
                                                                                             

 
 

Peter Lang - tak. 

 

Det vakte sorg og eftertanker, da nyheden kom: D. 12. juli 2016 døde Peter Lang efter længere tids 

sygdom på et hospice i London. Han sov stille og fredfyldt ind. Sammen med nyheden dukkede 

utallige minder om præsten, familieterapeuten, foredragsholderen og manges ven, Peter Lang op. 

Minder om hans enorme betydning for udbredelsen af systemiske tilgange i Danmark, Norden, 

Europa og andre dele av verden. Få som ham har sat sit præg på systemisk tænkning. Peter er rejst, 

men hans tænkning, inspiration og indflydelse vil leve. 

 

Peter var ramt af Parkinsons syge, og hans måde at forholde sig til det, han gjorde til sin ven og alf 

”Mr. Park-in-the-sun” på, var helt unik og inspirerende. Med humor, bevidsthed og vilje formåede 

han at få det bedste ud af også denne situation, og sygdommen forhindrede ham aldrig i at tænke 

stort, inspirere og udvikle nye perspektiver på livet i alle dets afskygninger. Til det allersidste var 

han optaget af at bidrage til en verden baseret på respekt, værdighed og kærlighed. Han troede på 

det bedste i mennesker, hvilket var grundlaget for en af de sætninger, han altid vil blive husket for: 

”Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm”. Han søgte at skabe muligheder for opfyldelsen af 

drømmene, bl.a. ved at bygge på, at ”beautiful answers come out of beautiful questions”. Peters 

skarpe analyser var altid klædt i elegante formuleringer, der skabte oplevelser af forbundethed og 

optimisme. 

 

Vi er mange, der har været beriget af Peters undervisning, supervision, konsultation og venskab. Få 

har som ham kunnet få mennesker til at føle sig betydningsfulde, hørt, beriget og værdigt behandlet. 

Peter svarede engang på spørgsmålet om, hvordan han kunne gøre det så konsekvent, også i mødet 

med mennesker, der havde gjort forfærdelige ting: ”Then you make them beautiful”. Han ikke alene 

underviste i relationer, etik og samskabende måder at få det bedste frem i hinanden på. Han levede 

det. Hans integritet var i høj grad medvirkende til historierne om, at man altid følte sig godt tilpas i 

hans selskab. Han forbandt sig med ideer og med mennesker. Når han mødte ideer, han ikke 

umiddelbart tilsluttede sig, gik han straks i gang med nysgerrigt at forstå, finde mening og besvare 

spørgsmålet: ”How can I take this on board”? Tænk engang, hvis verden kunne overtage denne 

måde at møde forskelligheder på. 

 

Mange af STOKs medlemmer kender også Peter fra årsmødet i 2008, hvor hovedoverskriften i 

anledning af 20 års jubilæum var ”Det eksperimenterende rum”. Og hvem kunne være mere oplagt 

at invitere til denne overskrift end Peter, som igennem alle årene har været kendt som den, der var i 

stand til at få det kreative overskridende element frem i mødet mellem mennesker.  

 

Peter Lang var uddannet hos tilknytningsteoriens ”stifter” John Bowlby, som Peter havde som sin 

supervisor i mere end 20 år. Senere blev han en betydningsfuld skikkelse i systemiske kredse, også 

manifesteret i KCCs Summerschools, som mange danskere også har deltaget i. Peter var optaget af 

nytænkning og var selv med til at udvikle nye tilgange til en bred vifte af de opgaver, vi støder på: 

mennesker i nød, personer i udsatte positioner, mennesker der har været udsat for vold og overgreb, 

organisationer, lokalsamfund og politiske systemer. Han praktiserede en tilgang til livet, hvor han 

ydmygt og respektfuldt søgte at lære fra alle de mennesker, han mødte på sin vej.  

 

Peter voksede op i Zambia og flyttede som ung mand til England. Hans opmærksomhed på 

kulturens betydning, på hvor forskelligt mennesker kan leve og på hvor stor betydning tilknytning 

og forbindelser til et fællesskab har for mennesker rejste med ham. Inspirationen fra en 



 2 

antropologisk forståelse af, at vi er gæster i hinandens kultur fulgte ham overalt, hvor han kom. 

Hans måde at være gæst på åbnede døre, som vi troede var nagelfaste. 

 

I sin orientering mod nye tilgange var han altid tro mod basale, systemiske antagelser: fænomener 

eksisterer i relationer og i kontekst, alting er i bevægelse, sprogets formative karakter, altings 

forbundethed, nysgerrighedens kraft m.v. Han var som få på konstant udkig efter mening og 

skabelsen af de bedste muligheder, for at mennesker kan bevæge og udvikle sig. For ham var alle 

møder med mennesker en ”unik mulighed for at ændre på resten af sit liv”. Engang blev han spurgt: 

”Hvad er det egentlig du laver? Er det terapi, konsultationer eller ...”? Han svarede: ”I tend to 

engage in meaningful conversations”. 

 

Peter var med til at stifte KCC, Kensington Consultation Centre, og efter nedlæggelsen af centret 

arbejdede han målrettet på at få traditionerne herfra videreført på bl.a. University of Bedfordshire i 

London. Universitets anerkendelse kom, da Peter i starten af 2015 fik titlen ”Honorary Doctor of 

Science”. Peters glæde og tilfredshed angik ikke ham selv men muligheden for at de traditioner, han 

var medstifter af, blev forankret. Denne ydmyghed overfor egen person og persondyrkelse i det hele 

taget kom ofte til udtryk, bl.a. når han fortalte om sin inspiration fra svenske Astrid Lindgren, der 

efter en rosende omtale sagde: ”Den person, I omtaler så rosende, lyder spændende, jeg vil gerne 

møde hende engang”. 

 

Vi besøgte Peter i hans hjem i London i januar sidste år. Ja, han var besværet af sin sygdom, men 

engagerede sig på trods heraf i en lang, dyb og bevægende samtale. Når han var allermest engageret 

og opmærksom, viste symptomerne sig kun minimalt. Mod slutningen af samtalen, før den suppe 

hans kone Susan bød på, spurgte vi ham, hvad han tænkte som det vigtigste at være opmærksom på 

i fagfeltet. Han svarede to ting: ”kontekst” og ”alting er altid i bevægelse”. 

 

Nyheden om Peters død vakte sorg og eftertanke. Eftertankerne vækker også inspiration og glæde. 

Som Nora Bateson siger i relation til sin far, Gregory, så er vi forbundet til mennesker også efter 

deres død. Vi vil til stadighed være forbundet med Peter, hans tænkning og det, han stadig inspirerer 

til.  

 

I taknemmelighed: Ære være Peters minde. 

 

 

Søren Hertz                    Jørn Nielsen 

 

 

        
 


