom vi ikke længere kender samtlige medlemmers holdninger og præferencer på 
individniveau – som det ellers var tilfældet op gennem 70’erne, 80’erne og et godt 
stykke op i 90’erne - foregår der stadig løbende en betydelig koordinering, vidende-
ling, debat og politikudvikling i Styrelsen - med udgangspunkt i medlemmernes hver-
dag. Og det er denne tætte kobling til medlemmernes hverdag, som er uvurderlig og 
giver os styrken.  
 
60 år er gået med Ballerup Lærerforening som kompas for medlemmernes interesse-
varetagelse. Ingen ved, hvad fremtiden bringer, men jeg håber da, at jeg på den ene 
eller den anden måde vil være en del af festlighederne, når foreningen holder sit 75 og 
100 års jubilæum – og så kan jeg nok heller ikke tillade mig at ønske mere.  
 
Ballerup Lærerforening er noget ganske særligt. Det ved alle vi, som er en del af denne 
fantastiske forening.  
 
Til slut en opmærksomhed på et par linjer i Danmarks Lærerforenings foreningssang, 
som opsamler så fint: 
 
”Vi har skabt Danmark Lærerforening så lad os stå ved   
Der hvor menneskets værd bliver forvaret må vi være med” 
 
Og lad os så synge én af de fremragende sange, som Arne Møller og Mette Rosenberg 
skrev i forbindelse med lockouten – det er den, som hedder: ”Soleklart”.   
 
Tak for opmærksomheden, velbekomme og rigtig god aften.  
 
 
 
 
 
 
 


