
LYS-strejfet 5/200916

Jørn Nedergaard siger:
For mig er motivet helt personligt 
og fundamentalt. Jeg har ikke no-
get valg. I mit tidligere virke som 
sagsførende advokat er det gået op 
for mig, hvor åndsløst det samfunds-
skabte konfliktberedskab, eller man-
gel på samme, fungerer. Hvis uenige 
parter opgiver at tale sammen eller 
overlader dialogen til advokaterne 
og løsningen til domstolene, så er 
der virkelig udsigt til at begge lider 
tab – både på den ene og på den 
anden måde.
 
Over en årrække har jeg ført et hav 
af sager ved domstolene, og jeg har 
da helt bestem følt faglig stolthed 

ved at vinde sager for mine klienter. 
Men det var først, da jeg skiftede 
spor til et virke som konfliktmægler, 
at jeg kom til at opleve ægte glæde 
- glæde ved netop at hjælpe andre 
mennesker til at forsone sig med 
hinanden - i stedet for at føre krig 
igennem advokater.

Og jeg husker tydeligt den konkrete 
sag, som var dråben, der fik bægeret 
til at flyde over. I en skilsmissesag 
var jeg advokat for manden – først 
i en forældremyndighedssag og 
derefter i en sag om ægtefællernes 
deling af den fælles formue. Under 
hele forløbet havde konen påstået, 
at manden igennem deres ægte-
skabet havde svindlet og bedraget 
hende, og jo længere vi kom frem 
i forløbet, des mere klart stod det 
for mig, at hun havde ret i disse 
påstande.

Det er en advokats opgave og pligt, 
at kæmpe for det bedst mulige 
resultat for egen klient, og sagen 
endte med et forlig, hvor min kli-

min samvittighed, som fortalte mig, 
at dette resultat simpelthen ikke var 
rimeligt set i et større perspektiv. Jeg 
var bare nødt til at ringe til mine 
kone og dele frustrationen med 
hende, inden jeg vendte tilbage til 
kontoret.

Da jeg vendte tilbage til det ad-
vokatkontor, hvor jeg arbejdede, 
blev jeg af mine kolleger spurgt 
om, hvorledes sagen forløb, og jeg 
svarede: ”Set ud fra en faglig syns-
vinkel – fremragende. Min klient 
opnåede langt mere, end han kunne 
forvente. Set ud fra en menneskelig 
synsvinkel – ganske forfærdeligt. 
Modparten opnåede ikke et rimeligt 
resultat.” 

Mine kolleger spurgte så blot, om 
konen ikke var hjulpet af sin advo-
kat, som jeg kunne bekræfte. Og 
deres svar var: ”Jamen, så har du jo 
bare udført et fremragende stykke 
advokatarbejde og været dygtigere 
end din modpart.”

En ny kurs
Denne oplevelse fik mig definitivt 
til at indse, at det måtte kunne gøre 
bedre. Det måtte være muligt at 
hjælpe mennesker i konflikt til sam-
men at finde holdbare løsninger til 
størst mulig opfyldelse af begge 

Rockmusikeren
og advokaten 

Asger J. Steenholdt & Jørn Nedergaard

Er konflikter ikke bare en negativ side af livet, som vi i videst muligt omfang bør gå uden om? 
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ent, altså manden, opnåede et 
resultat, som var økonomisk 
langt bedre end det resultat, 
som konen opnåede.

Da jeg kom ud fra retten og var ale-
ne, blev jeg i den grad overvældet af 
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parteres interesser og behov, og 
jeg kastede mig over disciplinen 
mediation eller konfliktmægling, 
som det også hedder. 

At arbejde for fred og forsoning 
imellem mennesker giver mig en 
dyb og tilfredsstillende mening 
med mit arbejdsliv. Det er nemlig 
afgørende for mig at være så hel, 
ærlig og autentisk tilstede, som det 
overhovedet er muligt, både i mit 
professionelle virke, i min familie og 
i de stunder, hvor jeg har lejlighed til 
at være alene med mig selv.  

At møde verden med mod og 
åbenhed giver os alle mulighed for 
at udforske ukendte og ikke altid 
behagelige dele af livet. Og det 
baner vejen for andre til at samle 
mod og vise åbenhed og ærlighed 
om deres behov og interesser. Jeg 

hjælper mennesker med at tage 
stilling til, om de vil give afkald på 
de krav, som blot udspringer af frygt 
eller ønske om magt, og i stedet 
søge løsninger, som opfylder deres 
virkelige behov og interesser. Det er 
perspektivet for mig i mit virke som 
konfliktmægler.  

Hvilket afkast kommer der så ud af 
anstrengelserne? 
- Glæden ved at opleve et fraskilt 
ægtepar finde sammen i dialog som 
grundlag for et helt nødvendigt 
fremtidigt samarbejde omkring 
fælles børn! 

- Glæden ved at hjælpe et frase-
pareret ægtepar til at blive skilt på 
en ordentlig og værdig måde, så 
kræfterne kan bruger til at komme 
videre med livet! 

- Glæden ved at opleve to medar-
bejdere, som efter en årelang strid 
finder forståelse for hinandens 
bevæggrunde og synspunkter igen-
nem en dialog, hvor fordomme af-
lives og grundlaget for et frugtbart 
fremtidigt samarbejde genskabes! 

- Glæden ved at hjælpe to gene-
rationer tilbage på dialogens og 
tillidens vej, efter at et generations-
skifte er kørt helt af sporet! 

- Glæden ved at opleve genopta-
gelse af et samarbejde imellem to 
virksomheder, som har været adskilt 
af indbyrdes konflikt!

Og jeg kunne blive ved. Jeg har ikke 
noget valg. Jeg kan ikke komme 
uden om at stille mig til rådighed 
og påtage mig mit ansvar for andre 
mennesker og for mig selv.
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Asger Steenholdt siger:
Jeg har arbejdet som professionel 
musiker i mere end 20 år og har altid 
taget konflikter for givet. Mange 
kunstnere mener, at konflikter er et 
nødvendigt brændstof i de kreative 
faser, og jeg var nok en af dem, der 
ikke stillede spørgsmålstegn ved 
skænderierne i de orkestre, jeg 
var med i. Man måtte enten klare 
mosten eller finde et andet band 
at spille i, og jeg har da også selv 
været ganske god til at dele syrlige 
replikker ud. 

Men det begyndte at tære på mig, 
min spilleglæde forsvandt, og jeg 
begyndte at tro, at jeg var færdig 
med at spille musik. Jeg vendte 
min opmærksomhed mod andre 
interesser, studerede Reiki-healing, 
Ikke-Voldelig Kommunikation og 
Hypno-Terapi, tog en uddannelse 
som Mediator/konfliktmægler og 
blev Six Thinking Hats instruktør. Jeg 
forestillede mig, at hvis jeg for alvor 
blev træt af musikken, så kunne jeg 
skabe en tilværelse, der byggede på 
disse ting i stedet.

Men her spillede min skæbne mig 
et puds: Gennem hypno-terapien 
fik jeg øjnene op for de negative 
programmeringer, som jeg formede 
mit liv med. Jeg var simpelthen 
bange for at få succes, og jeg var 
overbevist om, at der ikke var plads 
til min måde at spille musik på i 
de sammenhænge, jeg bevægede 
mig i. 

Mediationen lærte mig nye måder 
at håndtere konflikter på, og jeg 
opdagede, at det ikke var musikken, 
jeg var træt af, men de evindelige 
konflikter. Kampe, der ofte blev ud-
spillet på samme måde og første til 
samme resultat. Da jeg fik redskaber 
til at analysere konflikterne og gribe 
dem an på en mere konstruktiv 
måde, vendte min lyst til musikken 
tilbage. 

I dag er jeg skiftet fra at have bas-
sen som hovedinstrument til først 
og fremmest at spille guitar. Jeg 
skriver mere musik end nogensinde, 
og den bliver modtaget positivt og 
bliver brugt i forskellige sammen-
hænge. Min kærlighed til musik-
ken er stærkere end nogensinde; 
den er et mysterium for mig, som 
jeg udforsker med en nyforelskets 
nysgerrighed og glæde.

Når en gruppe mennesker ikke 
rigtig fungerer sammen, kan jeg 
tænke; ”De spiller godt på deres 
instrumenter hver især, men de 
spiller ikke samme melodi!” Mine 
erfaringer som musiker bruger jeg 
gang på gang i mit arbejde som 
mediator. Begreber, der stammer 
fra musikken, kan fortælle en masse 
om samarbejde, relationer, ledelse 
og selvopfattelse: ”Harmoni og 
dynamik”, ”samspil”, ”det svinger”. 
Musikken og mediationen er for 
mig blevet uadskillelige størrelser, 
og når jeg er i det ene, har jeg altid 
det andet med mig.

Et skænderi med min far overbe-
viste mig for alvor om, at mine 
gamle måder at tackle konflikter 
på ikke virkede. Vi var to voksne 
mænd, der i løbet af en times tele-
fonsamtale fik gravet os langt ned 
i verbale skyttegrave og fjendebil-
leder, og al dialog ophørte. Vi talte 
ikke sammen i et år. Da jeg endelig 
besøgte ham, skulle jeg virkelig 
holde tungen lige i munden for at 
huske på de ting, jeg i mellemtiden 
havde lært; at lytte til de behov og 
følelser, der skjulte sig bag anklager 
og domme. Og at holde bolden på 
min egen banehalvdel; at udtrykke 
hvilke behov og følelser, der rørte 
sig i mig, i stedet for at dømme og 
anklage min far. Her opdagede jeg, 
at metoderne virker: Selvom det 
kan føles akavet i starten, opstår 
muligheden for at få en ny kontakt 
med det menneske, der i dine øjne 
er blevet en modstander.

Kort tid efter forsoningen med min 
far, mødte jeg Jørn Nedergaard. Da 
vi kom ind i et rum hos en fælles 
bekendt, snublede vi samtidigt og 
faldt bogstaveligt talt hinanden om 
halsen. Vi talte længe sammen den 
aften, og var begge forundrede over, 
at vi svingede så godt med en per-
son med en så forskellig baggrund. 
Siden har vores samarbejde budt på 
utallige spændende, rørende og for-
løsende oplevelser, og jeg synes, at 
vi sammen levendegør budskabet 
om, at forskelligheder, der rummes, 
kan skabe vækst og glæde.

Vi medierer sammen og afholder 
kurser både for private personer og 
for erhvervslivet. Specielt kurset ”Er 
du også omgivet af idioter” får stor 
opmærksomhed, for vi ved jo godt, 
at der gemmer sig et menneske 
inden i enhver idiot - men vi kom-
mer let til tale forbi hinanden og se 
vore medmennesker i et forkert lys. 
Vi bliver forvirrede, i dårligt humør, 
og vi mister fokus.  Arbejdsglæden 
og livskvaliteten til mindskes, hvilket 
går ud over helbred og livslyst.

Vi underviser i ”ansvarlig kommu-
nikation”. Det handler om at lytte til 
såvel egne som andres følelser. Som 
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mennesker har vi nemlig behov for 
at lære os selv og vore medmenne-
sker at kende som dem, vi virkelig er. 
Først da bliver vi i stand til sammen 
at håndtere uenighed og skabe 
vækst. Når man ser på konflikter, er 
det vigtigt at se hele billedet. 

Det er sikkert de færreste, der har 
et succesfuldt arbejdsliv, hvis pri-
vatlivet hænger i laser. Omvendt 
vil et dårligt arbejdsmiljø påvirke 
både familien og helbredet. Derfor 
kalder vi vores arbejde ”holistisk 
konflikthåndtering”, og vi tilbyder 
både mægling og undervisning.

Vi finder styrken i vores forskel-
ligheder, som tilsammen danner 
en dynamisk helhed. Hvor Asger 
Steenholdt spiser tatar, kører i bil, 
bruger Mac, bor på landet og træner 
med vægte, er Jørn Nedergaard 
vegetar, kører på cykel, bruger PC, 
bor i byen og praktiserer ”de fem 
tibetanere”.  Intentionen om at skabe 
god kommunikation er kernen 
i”Rockmusikeren og Advokaten”.

Jørn Nedergaard er mediator og ad-
vokat, og han har været praktiserende 
advokat ved domstolene, som er kon-
flikternes ultimative slagmark. I dag 
fungerer han som procesfacilitator, 
konfliktmægler, coach og underviser 
i såvel private som erhvervsmæssige 
sammenhænge. Jørn Nedergaard 
ser det som sin opgave at hjælpe 
mennesker til at lytte til hinanden og 
blive bevidste om egne behov. Det ho-
listiske syn er vejen ud af konflikterne 
og frem til løsninger, som tilgodeser 
begge parters interesser.

Asger Steenholdt er guitarist i Big 
Fat Snake og har spillet bas med 
bl.a. Lars H.U.G., Caroline Henderson, 
Linie 3, Savage Rose, på Betty Nansen 
Teatret og Dr. Dante. Samtidig er han 
uddannet mediator og instruktør i 
innovations- og samarbejdsmetoden 
”Six Thinking Hats”. Et langt liv som 
professionel musiker og kapelmester 
har givet Asger Steenholdt et indgå-
ende praktisk kendskab til konstruktiv 
håndtering af konflikter.

www.rockmusikerenogadvokaten.dk

Kurser og Efteruddannelser
Massage. Kranio-Sakral teknikker. 

Bindevævsmassage. 
Organmassage. Energibehandling.

Meridianlære- og massage. 
Behandling af dyr

Hos os kan du uddanne dig til:
Massage terapeut 
Muskelterapeut

Kranio-Sakral Terapeut


