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At være god ved sig ☺ 
 

Det er vildt vigtigt at være god ved sig, og det kræver 

faktisk mere end man umiddelbart skulle tro, for det skal på 

ingen måde forveksles med dovenskab og anden sløseri! 

At være god ved sig, er blandt andet at tillægge sig nogle 

gode vaner, i stedet for de mange dårlige vaner, som 

dovenskab og den slags er gjort af. 

Nogle af disse gode vaner kunne være:  

En god daglig rutine, som vi er nogle der har lært på 

”kostskole”, for mit vedkomne ”observations skolen ved 

Krummerup” på Sjælland, der var en drenge-skole indtil 

slutningen på min tid der, hvor der kom 2 piger til også, 

men at den hidtil altid havde været en drenge-kost-skole 

havde givet den et halv-militært præg.  

Selvom det kunne være ret så hårdt, og til tider virke endnu 

mere hårdt end vi mente havde sin berettigelse, så havde 

opholdet dér sine klare fordele. 
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I disse år er der særligt mange unge, der søger en identitet i 

rocker-miljøet og lignende, og for de flestes vedkomne 

skyldes dette det simple faktum, at de dér har klare linjer 

for hvad man gør og ikke gør, skal og skal lade være med, 

ja klare linjer i det hele taget, hvilket er en kolossal 

mangelvare i de flestes opvækst – ikke hårdhed, forbud og 

den slags, for det er der mange, der har fået for meget af og 

på forkerte måder! 

Det de savner, er ordentlig og kyndig vejledning, der ruster 

dem til det liv, de skal leve også efter skolen. 

Meningen med Livet er groft sagt: 

At gennemleve det, så godt man kan. 

- heri er der absolut ingen fordømmelse af de af vore 

medmennesker, der ikke fik den fornødne hjælp og derfor 

forlod os før tid! 

Fred være med dem, og forbandet være de, som ved deres 

umenneskelige og uberettigede hårde pres lagde nogle af 

dem i graven! 
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Nå men det var jo de gode vaner, vi var nået til: 

Noget af det vi lærte på ”Krummerup”, var den daglige 

rutine: 

Den begynder samtidigt med dagen, for når man stod op, så 

var rutinerne ekstra vigtige, for så kunne man klare de fleste 

morgen-opgaver ”i søvne”, hvilket jo er af overordentlig 

stor betydning, når et ”B-menneske” som jeg skal have 

ryddet op, reddet seng, været i bad etc. og sidde eller stå 

klar udenfor spisesalen aaaalt for tidligt om morgenen, hvis 

vi skulle gives tilladelse til at gå ind og få morgenmad, for 

så skulle alle være klar – og værelserne skulle kunne tåle en 

inspektion. 

Det var den hårde måde at lære det på, men vi lærte derved, 

at vores liv og opførsel etc. har betydning for andre end os 

selv. 

Baseret på ovenstående giver jeg dig lige en rutine, til 

inspiration, (for det er jo kun dig, der kan gennemleve dit 

liv, vi andre kan kun råde, vejlede og støtte, så om du tager 

råd etc. til dig er helt og holdent op til dig – eget valg, og 
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sådanne træffes jo på eget ansvar), når vi blev vækket, stod 

man op – logisk nok – og så kunne dynen hænge med den 

varme side opad og udad over en dør eller skabslåge og 

blive luftet lidt ud – dampe af om man vil – mens man 

rystede puden, ryddede op, hvis det ikke var gjort inden 

sengetid, så gik man i bad, klædte sig på, blev friseret og 

den slags, så tog man dynen ned igen og lagde puden, som 

den skulle og dynen som den skulle, hvorefter man foldede 

lagenet op om og rullede det hele fra hovedpude–enden til 

en pølse, der blev lagt i skuffen eller magasinet under 

sengen, så sengen kunne bruges som sofa om dagen – den 

udgjorde samtidigt éns private område, i stil med køjerne i 

Flåden = den og den låste skuffe i skabet, var al éns 

privatliv. 

Nå men selvom det var noget hårdt for en 10-11 årig dreng, 

så gav det jo efterhånden nogle rutiner, der gjorde det til en 

naturlig del af hverdagen, at sørge for et til stadighed ryddet 

og nogenlunde rent værelse – senere hjem, for disse rutiner 

kan jo også bruges når man engang er færdig med 

kostskolen, efterskolen, eller hvor det er de indøves. 
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En god start på dagen, kan være altafgørende for om den 

bliver god eller dårlig, for det kan også være det der afgør 

hvor meget energi man har at gøre godt med, altså om man 

bruger unødigt meget energi på at tænke på det rod/snavs 

man skal hjem til, eller man glæder sig til at komme hjem 

til et passende ryddeligt og rent hjem = som man allerbedst 

kan li’ det – er jo op til én selv, når man sådan bor for sig 

selv. 

Hvis man så vil gøre sig ekstra glad – være særligt god ved 

sig – så kan man købe nogle blomster til vasen, en godbid 

af chokolade eller hvad man ellers kan lide, det behøver 

ikke være noget særligt stort eller dyrt - bare noget, der 

giver humøret et ekstra skub i den rigtige retning og som 

kan rette dagen op, hvis den skulle være hoppet af sporet af 

en eller anden grund – eller simpelthen fordi man har lyst til 

en ekstra god dag. 

Der er mange måder, at være god ved sig på, f.eks. ved at 

læse en god bog ☺ 
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Eller høre noget musik, man får det godt af, som jeg gør nu 

– Vivaldis ”De fire årstider” ☺ - mest fordi jeg så ikke 

distraheres af en sang-tekst, nu larmen fra en udsugning, 

der ikke virker, tvinger mig til at høre et eller andet – så er 

det jo om at vælge noget godt at lytte til – jeg vil jo også 

være god ved en Frits, jeg kender. 

En anden forholdsvis enkel måde at være god ved sig på er, 

at vælge det dårlige fra, zappe væk fra det man væmmes 

ved, får det dårligt af at se på, eller man bare ikke har lyst 

til at spilde sin tid på – SÅ langt er et menneskeliv jo heller 

ikke, og når man kun har en stærkt begrænset tid til sin 

rådighed, så gælder det jo i særlig grad om at få det meste 

ud af den, som vi kender det fra diverse ferier, hvor 

tidsbegrænsningen er særlig tydelig, dér søger vi jo at bruge 

hvert minut til at suge til os af feriestemning, fred og Livet i 

det hele taget – hvorfor så ikke også nyde alt hvad der er at 

nyde også i hverdagen? – Den er jo også en del af Livet, 

faktisk er hverdagene jo dem, der er absolut flest af, så hvis 

man vil gøre sit liv endnu lysere, så er hverdagene et 

VILDT godt sted at tage fat. 
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Pas på dig – så holder du længere. 

Vi mennesker er, som alt andet her i Livet, kun til låns. 

Så jo færre unødige farer man udsætter sig for, jo længere 

kan man lånes. 

Livet skal leves – og det skal leves GODT – så noget 

kommer man jo ud for, men når man efterstræber at gøre 

det så godt man kan, så kan der ikke med rimelighed 

forlanges meget mere af én. 

Jeg er nu blevet 40år, så det unge studerende tror, er selve 

meningen med Livet; at gå i byen og score og den slags, er 

ikke længere aktuelt for mig, ergo:  

Der er et liv efter gymnasiet – jo! 

Meget apropos gymnasiet, så er det med at være god ved 

sig, også noget med at skære ned på byturene og sørge for 

de bedst mulige karakterer til den der s’ns eksamen - 

LANGT vigtigere, end de fleste aner! 

Hvad det har at gøre med, at være god ved sig? – Jo; det er 

jo ikke særligt godt at skulle indhente det forsømte senere i 




