
TIRSDAG 9. JULI 1991

Et liv med institutioner
Et liv med institutioner. 

Den beskrivelse ligger lige 
for, når man skal lave et 
portræt af den nye leder af 
Aktivtetshuset i Horsens, 
socialpædagog Svend Aage 
Møller.

Han, der i dag er 48 år, 
har nemlig tilbragt stort set 
hele sit liv på institutioner. 
Som barn, fordi hans far var 
leder af et dansk fritidshjem 
i Sydslesvig. Og som ung 
studerende og voksen ud-
dannet socialpædagog har 
Svend Aage Møller fortsat 
sin løbebane på institutio-
ner, fritidshjem og -klub-
ber.

Først som fritidsmedar-
bejder, mens han læste i År-
hus, og senere som social-
pædagog på Psykiatrisk Ho-
spital i Risskov, som medar-
bejder og senere afdelings-
leder på Stilling Fritids-
hjem, og sidst, fra 1989, som 
leder af Skovbymosegård i 
Galten, der er en kombine-
ret fritids-, junior- og ung-
domsklub.

Svend Aage Møller blev 
født i 1953 i Flensborg, hvor 
hans far som nævnt var le-
der af et fritidshjem, og 
hans mor var lærer. De var 
begge flyttet til Sydslesvig 
fra Danmark, og efter at ha-
ve taget matematisk stu-
dentereksamen på Duborg-
skolen var Svend Aage Møl-
ler da heller ikke i tvivl om, 
at han ville til Danmark for 
at læse.

Valget faldt på Århus og 
psykologi-studiet på univer-
sitetet. Der gik to år, og så 
havde han fået nok. Målet 
var, siger han selv i dag, 
nået, da de skulle i gang
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med at diskutere, hvorvidt 
kriminelle var potentielle 
revolutionære.

Det var trods alt for vir-
kelighedsfjernt, syntes han, 
og tog konsekvensen og 
holdt op.

Året efter, i 1976, starte-
de han på Århus Socialpæ-
dagogiske Seminarium, og 
det viste sig at være den helt 
rette hylde for ham.

Tre år efter var han fær-
dig som socialpædagog, 
men et eller andet sted 
spøgte tanken om universi-
tetet nu alligevel. Psykologi 
på Århus Universitet fik 
chancen igen, men denne 
gang holdt han op allerede 
efter et par måneder.

I stedet valgte han at bli-
ve fjernstuderende ved Kø-
benhavns Universitet, hvor 
han i to år læste teoretisk 
pædagogik, dog uden at ta

ge den afsluttende bifagsek-
samen.
Nu var hans evindelige 

vaklen mellem teori og 
praksis til gengæld slut, og 
Svend Aage Møller valgte at 
satse på livet som praktisk 
arbejdende socialpædagog.
I dag beskriver han selv 

skrivebordsarbejdet som en 
af sine svage sider eller i 
hvert fald en af de ting, der 
keder ham mest.
Til gengæld er evnen til 

at fange strømninger og ide-
er i tiden og få dem omsat i 
praksis hans stærkeste si-
de, mener han selv.
En evne, som han regner 

med at få god brug for i sit 
nye job som leder af Aktivi-
tetshuset.
- Jeg kender i forvejen in-

tet til Aktivtetshuset, og 
derfor vil jeg selvfølgelig be-
gynde med bare at lytte til 
de ansatte og til brugerne. 
Jeg har absolut ingen pa-
tent-recept med i baglom-
men, men jeg glæder mig 
utrolig meget til at begynde 
at lave kultur, siger han.
En spænding, der også 

deles af familien hjemme på 
den nedlagte gård i Vitved. 
Her residerer, foruden 
Svend Aage Møller, hans 
samleverske gennem 15 år, 
Birthe Sigsgaard, som han 
mødte på seminariet, deres 
to piger på 18 og seks og et 
plejebarn på 14.
Før i tiden var gården et 

kollektiv, men i de seneste 
år har familien levet alene 
som en kernefamilie.
For som Svend Aage Møl-

ler selv siger:
- Sådan går det jo for alle 

os gamle flippere. (pil)
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