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Verdens
fremtid
på dagsordenen
■ Gitte Larsen, kørelærerdatter fra Vester
Skerninge, er med til at sætte verdens fremtid
på dagsordenen

Barn af
Svendborg
København: Som barn hed

hun i daglig tale aldrig andet
end Gitte kørelærer.
Det lå lige for, idet Gitte
Larsen, 41 år og i dag beskæftiget som fremtidsforsker i
House Of Futures beliggende i hjertet af København, er
datter af kørelærer Flemming
Larsen i Vester Skerninge.
Her har hun gået i Vester
Skerninge Friskole til og med
7. klasse (70 børn i alt), Vester
Skerninge Skole den resterende del af folkeskoletiden
og derefter tre år på Svendborg Gymnasium.
Derefter fulgte nogle år på
arbejdsmarkedet, hvor hun
først tjente til dagen og vejen
et år på Under Uret i Svendborg, siden to år på Børsen,
et halvt års udenlandsrejse, et
kikset forsøg på at læse økonomi på Odense Universitet,
et år mere på Børsen, inden
hun sluttelig kom ind på Institut for fremtidsforskning
i først Aarhus, siden København.
Forskellige kompetencer
Og fremtidsforskning er det,
der beskæftiger hende i dag,
blot på privat initiativ.
- Vi er ni personer samlet i
House of Futures med mange forskellige kompetencer,
og det er vores mål at sætte
fremtiden på dagsordenen i
et langsigtet perspektiv, fortæller Gitte Larsen.
Gruppen har to år bag sig
og yderligere et halvt år foran
sig støttet økonomisk af Velux
Fonden, der er en almennyttig fond stiftet i 1981 med det
formål at bringe dagslys, frisk
luft og et bedre miljø ind i
menneskers hverdag.
- Hvad der optager os meget er, om vi også har et hjem
om 100 år. Vi arbejder på at
redefinere forholdet mellem
menneske og natur og forsøger at kombinere bæredyg-

tighed og vækst, lyder det fra
Gitte Larsen, der både fungerer som administrerende direktør og partner i House of
Futures.
- Vi prøver at være bevidste om, hvad vi efterlader til
de kommende generationer
lidt i stil med indianernes syvgenerationers tænkning, forklarer hun.
Stabilitet truet
- Kloden har været stabil de
sidste 10.000 år, men vi er ved
at bryde stabiliteten på grund
af den massive forurening og
det stærkt stigende befolkningstal, og derfor arbejder
vi bredt med samarbejdspartnere over hele kloden på
et 100 års-projekt, der skal
skabe større bevidsthed om
fremtiden, siger Gitte Larsen,
der ikke er i tvivl om, at forandring er nødvendig.
- I 60’erne var der en stærk
tro på, at verden blev bedre,
i 70’erne blev der skabt tvivl,
og den tvivl blev fornyet ved
attentatet på World Trade
Center. Verden ryster og
mange har mistet troen på og
bevidstheden omkring børnenes fremtid.
- Under det store regnskyl i
København for nylig blev jeg i
fire timer ledt rundt i køer for
at komme på arbejde. Det bliver ikke ved med at gå, og nu
må det snart gå op for folk, at
vi må indrette os på en anden
måde. Vi kan i bogstaveligste
forstand ikke blive ved med at
køre uden om problemerne,
mener kørelærerens datter
fra Vester Skerninge.
Gitte Larsen er gift med
Steen Svendsen, der ligeledes
er fremtidsforsker og partner
i House of Futures og i øvrigt
stammer fra Odense, og sammen har de børnene Liv på 12
og Selma på 10 år.
To bogudgivelser bag sig
Gitte Larsen er redaktør af
de internationale magasiner
ISSUES og FO/futureorientation og har desuden to bogudgivelser bag sig.
”All Dressed Up” udkom

Gitte Larsen er ikke i tvivl, at der skal forandring til, hvis kommende generationer skal have en fremtid i en usikker verden.
Det arbejder hun på i House of Futures i hjertet af København.

En ekstra
storebror

[ Vi prøver at være
bevidste om, hvad
vi efterlader til de
kommende generationer lidt i stil med
indianernes syvgenerationers
tænkning.
Gitte Larsen
på forlaget Gyldendal i 2007
med fokus på virksomhedernes magt og forbrug af penge
på at se godt ud i stedet for
at anvende pengene til produktudvikling. Den bog er
udsolgt, mens den næste fra
2009, ”Common Ground”,
der er udkommet på Schønberg, kun er nået halvvejs.
- Den blev egentlig til, fordi
jeg er medlem af et kvindenetværk på 40 personer, hvor
vi brugte alt for meget tid på
at skælde ud på mændene.
Det blev jeg træt af. Hvis begge køn står sammen, kan vi
meget bedre det hele, mener
Gitte kørelærer.

Af Wagn Ivan Pedersen
Foto: Kim Agersten
waip@faa.dk

Gitte Larsen er kørelærerdatter fra Vester Skerninge og mener
ikke, at verden længere kan køre uden om problemerne.

Gitte Larsen fik udvidet sin
familie som 20-årig, da der
pludselig dukkede en storebror Thomas op, som indtil
da såmænd kun havde boet
fem kilometer væk i Vester
Aaby. Det var en søn på fædrene side, som på det tidspunkt søgte sine rødder og
blev en del af familien.
Moderen til Thomas havde
indtil da ikke fortalt andet,
end at den biologiske far var
rejst og opholdt sig i Schweiz,
men hun måtte krybe til korset og ændre forklaring, da
sønnen var i færd med at pakke tasken og sætte kurs mod
alperne. Turen blev dermed
væsentligt forkortet.
- Der er kun 11 måneder
mellem mig i mine brødre til
hver sin side, og selvom jeg
har et fint forhold til Thomas,
så er det stadig min lillebror,
Jan, som jeg er pot og pande
med, da vi er vokset op sammen, fortæller Gitte Larsen.
Storebror Thomas har
gået på Faaborg Gymnasium,
mens Gitte gik i Svendborg.
- Men jeg har da tænkt tanken om, hvad der kunne være
sket, hvis vi havde gået samme sted, siger hun.

