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Den kloge pedel  af red.  
I midten af 1800-tallet var idéen om, at 
der havde været istider på jorden, som 
havde været med til at forme 
landskabet, ret ny og omdiskuteret. 
Det var, ikke overraskende, en 
schweizisk forsker, der havde fået 
idéen ved at betragte landskabet 
omkring de store gletsjere i alperne. 
Men hvorfor, istiderne kom og gik, 
kunne ingen forklare. 

I 1860’erne begyndte førende 
videnskabelige tidsskrifter i England 
at modtage nogle interessante 
artikler, skrevet af James Croll fra 
Glasgows universitet. Artiklerne blev 
trykt, og betegnet som fremragende 
akademisk arbejde. I en artikel fra 
1864 forklarede James Croll så, 
hvordan variationer i jordens bane 
omkring solen kunne være årsag til 
istider og andre klimatiske 
forandringer på jorden. Teorien blev 
diskuteret i mange år, men med nogle 
forbedringer blev den endelig 
accepteret og bevist – så sent som i 
1970’erne. 

Efter denne artikel blev folk i den 
akademiske verden meget interes-
serede i James Croll. De fine 
professorer i London blev mildt sagt 
overraskede – og fik måske endda lidt 
røde ører – da det viste sig, at James 
Croll godt nok arbejdede på 
universitetet i Glasgow – men det var 
ikke i en akademisk stilling – nej, han 
var pedel! Croll kom fra fattige forhold 
og havde kun haft mulighed for at gå i 
folkeskolen, men efter at han måtte 
opgive at blive udlært som hjulmager, 
var det lykkedes ham at få jobbet som 
pedel. Heldigvis havde han en bror, 
som han overtalte til at klare 
pedelarbejdet…! Så i stedet kunne 
Croll selv kaste sig over bøgerne i 
biblioteket. Historien ender lykkeligt 
med, at Croll får anerkendelse og 
ansættelse ved det skotske selskab for 
geologiske undersøgelser.  

Ja, det er jo en dejlig lille ”den grimme 
ælling”-historie, der viser, at det ikke 
altid er fine titler og eksamenspapirer, 
der tæller. Men akademiske arbejder 
skal nu ikke være noget krav til 
pedeller i almindelighed!    

Kilder: Bill Bryson: ”En kort historie om 
næsten alt” (2003), Wikipedia (engelsk 
udg.) 
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Billeder: Anne Katrine 
Wolgast (nederst th.), 
Bente Foged Madsen 
(øvrige)  

 

              

 

 

 

 

 

 
 
 

Husk skolens fastelavnsfest på lørdag! 
 
 
Personalia:  

Ny pedel på skolen 
 
Skolens mangeårige pedel Flemming 
Allerslev har efter mange års dygtig 
indsats på skolen valgt at søge nye 
udfordringer. I stedet er Sesha Hart ansat 
som pedel fra 1. marts. Sesha er, hvad man 
kan kalde et kendt ansigt på skolen, da 
han er forælder i 5. og 2. klasse og selv er 
tidligere elev. Sesha kommer fra en 
stilling som lærer på en teknisk skole og 
er også med i flyverens redaktionsgruppe.  
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OpslagsTavlen 
 

Vil du være lærer??? 

Har du lyst til at uddanne dig til Rudolf 
Steiner-lærer??? Så er der lige startet et 
nyt kursusforløb på deltidsseminariet 
på Audonicon! Redaktionen har fået 
oplyst, at det stadig er muligt at springe 
ind på holdet. Nærmere oplysninger 
findes på Audonicons hjemmeside  eller  
ved at skrive til: 
kontor@opdragelseskunst.dk. 
 

 
 

 

Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til 
Bahnson@privat.dk  eller brug forældre-intra 
eller sms 61331549. Relevante 
privatannoncer medtages gratis i det omfang, 
pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige:  Sesha Hart, 
Anne Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, 
Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning. 
Den udkommer så vidt muligt onsdag undt. 

 

FORÆLDRE OG ANDRE - KOM OG SNUS!!! 

Rejsen fra barn til voksen 
På torsdag den 22. februar kl. 19 - 20 vil jeg 
gerne holde et oplæg til et kursusforløb, der 
kommer til et foregå over ialt 8 
torsdagsaftener her på skolen. 

Kurset handler om den mærkeligt diffuse 
livsfase, hvor mennesket hverken er barn 
eller voksen. Det kan opleves som at gå på en 
bro, hvor man kan se tilbage på 
barndommen, og hvis man ser fremad, kan 
man måske ane konturerne af en mulig 
fremtid som voksent menneske. Samtidig 
sker der en eksplosiv ydre og indre 
forvandling af den unge, kroppen ændrer 
sig, følelserne opleves med mangedoblet 
styrke, og bevidsthedens projektør bliver 
tændt – hvad enten barnet/den unge føler 
sig klar til denne forandring eller ej. Man 
kunne som ung ønske sig et skilt på maven, 
med ordene: “lukket på grund af 
ombygning”! Det er en tid, hvor man er 
vanvittig sårbar, og hvor de utallige måder 
man kan “flygte på” for at få lidt fred og ro, 
er uimodståelige for de fleste. 

Kurset er ubeskriveligt værdifuldt i forhold 
til at forstå denne livsfase, og det vil helt 
sikkert kaste lys ind i din egen ungdomstid. 

Med venlig hilsen Grete Lyngdorf 

(Grete er tidligere klasselærer på skolen) 

Sted: Musiklokalet, skolen. Evt. tilmelding 
og nærmere info på mobil 60590111. 

 

Udstilling af årsopgaver 
Eleverne i 3.vg. afleverer den store 
årsopgave torsdag den 1. marts. 

Skolens elever ser opgaveudstillingen i 
løbet af skoledagen torsdag. Resten af 
verden er velkommen til den offentlige 
udstilling 

LØRDAG DEN 3. MARTS 11.00-15.00 

i skolens sal (fri entré). 

Gør en udflugt ud af det. 

Mange af de yngre elever vil tit gerne se 
det hele en gang til, med far eller mor ved 
hånden! 

Bedste hilsner, på skolens vegne, 

Martin Haugaard, klasseleder 3.vg. 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

  

 Inger Bredholt Bahnson 

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN?                                       
Jeg går i 5. klasse. Jeg har tidligere gået 
på Realskolen. Jeg laver Hukelikak-
avisen sammen med Valentin og Noah. 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg er 
født på Skejby den 28/06-2006. 

HVOR BOR DU NU? Jeg bor i 
Skanderborg sammen med min mor og 
far, mine brødre Emil og Kasper og tre 
kaniner, som hedder Hansemand, Bellis 
og Gulerod-Smørblomst. 

HVAD ER DIN YNDLINGSMUSIK? Det er 
cubansk musik. 

DIN LIVRET? Pizza med oliven.  

DIN YNDLINGSFILM? ”Chihiro og 
heksene” af Hayao Miyazaki. 

DIN YNDLINGSBOG? ”Momo” af Michael 
Ende.  

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD 
OM DIG? Jeg eeelsker fiskedammen til 
julebasaren! 

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN? 
Lige nu er det engelsk, fordi vi laver 
tegneserier, og ellers er det sløjd. 

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL 
NOGET SPORT?   Jeg går ikke til noget 
lige nu, men tidligere har jeg gået til 
ridning, og jeg vil gerne gå til roning. 

SPILLER DU ET INSTRUMENT?                
Cello. 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? 
Ferierne… 

OG HVAD ER DET VÆRSTE? De lange 
dage. 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS 
BILLET TIL ET STED I VERDEN, HVOR 
VILLE DU SÅ TAGE HEN? Et sted, hvor 
der er sne, så man kan stå på ski. 

HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE 
EFTER SKOLEN? Skraldemand, eller 
butiksejer… 

ER DER ANDET, DU HAR LYST AT 
FORTÆLLE? Jeg laver en tegneserie, der 
hedder ”Bob og Co.” 

 

 

Gåden: Den mystiske ø 

En firkantet ø, hvor der tidligere har 
ligget et slot, er omgivet af en tre meter 
bred voldgrav. To børn vil gerne ud på 
øen, men har kun to solide og brede 
brædder på nøjagtig 3 meter – lige 
præcis for korte til at kunne ligge hen 
over voldgraven.   Hvordan kan de to 
børn alligevel komme til at 
udforske øen?  - Svar til sms 
61331549 eller i postkassen ved 
kontoret, så vinder du måske! 

Løsning sidste uge: Del urskiven så 1-2-
11-12 er sammen, og 5-6-7-8 er 
sammen.   Vinder uge 5: Frode, 7.klasse 

mailto:Bahnson@privat.dk

