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Samsø



VINDMØLLER => FÆLLESSKAB





Fællesskab er et fluffy plus-ord

≈ Raymond Williams: Keywords, 1976



Fællesskaber 
er som børn



Fællesskaber
er ikke bare 

for sjov



Fællesskab
handler altid

om noget
andet



Fællesskab
handler altid

om noget
andet



Fællesskaber 
der handler om 

fælleder



Fællesskaber 
der handler om 

fælleder

fælledskab



Fælleder
miljø, klima, sprog

mad, mørke, tavshed



Fælledskab
at være 

fælles om 
at forvalte
en fælled





Hardin: 
Fælledens tragedie

=> privatisering eller regulering



Elinor Ostrom



Elinor Ostrom



Selvforvaltning er 
stærkere end

stat og marked



“Alting er vigtigt!”
Ivan Pedersen, popsanger
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Civilsamfund



Civilsamfund
 ≠ marked og stat



Gaver
Generøsitet



Frivillighed



Åh, 
det havde du 

da ikke behøvet ...



Tillid



Man kan blive snydt:

Tillid kan blive svigtet
Man får ikke noget igen



Risiko



Trust must 
be risky

Colin Camerer 
Behavioral Game Theory, 2003



Tillid skal 
indebære  
en risiko.

Colin Camerer: 
“Behavioral Game Theory”



Uden Risico 
ingen Tro.

Søren Kierkegaard
Afsluttende Uvidenskabeligt Efterskrift



Søren Kierkegaard:

Tro 
= 

objektiv uvished
+

subjektiv vished



Relation
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Bennys bukser brændte
Børge råbte, åh!
Børge havde nemlig
Bennys bukser på.

Ben’s pants caught fire
Bill said a swear!
Bill, you see, had chosen
Ben’s pants to wear.



Vi er dybt forbundne



Alle får det bedre 
når du har det godt

Du får det bedre 
når alle har det godt



Egoisme >< Altruisme
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Platforme



• Samsø: Fælledskab

• TagTomat: Bybrug

• Borgerlyst: Samtalen genskabt

• Skanderborg: Kommune 3.0

• Vejle:  Resiliens

• Jægersborggade: Ud med junk og junkfood



Kommunen som platform 
for borgernes samvirke:

Vejnet, kulturhuse, værksteder, ældrehjælp, 
institutionsintegration.

Peter Brixtoftes Mallorca-rejser: 
Skab grobund for netværk mellem mennesker



Kommunen som platform 
for borgernes samvirke:

Vejnet, kulturhuse, værksteder, ældrehjælp, 
institutionsintegration.

Peter Brixtoftes Mallorca-rejser: 
Skab grobund for netværk mellem mennesker



Tør kommunen løbe en risiko?

• Kan man så spare penge på at aktivere 
borgerne?  Kun hvis man ikke prøver!

• Ildsjæle + en lille sjat penge: Landsbyer i vækst. 

• Micromoments/øjeblikke => civilsamfund.



Lykken 
er lokal


