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T R E T T E N Å R under  T V I N D 
 

En beretning om, hvordan et fællesskab, 
skabt i tilsyneladende demokrati og 
ligeværdighed, Gradvist ændres til et 
totalitært styre, hvor alt bliver dikteret 
ovenfra. Opskriften er: Kontrol, inspektion og 
kontrol igen. Derfor:  Tretten år  under Tvind 
 

Else Wåle 
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TRETTEN ÅR UNDER TVIND 
 

11. maj 1997, da jeg begyndte denne beretning, var det 10 
år siden, jeg forlod Tvind. Ti år siden, jeg gav mig selv resten af mit liv. 

 Et faktum jeg har været bevidst om lige siden. Jeg var 63 år 
gammel, tidligere gift med Sigurd Waale (der døde i 1967) og jeg 
havde 3 voksne sønner. 

Den 4. Maj 1945 om aftenen oplevede jeg budskabet om 
Danmarks befrielse fra tysk overherredømme og deltog i jublen 
sammen med tusinde andre, omfavnede vildtfremmede  mennesker, 
råbte og sang og tænkte: ”Der vil ikke mere gå tyske soldater på vores 
fortove – vi kan igen sige, hvad vi vil og gå klædt, som vi vil”. Den sidste 
sætning hentyder til, at det f.eks. var forbudt at gå med huer strikket i 
rødt, hvidt og blåt. 

På et eller andet tidspunkt har jeg vænnet mig til det, det er 
blevet fortid og berører ikke længere hverdagen i tanker og følelser. 

Men den følelse af at eje mit eget liv, som fyldte mig den dag da 
jeg sad i toget på vej  imod København den majdag, forlader mig ikke 
– den er der hele tiden. 

Hvad der for mig begyndte som noget af en helt ideel tilværelse 
med meningsfyldte gøremål, følelsen af at udfylde et ansvar overfor de 
mest trængende, være med i et godt, stærkt kammeratskab og 
fremfor alt i et demokratisk liv med fælles vilkår for alle, endte i et 
mareridt af personlig undertrykkelse, kontrol, kontrol og atter kontrol. 

I de forløbne tretten år var jeg vidne til en udvikling, der først var 
vildt imponerende og siden blev mere og mere restriktiv med direktører, 
inspektører, kontrollører og totalt ensomhed. 

Enhver protest måtte blive uden ord. Man havde på forhånd uret. 
 
I en uges tid havde jeg så småt pakket noget sammen og 

ventede på et gunstigt tidspunkt for at komme af sted. Eller rettere 
sagt, først ville jeg tage med nogle af vores elever, unge mennesker fra 
Tanzania, til Århus, hvor vi skulle sortere tøj for UFF (Ulandshjælp fra folk 
til folk) i weekenden. Af en eller anden grund ville jeg ikke snyde dem 
for den oplevelse. Eller måske var jeg bare ikke helt klar endnu? 

Det blev jeg imidlertid, da vi skulle til og af sted og forstanderen 
for skolen, hvor jeg arbejdede (Tvind håndarbejdsskole) råbte et eller 
andet i hovedet på mig. Jeg svarede igen: ”Jeg kan ikke holde ud, at 
du råber sådan ad mig”. 

”Så må du lade være med at holde det ud” 
”Ja, det har jeg osse tænkt mig”,  sagde jeg, men ikke så højt, at 

hun hørte det. Og vi tog af sted til Århus. 
Denne skole, hvor jeg nu arbejdede som lærer, var oprettet 

sommeren før og deltagerne var dels fra Tanzania og dels fra Danmark, 
fortrinsvis bistandsklienter. Filosofien bag den var dels den sædvanlige: 
jo flere skoler, des flere forstandere, som får en højere løn, og dels den 
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pragmatiske: Lærerne skulle være de ældre damer, som nu skulle dele 
ansvaret for undervisningen med hinanden og den unge forstander. En 
af os var skrædderuddannet og en anden havde været syerske hele sit 
liv og havde også undervist i syning i mange år. Den tredje var mig, 
som havde tilbragt den foregående vinter med at sy bukser til 200 
lærere.  Når vi nu var ene gamle lærere, måtte nogle af os jo skippe 
privilegier, som ekstra hviletid og evt. aftenfrihed og deltage den  
sædvanlige arbejdstid for tvindlærere som er minimum 14 timer daglig 
7 dage om ugen. På samme måde måtte de lærere, som havde små 
børn, arbejde sammen, så de ikke kunne læne sig op ad de barnløse 
for at få lidt mere tid til de små.  

Altså, hvis man som en ældre person gerne ville have sig et 
længere middagshvil, kunne man jo nok indse, at det ikke lod sig gøre. 
Deltagerne skulle jo holdes i ånde hele tiden. 

Optimalt brug af alle kræfter. 
 

Lærere og forstander 
 

At arbejde indenfor Tvinds regi 
lærer. Man har aldrig fri i almindelig f
eller praktisk arbejde (som f.eks. skole
der møder eller man er sammen 
gøremål. Også i weekenderne. De en
to gange om året tilbragte et par dag
havde jeg dog nogle eftermiddagstim

På håndarbejdsskolen var jeg
havde som sådan ansvaret for skolen
eller (naturligvis ikke) tilkaldelse 
håndværker. Sammen med en grupp
alle skader, holde det flade tag sne
installationer og f.eks. håndtag 
udenomsarealerne var nydelige og i o

Jeg manglede ikke praktisk erfa
ægteskab med Sigurd, hvor vi begyn
den ene gang efter den anden, havd
man kunne lave i et hus fra murer- tøm
sanitet, fliseopsætning, maling og ela
drengene, der kom til at lave alt de
arbejde. Eller sad og skrev på sin skrive

Tanzanianerne var ikke specielt
god arbejdsgiver. Så jeg lavede det m
åle.doc 3

er at arbejde fuldtids også som 
orstand. Er der ikke undervisning 

ns vedligeholdelse) at lave, så er 
med deltagerne om forskellige 
este fritimer var, når man en eller 
e med sin familie. For det meste 

er for mig selv. 
 også ”bygningsinspektør” og 
s bygninger. Ikke blot med tilsyn 
af håndværkere, men som 
e deltagere skulle jeg reparere 
- og isfrit samt vandtæt, holde 

vedlige og sørge for at 
rden. 
ring eller håndelag. Gennem mit 
dte forfra med et gammelt hus 
e jeg stor erfaring med alt, hvad 
rer- og snedkerarbejde, til rør og 
rbejde. Det var jo oftest mig og 
t praktiske, mens Sigurd var på 
maskine. 
 arbejdsivrige og jeg var ingen 
este selv og gik i hvert fald foran, 
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når der skulle bruges kræfter. Jeg var meget træt af det, allermest af 
kulden, når de flade tage skulle ryddes for is og sne. Jeg var trods alt 63 
år. 

Der var ikke noget, der hed: "Kom hviledagen i hu". Hver anden 
weekend var bundet til arrangementer sammen med deltagerne og 
hver anden weekend var der som regel byggeweekend. Disse 
byggeweekender var mig ofte en pestilens. Mere herom senere. 

Tanzanianerne var unge mennesker af begge køn, alle først i 
tyverne. Altså ikke børn. De havde andre normer end vi og de var bl.a. 
meget ivrige for at købe tøj (gerne brugt) og f.eks. gamle 
håndsymaskiner, så de kunne være uafhængige af elektricitet. Med en 
håndsymaskine kunne de etablere sig med en lille hjemmevirksomhed, 
når de kom tilbage til Tanzania og det betød meget for dem. 

Desværre kneb det lidt for dem at skaffe plads til alle disse 
nyerhvervelser for i modsætning til danske deltagere kunne de jo ikke 
tage noget med hjem i hjemrejseweekenden, men de tog det nu heller 
ikke så nøje. 

Da vi denne sidste weekend kom hjem fra Århus, fandt de, at alle 
de ting, der ikke var i skabene på deres værelser, var fjernet og de ville 
vide, hvor det var. 

De hjemmeværende lærere havde låst alt ind i et lille rum og de 
nægtede at udlevere nøglen. Tanzanianerne blev meget vrede og de 
brød ind i rummet, for at få deres ting. Alt dette fik jeg refereret lidt 
senere på aftenen, idet jeg var gået til mit værelse umiddelbart efter 
aftensmaden. 

Jeg syntes det var uhyrligt, at voksne mennesker blev 
umyndiggjort på den måde, men der var ikke noget, jeg kunne stille 
op. Desuden havde jeg det meste af et langt livs træning i at holde 
mund med en ekstra understregning af mange års tvindophold. Jeg 
ville bare ikke være med mere. Så meget var sikkert. 

 

JEG STIKKER AF. 
 
Mandag formiddag, den 11. maj 1987, læssede jeg min 

minicykel og trak gennem de sandede hjulspor de 2 km til Staby 
købmandshandel, hvorfra jeg ringede efter en Taxa. Den kørte mig til 
Vemb station. Ikke til Ulfborg, som er den nærmeste. Nej, jeg var bange 
for at møde nogen, der kendte mig og jeg orkede ikke argumenterne. 
Men da jeg fra Vemb kørte gennem Ulfborg station, kom den følelse af 
lettelse, befrielse, som ikke siden forsvandt. Samtidig dog også en frygt 
for konsekvenserne, en slags paranoia: Ville jeg slippe godt fra det? 

Det er ikke let at forklare, hvorfor jeg ikke bare kunne sige op og gå 
min vej ud af hoveddøren. Det har jeg kun kendt få, af de mange 
hundrede, der er rejst fra Tvind, som havde kunnet gøre. De fleste andre 
stak af om natten eller i ubevogtede øjeblikke. 

Jeg vil gerne kunne forklare, hvad det var, der skete for mig og 
for mange andre. Men først om rømningen. 
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Jeg kom til København, opsøgte min yngste søn og hans familie 
og bad om husly. De tog hjerteligt imod mig. Jeg sagde, som det var, 
at jeg havde forladt Tvind og ikke ville vende tilbage og jeg fik en seng 
at sove i og havde nu et sted at være indtil videre. 

 
Dagen efter ringede telefonen. 
”Telefon til dig”, sagde Annie, min svigerdatter. 
Jeg ville ikke tage den, men Annie så på mig med et lidt 

hjælpeløst udtryk i ansigtet og jeg indså, at jeg ikke kunne belemre 
hende med mine problemer mere end jeg allerede gjorde, så jeg tog 
telefonen: 

”Ja, det er Else” 
”Else, det er Jytte. Det er nok lidt tidligt, du er taget på 

familiebesøg, men jeg forstår dig nu godt. Men nu skal du høre: Anne 
og jeg kommer i morgen og ved du hvad, så går vi alle tre hen og ser 
Bolschoj balletten. Hvad siger du til det?” 

”Nej tak” 
”Hvad? Vil du ikke se Bolschoj balletten, det har vi da ellers 

snakket om ville være herligt, hvorfor vil du dog ikke se den?” 
”Jeg vil bare være i fred og I skal ikke opsøge mig” 
”Jamen, hvornår kommer du da tilbage Else?” 
”Jeg kommer ikke tilbage!” 
”Ved du hvad, det der har jeg ikke hørt, men du hører fra os. 

Farvel Else og hils din familie.” 
 Jytte var en af skolens håndarbejdslærere. Hun var skrædderuddannet. 

Anne var fra samme årgang på DNS (Det Nødvendige 
Seminarium) som min søn Lars. De blev færdige som statsanerkendte 
lærere i 1976 og Anne havde lige siden arbejdet indenfor Tvinds 
rammer og var nu avanceret til at være direktør for efterskolerne, 
husholdnings- og håndarbejdsskolerne. 

Omtrent sådan faldt ordene, og jeg var klar over, at det med at 
høre fra dem var meget bogstaveligt ment. Jeg pakkede sammen igen 
og tog med toget til Helsingør og trak fra stationen med min cykel til 
Ålsgårde, hvor Lars  på det tidspunkt boede alene i en lejlighed i et 
tofamiliehus. 

Lars ventede mig og tog godt imod mig. 
 
Dagen efter ringede telefonen og det var Annie. 
”Jeg vil bare lige sige til dig, at de har været her fra Tvind og 

spurgt efter dig. Jeg sagde, at du vistnok var taget ud til en veninde på 
Østerbro” 

Jeg takkede Annie for prajet. Det var om eftermiddagen og Lars 
var hjemme. Han ringede straks til Lone og Egon, som også havde 
forladt Tvind. De hentede mig og kørte mig til Hornbæk, hvor Lones 
forældre havde et sommerhus, der for tiden stod tomt. Der kunne jeg 
bo i fred indtil videre. 

Jytte og Anne ankom til Lars og han talte med dem i flere timer. 
Jeg kan nogenlunde forestille mig indholdet af samtalen, jeg kendte jo 
alle argumenterne, men en af de ting Anne bl.a. sagde ifølge Lars` 
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referat var: ”Jamen det er jo som at vælge mellem dag og nat”, hvortil 
Lars svarede: ”Ja, spørgsmålet er så bare, hvad der er dag og hvad der 
er nat.” 

Det er jo klart, at når man er på Tvind har man set lyset og verden 
udenfor er noget miserabelt noget. Det havde jo også været min 
opfattelse. Utallige foredrag havde jeg holdt om Tvinds lyksaligheder. 

Jytte og Anne måtte køre igen med uforrettet sag. 
Jeg tog tilbage til København, hvor jeg nu var tilmeldt 

folkeregistret, og gik i gang med at finde ud af, hvad jeg nu skulle.   
Atter ringede telefonen – til mig. Denne Gang var det Anni 

Lundgård, forstander for Roskilde Efterskole, hvor jeg havde været 
sekretær i nogle år. Anni ville gerne have et møde med mig. Først ville 
jeg ikke, men jeg lod mig overtale til at mødes med hende et sted på 
Nørrebro. Anni har jeg altid holdt af og respekteret. Ikke respekt affødt 
af frygt, men af anerkendelse for hendes dygtighed, ansvarlighed og 
redelighed. Jeg var ikke bange for Anni og derfor ville jeg kunne 
forsøge at forklare hende, hvorfor jeg ikke mere kunne være på Tvind. 

Vi fandt et lille værtshus og over en kop kaffe forklarede jeg efter 
bedste evne om de episoder, som især havde undergravet min tillid til 
foretagende og ikke mindst min tillid til mig selv. 

Da det efter et par timer lod til, at Anni begyndte at forstå min 
beslutsomhed om ikke at komme tilbage, kom hun med et tilbud, hun 
givetvis havde fået mandat fra højere sted til at give mig: 

”Hvis du nu kunne få det ligesom Grethe B.?” 
”NEJ”, brast det ud af mig. 
Anni så forbavset på mig. Hun havde helt sikkert ventet, at den 

trumf sad. Men det blev så enden på den samtale. 
Anni kørte og jeg gik ”hjem”. Og derefter kunne jeg være i fred. 
 
Grethe B, var to år ældre end jeg. Hun havde været 

porcelænsmaler på Den Kongelige Porcelænsfabrik, en af de såkaldte 
”plattedamer”, der på et tidspunkt stod bag en meget omtalt strejke 
for bedre arbejdsforhold og som havde udgivet en bog om 
begivenheden. Grethe var medlem af SID og det var som sådan, hun 
havde sin betydning for Tvind. 

Hun havde for et par år siden erklæret, at hun nu ville trække sig 
tilbage som lærer og kun deltage, når hun syntes hun kunne 
overkomme det. Hendes ryg var ret ødelagt af slidgigt og hun  var hver 
vinter nogle måneder i Marokko for at nyde godt af varmen. Hun 
boede i sit lille hus og havde en lille bil og en lille hund. Det var jo 
ønsketilstande. Derudover var hun tilholdssted for de efterskoleelever 
på Bustrup Efterskole, der trængte til en skulder en gang imellem. Hun 
var et godt menneske, der havde arbejdet hårdt i hele sit liv. Det 
havde jeg ganske vist også, men jeg var nok ikke noget godt 
menneske i den forstand. 

Når jeg i den grad råbte nej til at få de vilkår, var det fordi jeg 
følte, at jeg så ville prostituere mig. Ikke fordi jeg mente at Grethe 
gjorde det. Bestemt ikke. Hun havde bare haft en anden status og for 
hende var det naturligt at have det på denne måde. Men hvis jeg 
vendte tilbage på de betingelser, ville jeg sige:  
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”Jeg kan tolerere alle de uhyrligheder og urimeligheder jeg har 
været udsat for og været vidne til, hvis jeg bare kan skumme fløden lidt 
og slippe for mere bøvl for mit eget vedkommende.” 

Det kunne jeg bare ikke.  
 

HØJSKOLEN I SVENDBORG. 
 
I foråret 1971 besøgte jeg den gamle købmandsgård i 

Svendborg, som en gruppe mennesker ville lave om til en socialistisk 
højskole. 

Det var en ren tilfældighed, der havde bragt mig dertil. Jeg 
boede i en lille lejlighed i Helsingør og så en dag i Information en 
annonce, hvori man efterlyste mennesker, som med en hammer eller 
en sav ville være med til at lave en gedigen gammel købmandsgård 
om til en højskole.                    

Jeg var netop kommet hjem fra et besøg på ”Maos Lyst”, et 
kollektiv i Hellerup, der beboedes af bl.a. medlemmer af ”familien 
Kløvedal”. Familien Kløvedal var ikke biologisk i familie, men var blevet 
enige om at antage navnet Kløvedal fra Tolkiens bog om Ringens 
Herre. 

En af dem, Mette, var ved at studere nogle planer om 
oprettelsen af et nyt lærerseminarium, kaldet ”Det Nødvendige 
Seminarium”, DNS. 

Mette gik og talte på knapper om hun skulle melde sig til det eller 
ej. Jeg syntes det så meget spændende ud og tænkte at det var lige 
noget for min søn Lars, der gerne ville være lærer. Så jeg fik et sæt 
papirer med hjem. 

 
Samme sommer var Lars og jeg med på en sejltur gennem 

Gøtakanalen til Stockholm med tre skibe. To gamle træskibe og så 
Nordkaperen. Ved den lejlighed havde jeg lært beboerne fra ”Maos 
Lyst” godt at kende. 

Altså, jeg sendte papirerne til Lars og da jeg senere ringede til 
ham for at spørge, hvad han mente om det, sagde han, at det lød da 
meget interessant, men han havde faktisk søgt ind på et andet 
seminarium og var optaget. Desuden havde han søgt ind på ”Den 
Sociale  Højskole” i Ålborg og var også godkendt der, og lige nu skulle 
han vælge mellem disse to gode muligheder. 

Jeg blev lidt skuffet. Jeg syntes Det Nødvendige Seminarium 
havde et fantastisk spændende program med store udfordringer og 
uanede muligheder. 
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SVENDBORG 
 

Jeg tog til Svendborg med min hammer og min sav og gav mig i 
lag med opgaverne der, men det endte ret hurtigt med, at jeg overtog 
regnskaberne, hvilket jeg havde erhvervsmæssig baggrund for. 

Det var egentlig ikke fordi jeg var arbejdsløs. Jeg havde et nyt job 
i Helsingør som regnskabsfører for et kompleks bestående af to 
børnehaver og en vuggestue. En stilling, jeg var blevet opfordret til at 
tage. Ellers havde jeg før lavet noget freelance bogføring for private. 
Noget jeg ikke var særlig begejstret for, fordi nogle meget gerne ville 
have mig med til ”kreativ skattetænkning”, sådan lige på kanten. 

Stillingen i børneinstitutionerne gav mig mulighed for at slippe det 
andet og det var en halvtidsstilling på den måde, at bare arbejdet blev 
gjort, kunne jeg arbejde, når det passede mig. Jeg skulle ikke passe 
kontor eller telefon. Så jeg besluttede at arbejde i 14 dage og så tage 
14 dage til Svendborg. Sådan arbejdede jeg et årstid, med 14 dages 
skift. 

Så flyttede jeg til Svendborg på fuld tid og opgav jobbet i 
Helsingør. 

Samtidig med at jeg var ansvarlig for regnskaberne, deltog jeg i 
alt muligt andet på skolen. Lærermøder, forberedelser, foredrag og 
sugede til mig af god og nyttig viden. 

Det gjorde et meget stort indtryk på mig at deltage i et kursus om 
arbejderbevægelsens historie i Danmark. En historie, hvor nogle stærke 
begivenheder havde fundet sted så at sige udenfor vores dør, hjemme 
på Lolland, mens jeg var barn. I Nakskov var en arbejder blevet skudt, 
fordi han deltog i en 1.maj demonstration. Første maj fejres i dag som 
en selvfølge og har mediebevågenhed på underholdningsplanet, men 
næppe nogen særlig betydning. 

Men ingen talte nogensinde om arbejderes vilkår eller 30èrnes 
arbejdsløshed i vores hjem. Jeg husker dog de arbejdsløse, med 
strikkede halstørklæder som eneste overtøj og med de arbejdsløses 
blad som de forsøgte at sælge for at skaffe sig en smule at leve af. 
Bistand, som vi kender til det fandtes ikke. Man kunne få fattighjælp, 
men følgen var at man mistede sine borgerrettigheder til hjælpen var 
tilbagebetalt. Herunder stemmeretten. Der var mange tiggere, mange, 
der kom til køkkendøren for at få en madpakke. 

Det forbavsede mig meget og forargede mig også, at jeg og min 
generation havde gået i skole under en socialdemokratisk regering og 
aldrig havde hørt om fagbevægelsens historie.  
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Jeg mener stadig, at den burde være obligatorisk. Hvordan kan 
man tage stilling til noget, man ikke aner noget som helst om?  Historien 
om fagforeningernes opståen og udvikling er en vigtig del af vores 
kultur, som vi burde kende til. 

Det var en af de mange ting, der for mig var ganske nyt. 
 

MØDE OM DNS. 
 

På et tidspunkt, i den første tid, jeg var i Svendborg blev der holdt 
et introduktionsmøde om Det Nødvendige Seminarium. Højskolen 
havde velvilligt lagt lokaler til. Der skulle være 100 studerende på det 
første hold. Det var målet. Lars arbejdede på det tidspunkt indenfor 
Kirkens Korshær med nedtrapning af narkomaner og han befandt sig 
tilfældigvis i Fåborg med en gruppe, 

Han vidste ikke rigtig om han kunne få tid til at komme til mødet. 
Men han kom. 
Han stillede også spørgsmål, der fik mig til at tænke, at han nok 

vidste mere om det, end jeg havde troet. Der var for tæt pakket med 
mennesker til at jeg kunne kontakte ham. Først da det hele var slut fik 
jeg fat på ham, men inden jeg fik åbnet munden, sagde han: ”bare 
rolig, mor. Jeg har allerede meldt mig til". 

Og hvad var det så med Det Nødvendige Seminarium, der 
gjorde det så specielt? 

Programmet for seminariet var nogenlunde som følger: 
Først 2 måneders forberedelse til en 4 måneders rejse til Indien. 
Efter hjemkomsten bearbejdelse af rejseindtrykkene i form af 

bøger, lysbilleder og foredrag med udgangspunkt i mange hundrede 
interviews. 

Så en opsparingsperiode, hvor der skulle arbejdes på danske 
arbejdspladser. Den indtjente løn skulle bruges til udbetaling på huse 
forskellige steder i byer, hvor der skulle laves aftaler om praktikpladser 
på skoler for et halvt år. 

Efter indflytning i husene igen en arbejdsperiode på 3 måneder. 
Den første eksamen, nemlig eksamen i samfundsfag skulle herefter 
finde sted på Tvind i seminariets bygninger. 

Dernæst kom en 3 måneders periode, der hed: at gøre, hvad du 
finder rigtigst at gøre. 

Disse tre måneders skulle så efterbearbejdes ligesom 
rejseperioden.  

Så fulgte de 6 måneders med praktisk i folkeskolen i de forskellige 
byer, hvor grupperne havde deres huse. Samtidig hermed læses 
grundfagene om eftermiddagen og om aftenen. Og der holdes møder 
med forældre, arrangeres underholdning og lysbilledforedrag. 

Igen tilbage til Tvind, hvor der undervises i 2 ud af 4 fag, som det 
kaldtes. Altså valg af to fag indenfor musik, sport, formning og 
håndarbejde. 
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Efter eksamen i disse fag sluttes der af med liniefag og 
pædagogik. Eksamen heri aflægges i juni 1976 og lærereksamenen er 
hjemme. 

Men uddannelsen er ikke helt slut. I endnu et år er de studerende 
tilknyttet Tvind. Deres arbejde på skolerne, hvor de har fået ansættelse 
følges og først efter sommeren 1977 slippes de løs og tager nu stilling til 
om de vil fortsætte under Tvind eller om de vil ud på egne betingelser- 

DEN REJSENDE HØJSKOLE. 
 

Ophavsmanden bag seminariet var Mogens Amdi Pedersen, 
forstander for Den Rejsende Højskole på Fanø. 

På et tidspunkt havde jeg sammen med lærergruppen fra 
højskolen i Svendborg været på besøg på denne højskole. 

Den adskilte sig fra andre højskoler derved, at deltagerne rejste til 
mindre priviligerede lande, som Indien og Latinamerika, for ved egen 
iagttagelse at lære, hvordan mennesker levede der. De, der skulle til 
Indien rejste i ældre busser, som de selv satte i stand til turen. Da der 
ikke gaves nogen form for tilskud til rejsen, var det nødvendigt at finde 
pengene på anden måde. Det gjorde man bl.a. ved besparelser på 
andre, ikke tilskudsberettigede udgifter, som f.eks. økonoma, 
rengøringspersonale, pedel og så naturligvis kosten. 

Deltagerne styrede selv deres økonomi og det var deres egen 
beslutning, hvor meget de ville bruge på mad. 

Nåh, men vi ankom  til dette forhenværende Strandhotel og så 
på sagerne. Jeg syntes, det var et underligt sted. Inventaret lignede 
sammenskrab alle mulige steder fra og på en gammel sofa lå en af 
deltagerne og sov ved højlys dag. Hvad jeg endnu ikke var klar over 
var, at han sandsynligvis havde arbejdet hele natten på en gammel 
bus eller måske et helt døgn ud i een køre. 

Køkkenet var en lang tarm og på det lange køkkenbord midt 
gennem rummet med alle slags stole omkring, lå der rugbrødskrummer 
overalt og der stod torskerogn i åbnede dåser, margarine i pakker og 
blandet marmelade i en stor bøtte, samt rugbrød. I køleskabet var der 
leverpostej, mælk og ymer. 

På en væg i mødelokalet hang et langt stykke papir hen over en 
tavle og på det stod der: ”pas på ymereffekten”, malet med store 
bogstaver. Vi spurgte Amdi, hvad det betød og han svarede, at der 
var indkøbt ymer til morgenmad, men hvis de, der arbejdede om 
natten, gik og spiste af det, kunne det ikke slå til. Rationen var fast og 
nøje i overensstemmelse med kostbudgettet. 

Når budgettet blev overholdt, kunne deltagerne opnå et 9 
måneders kursusophold inklusive rejsen næsten uden udgift for dem 
selv, alt afhængigt af deres private pengeforhold. Stats- og 
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kommunestøtten for de mindst bemidlede udgjorde 100% af 
elevbetalingen. Dog ikke for rejsen. 

Dengang var skolens midler anbragt i J.A.K. banken, som ikke 
regnede med renter. Et idealistisk foretagende. Det er jo godt nok, så 
længe gælden er større end formuen. 

Vi fik holdt vores møde med Amdi. Mest for at få gode råd om, 
hvordan vi skulle gribe skolen i Svendborg an. 

Det fik vi. 
I det hele taget virkede Amdi som et menneske, der havde styr 

på tingene, det store overblik og store visioner. På en eller anden måde 
var han ligesom klogere, stærkere og mere sikker end nogen af os. 
Dette indtryk forlod mig aldrig helt, men det blev dog efterhånden lidt 
mere nuanceret. 

I bygningen på Fanø var der absolut ikke plads til noget 
seminarium, og ej heller til den hastigt voksende højskole. 

 

DEN REJSENDE HØJSKOLE FLYTTER TIL ULFBORG. 
 
Amdi og hans medarbejdere lagde sig i selen for at finde et nyt 

og egnet sted til at bygge de nye skoler og valget faldt på Ulfborg, 
hvor kommunen var villig til at tage imod foretagendet og bevilge 
byggetilladelser på markerne omkring den lille bondegård ved navn 
Tvind. 

Planerne for seminariet blev sendt til undervisningsministeriet, som 
forhåbentligt ville godkende dem.            

Men endnu før denne godkendelse forelå, samledes de 
studerende på de bare marker omkring bondegården Tvind i Ulfborg-
Vemb kommune. Der skulle bygges en ny højskole og et seminarium, 
hver især med plads til 100 deltagere. 

Bygningerne skulle komme som præfabrikerede elementer og 
arbejdet, der skulle gøres, var i første omgang at anlægge betonveje, 
grave og støbe grundmure, samt forberede kloakering og 
vandinstallation.  

Højskoledeltaerne og de seminariestuderende puklede på livet 
løs. For seminaristerne var det en usikker satsning. Godkendelsen lod 
vente på sig og mange havde, som Lars, frasagt sig sikre 
uddannelsesmuligheder for at slutte sig til eventyret. 

Da bygningerne ankom og blev sat på plads med en stor kran, 
passede det hele sammen, som det skulle, installationerne blev lavet 
og alt færdiggjort. 

Der var også bygget en administrationsbygning med 
sikringskælder, som loven krævede 

Opmuntrede flyttede deltagere og lærere ind. De 
seminariestuderende var klar til at begynde deres første studieår. 

Samtidig med byggeriet var de studerende travlt beskæftige 
med at lave 10 gamle busser om og gøre dem køreklar til den lange 
rejse. De skulle indrettes med sovepladser samt opvarmnings og 
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kogemulighed. Borde til at læse og skrive ved samt reoler til bøger og 
skrivemaskiner. 

De skulle ud på den samme rejse, som højskolen nu havde klaret 
et par gange og også skulle ud på igen.  

For mange var det nogle ganske nye erfaringer, der skulle gøres, 
nye hurdler, der skulle overvindes. Som Lars sagde: Nogle af pigerne, 
hvis hovedinteresse indtil nu havde været at få sko, der matchede i 
farven til tasken og handskerne, fandt sig selv med olie i håret og 
meget sorte negle i færd med at finde ud af, hvordan bremsesystemet 
virker på en bus.  En del af dem skulle også erhverve det store kørekort. 

For de fleste var det grænseoverskridelser, så det battede. Her 
var der ingen, der talte om en 8 timers arbejdsdag. I det hele taget var 
ordet gledet ud af sproget og talen var mere om, hvordan man nu 
nåede det hele. Og om det fælles ansvar. 

Samtidig skulle hele turen planlægges og der skulle trykkes 
spørgeskemaer til interviews. Det skulle besluttes, hvor hver enkelt bus 
skulle hen og hvad de skulle lære og hvordan. Der var meget 
forarbejde og mange møder. 

En af reglerne for at køre Tvinds busser var, at de ikke måtte køre 
mere end 50 km i timen, hvilket var angivet med et stort tydeligt skilt 
bag på hver bus. Det kunne nogle gange være en ulempe for andre 
trafikanter, men det betød større sikkerhed i kørselen med de mange 
deltagere. Chaufføren fik også instruktion om, med passende 
mellemrum at trække ind til siden og lade andre trafikanter, der havde 
mere travlt, slippe forbi, hvis forholdene betød kødannelse. 

 
Seminariet bliver godkendt til stor lettelse for lærere og studerende. 

 
Også på seminariet var de studerende ansvarlige for økonomien, 

såvel seminariets, som deres egen. De havde fælles økonomi og havde 
taget en beslutning om, at alle studielån skulle være et fælles ansvar. 
Alle deltog kollektivt i tilbagebetalingen. De kom jo fra forskellige 
samfundslag og havde derfor forskellige muligheder for studielån. 
 Forældrebesøg. Inden afrejsen den 1. November 1972 var der 
forældrekomsammen på Tvind, hvor forældrene ved film og foredrag 
blev gjort bekendt med rejsens indhold. 

Om aftenen efter vores ankomst fandt jeg mig selv vandrende 
rundt ved midnatstid med min sovepose under armen, ledende efter 
en madras at sove på. Alle madrasser på gulvet i sikringsrummet var 
optaget. Omsider fandt jeg en ledig seng i et af værelserne, hvor en 
anden DNS’ familie overnattede. 

En situation, der nogle år senere ville være helt utænkelig på Tvind. 
Der var ikke alle forældre, der var lige begejstrede ved tanken 

om rejsen, eller seminariet i det hele taget. Men der var ikke noget de 
kunne stille op imod den kendsgerning at deres datter eller søn havde 
tilmeldt sig. 

Jeg fik lejlighed til at hilse på de 10, der skulle være i Lars’ 
busgruppe og lære dem lidt bedre at kende, end de øvrige. En af 
dem, en spinkel pige, der hed Kirsten, skulle køre ”vores” gruppe en tur 
til Vesterhavet. Bag mig sad et par fædre, stoute jyder, og snakkede 



T R E T T E N Å R under  T V I N D af Else Wåle.doc 13

om, at det var da en bette klein en at sende af sted gennem Europa 
med sådan en stor bus. Den havde jo ikke servostyring og det var jo da 
ellers erfarne chauffører, der kørte sådan nogle ture o.s.v. 

Vi kørte ind i plantagen og nogle hundrede meter fra vandet var 
der en spærring tværs over vejen på grund af skydeøvelser. Vi kunne 
ikke komme frem og vi kunne ikke vende, da vejen var alt for smal til 
det, og nu ventede fædrene på, at en af de store drenge skulle 
overtage rattet. Men det var der ikke tale om. Kirsten bakkede ned ad 
skovvejen til der kom en tværvej, kørte forbi den og bakkede ind på 
den og vi kørte hjem. Fædrene bag mig sagde: ”Det var helsens godt 
klaret”, og jeg følte mig stolt på Kirstens og alle pigers vegne. 

Den næste fase i DNS’ernes uddannelse var rejsen gennem 
Mellemøsten. Busserne blev parkeret i New Delhi og resten af rejsen 
foregik med de forhåndenværende transportmidler. Lars’ gruppe kom 
til Bangladesh. 

Busserne vendte hjem igen og efter efterbearbejdelsen begyndte 
en ny periode, opsparingsperioden, hvor de studerende skulle tage 
arbejde, hvor de kunne få det og spare op til de huse, hvor de skulle bo 
i praktikperioden. 

I opsparingsperioden boede Lars i Odense  og arbejde på Lindø 
Værftet, ligesom flere af de andre. Jeg besøgte ham og hans gruppe 
og lærte dem godt at kende. Det var ikke de samme, som havde 
været i busgruppen. Nogle af dem flyttede senere til Helsingør, og når 
jeg var på besøg hos venner i Helsingør, besøgte jeg også dem. 

På det tidspunkt boede Lars i Hjørring, så ham så jeg ikke så meget. 
 

GRØNNEHAVEVEJ 
 
I helsingørhuset på Grønnehavevej, et tidligere sømandshjem, 

boede 15 studerende og en lærer. Jeg besøgte dem, hver gang jeg 
var i Helsingør og på et tidspunkt nævnte jeg, at jeg egentlig gerne ville 
tilbage og bo I Helsingør, som jeg savnede. Jeg ville også gerne bo i et 
kollektiv, men ikke hvilket som helst som helst o.s.v. 

Gitte, som jeg kendte fra odensegruppen sagde spontant, at jeg 
kunne jo flytte ind hos dem. Nåh, ja, det kunne hun jo ikke sådan 
bestemme, men hun ville da forelægge det for gruppen ved et møde. 

Det var i januar 1974. 
Jeg kunne deltage i den fælles økonomi, fordi jeg havde en lille 

indtægt fra salget af mit gamle hus i Strandgade i Helsingør. Det solgte 
jeg for et par år siden, da jeg på grund af sygdom havde måttet 
opgive mit fuldtidsarbejde i København. Det beløb jeg fik pr. måned i 
renter og afdrag, svarede til det beløb, de studerende havde som 
gennemsnitlig udgift. 

Ikke alle i gruppen mente, det var nogen god ide, men der blev 
alligevel opnået enighed om sagen. 
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I marts 1974 blev der afholdt en fest på Den Røde Højskole i 
Svendborg, som var blevet godkendt i efteråret 1972 og nu kørte ret 
godt. 

Anledningen var min 50 års fødselsdag.   Gæsterne var, foruden 
skolens personale og min familie og venner også politiske flygtninge fra 
Chile.  De var lige ankommet. Bl.a. nogle regeringsmedlemmer. 

Det blev en lidt usædvanlig festdag 
En af gæsterne var Gitte fra Grønnehavevej. I fødselsdagsgave 

gav hun mig en nøgle til huset i Helsingør. 
Og dermed var jeg inde i billedet. 
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UNDER TVINDS REGI                                                                                                         
 
Jeg flyttede ind den første april 1974. 

Sammen med lærerne på Den Røde Højskole havde jeg haft 
nogle spændende og gode år med et godt kammeratskab og store 
udfordringer. 

Men de kunne klare sig uden mig og jeg var meget opsat på at 
prøve noget helt nyt. 

Mit ophold sammen med DNS’erne varede knapt et år. Det var 
de sidste måneder af deres arbejdsperiode. Perioden med 
folkeskolepraktik og undervisning i seminariets grundfag skulle begynde  
efter sommerferien. 

Da arbejdsperioden var slut skulle vi alle til Tvind, hvor der skulle 
afholdes eksamen i det første fag for disse studerende: 

 

Samfundsfag. 
Censor kom fra København. Han var medlem af partiet Venstre 

var der nogle, der havde fundet ud af og de ventede ingen mildhed. 
Netop partiet Venstre var meget skeptiske over for påfundet: Det 
Nødvendige Seminarium. 

De første kom til eksamen og de fik alle høje karakterer. De kunne 
simpelthen deres fag – helt ud i hjørnerne. De havde jo brugt omtrent 
to år på det ene fag: at studere samfundet. I praksis, men også i teori. 

Censors kommentar var: ”Nåh, mon ikke de har valgt de 
dygtigste til at  starte for at lægge niveauet.” 

Næste dag, samme resultater. Censors kommentar: ”Ja, jeg må 
sige, de kan deres ting. De er dygtige.” 

Tredje dag. Fine resultater. Censors kommentar: ”Jeg må sige, jeg 
er imponeret. De unge mennesker ved jo sommetider mere end jeg om 
emnerne.” 

Den sidste dag sluttede som de andre. Samfundsfag var bestået 
med et gennemsnit, der lå 2 points over landsgennemsnittet. Censor 
var meget imponeret og havde ikke flere kommentarer. 

 
Tre måneder at gøre, hvad der er rigtigst at gøre, skulle nu begynde 

Næste dag skulle samtlige DNS’er beslutte sig for, hvordan de ville 
tilbringe de næste tre måneder. Alt lå åbent. Hele verden var til 
rådighed. 

Det var vidt forskellige projekter, der kom ud af det store møde. 
Mange, som det jeg deltog i, ud fra et økonomisk hensyn, men andre 
ud fra værdien af at komme ud i verden og opleve andre folkefærd. 
Nogle ville til Cuba, nogle til Sydafrika, nogle til Kina og nogle til Norge 
for at studere eventyret om det sorte guld. Nogle valgte at blive i 
Danmark og arbejde og den gruppe, jeg sluttede mig til ville køre 
Danmark rundt med en bus til feriebyer og campingpladser for at spille 
teater, spille folkemusik, instruere i folkedans og lege med børnene. Det 
var et projekt, der ikke ville belaste det samlede budget, hvilket jeg 
fandt det rigtigst at slutte mig til. 
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Da alle havde præsenteret deres planer, blev der lagt et fælles 
budget. I et hjørne af salen havde et par stykker sat sig med en 
regnemaskine, og nu måtte alle, grupper såvel som enkeltpersoner stå 
frem og fortælle, hvad de fandt det rigtigst at gøre og hvad det ville 
koste eller evt. indbringe, enten i form af en regulær indtægt eller i form 
af besparelse i forhold til normalbudgettet. Den gamle regnemaskine 
med svinghåndtag raslede tallene ned og spændingen steg 
efterhånden som tallene hobede sig op. Ville det blive dyrt og belaste 
budgettet fremover, eller ville det kunne klares. Da det sidste sving med 
håndtaget og knappen på slutsummen blev gjort, viste det et overskud 
på 800 kr. over normalbudgettet. Stor jubel i salen. Ingen revision. 
 Nu begyndte en spændende og usædvanlig periode. Jeg fik 
lært at sove og leve i en bus, der kørte fra sted til sted. Vi var tretten i 
bussen, så der var plads nok. Bussen var indrettet med siddepladser og 
små arbejdsborde foran, men den bageste del var med liggeplads på 
tværs bagi og langs siderne og midt i var der et langt, godt bord, der 
om natten blev sænket ned i højde med siddepladserne, dækket med  
madrasser og nu var der masser af liggeplads. Foran i bussen var der 
desuden en interimistisk kogeplade og et lille køleskab. 

Hvor vi kom, startede vi med at opføre et skuespil, der skulle 
illustrere, hvordan folk lod sig narre til at bruge penge på tøj, fordi der er 
nogle, der hele tiden finder på nye moder, som man ikke tør være 
ligeglad med. 

Derefter spillede vi til dans og vi legede med børnene. Efter 
halvanden måned opgav vi projektet. Vi skønnede, at der var alligevel 
ingen, og slet ikke i en hyggelig sommerferie, der gad diskutere 
forbrugersamfund. 

Vi enedes om at bruge resten af tiden til at sætte nakskovhuset i 
stand. To af deltagerne i vores gruppe boede i nakskovhuset, og da 
det var en kold og regnfuld dag, besluttede de at sætte varme på 
centralvarmeanlægget. Der blev tændt for oliefyret. 

Noget efter kom Bjarne i tanker om, at vandet var tappet af 
anlægget og han skyndte sig at lukke noget på. 

Bang. Der røg den gamle støbejernskedel sig en tur med et brag. 
Vandet fossede ud. Det bageste element var revnet. Gode råd var 
dyre. Eller var de? 

En ny kedel kostede mange penge. Vi gav os til at tænke. Jeg 
tænkte på mit gamle hus i Helsingør, hvor vi havde haft en lignende 
kedel, som vi selv havde installeret, Sigurd, jeg og vore tre drenge. 

Sådan en kedel består af elementer, der skal samles med noget 
samleværktøj, hver gang den skal opstilles et nyt sted, fordi 
pakningerne mellem elementer skal skiftes ud med nye. En 
sikkerhedsforanstaltning mod utætheder. Men derfor vidste jeg en 
smule om kedlen. 

Vi havde dengang lånt samleværktøjet hos den lokale smed 
(Berthelsen), som også hjalp os med at montere fyret på lovlig vis. Det 
var købt brugt fra en nedrevet ejendom. 

Jeg tænkte, at Berthelsen måske kunne hjælpe os med et nyt 
(brugt) bagelement og at vi kunne låne samleværktøj på skibsværftet, 
hvor Bjarne havde arbejdet. 
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Berthelsen blev ringet op og han sagde at – jo han skulle lige til at 
køre en gammel kedel til skrotning, men vi kunne få den. Vi ville gerne 
nøjes med det bageste element, for det skulle transporteres fra 
Helsingør til Nakskov på motorcykel. Vi skulle give 400 kr. for det. 

Lennart kom med elementet Bjarne lånte samleværktøj på 
værftet. Kedlen blev samlet og afprøvet. Alt fungerede fint. Det var en 
lettelse, og måske behøver jeg ikke at nævne, at jeg var lidt stolt af mig 
selv. 

De tre måneder fik en ende og vi mødtes alle på Tvind for at blive 
præsenteret for hinandens oplevelser og udbytte. DNS’erne flyttede 
tilbage til deres huse i Hjørring, Holstebro, Nyborg, Nakskov og  Helsingør 
og begyndte at undervise i folkeskolen som praktikanter og at læse 
grundfagene. 

At læse grundfagene betød: seks ugers intensiv læsning af et fag 
og derefter eksamen, der afholdtes i de pågældende huse. Og så i 
gang med et nyt fag de næste seks uger. Faglærerne tog på skift til de 
forskellige huse, underviste i deres fag og førte de studerende op til 
eksamen sammen med en af ministeriet udvalgt censor. 

Jeg deltog i undervisningen, men ikke i eksamen. Jeg havde ikke 
forudsætningerne, idet jeg dels ikke havde studentereksamen eller HF 
og dels ikke var tilmeldt seminariet. Men jeg havde meget glæde af at 
deltage og lærte en del. Bl. a. mængdelære, som jo var noget helt 
ukendt, da jeg gik i skole. 

Hver formiddag var de studerende i praktik på forskellige 
folkeskoler rundt om i Helsingør. 

Ofte havde de besøg af forældre fra deres skoler, dels for at 
fortælle dem om deres uddannelse og dels for at tale med dem om 
børnene. Samarbejde med forældrene var en af de ting, der blev lagt 
meget stor vægt på i uddannelsen. 

I julen 1974/75 tog de forskellige på hjembesøg. Jeg havde jo mit 
hjem her på Grønnehavevej og jeg holdt jul med mine sønner, 
svigerdøtre og børnebørn. Der var jo plads nok. 

Privat initiativ uønsket. En af DNS’erne, Lennart, havde benyttet 
ferien til at skure og lakere bagtrappen i huset. Da vi mødtes igen efter 
jul havde jeg ventet, at han måske fik lidt ros for sit initiativ. Men nej, det 
fik han ikke. Han fik skæld ud. Ingen havde bedt ham om at ordne 
trappen. Det var ikke en fælles beslutning, at det skulle gøres. Det var 
en individuel handling, som ikke hørte hjemme i kollektivet. 

Jeg følte mig ilde tilpas over det synspunkt og accepterede det 
egentlig ikke. Det var første gang jeg mødte den fra Tvinds side 
indædte kamp imod individualister. 

I det hele taget var de diskussioner, hvor man talte om 
holdninger, hvad der var rigtig og forkert, vanskelige for mig at være 
deltager i. Jeg havde svært ved at følge, hvad jeg syntes var snørklede 
tankegange og jeg følte mig ret ufuldkommen. Jeg huske 
fornemmelsen fra dengang jeg gik i 1.G. Også der havde jeg følt mig 
som et barn blandt voksne, som jeg gjorde nu. Heldigvis spillede min 
mening ingen stor rolle. Jeg var jo ikke en rigtig DNS’er. En af mine store 
mangler var, at jeg ikke stillede spørgsmål. I min skoletid ville det være 
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absolut uopdragent at stille spørgsmål. Det blev man meget hurtigt og 
grundigt vænnet af med. 

Med udgangen af februar havde alle aflagt eksamen i 
grundfagene  og faglærerne var færdige for denne gang. 

 

TIL TVIND. 
 

Tiden var kommet til undervisningen i de praktiske fag, linjefag og 
pædagogik, hvilket alt sammen skulle foregå på Tvind. Gitte talte med 
mig om, hvad jeg skulle og foreslog at jeg tog med til Tvind og der 
sluttede mig til tvindgruppen. Det betød en ophævelse af mit 
tilhørsforhold til DNS. 

Betingelserne for at arbejde på Tvind havde hidtil været, at man 
skulle have deltaget i en af rejserne med Den Rejsende Højskole og 
derigennem havde lært noget disciplin. Det ønskede jeg ikke, mente 
ikke at jeg kunne klare strabadserne. Jeg havde været syg og var ikke 
helt på mærkerne endnu. Men det behøvede jeg heller ikke. Jeg 
kunne godt være med alligevel, jeg havde jo været sammen med DNS 
i elleve måneder. Det ville jeg gerne. Det var jo et privilegium, at få lov 
til at være med i det storslåede projekt. 

Et helt nyt liv skulle nu begynde. Jeg var også en smule usikker og 
beklemt uden at kunne forklare hvorfor. 

Banegården:  Administrationsbygningen på Tvind havde et stort 
rum foran og et stort rum bagved. Derimellem en lang gang med 
værelser til den ene side og til den anden side et stort køkken, der 
anvendtes som mødelokale og gæstelokale. 

Det forreste rum kaldtes banegården. Her var telefonen med 4 
linjer og her var stedet, hvortil folk ankom og hvorfra de rejste. Stedet, 
hvor postbudet fik sin kaffe og hvor den private pengekasse stod. 

Det bageste rum fungerede som bibliotek og kaldtes 
bagperronen. 

På banegården sad Lone. Hun tog telefonerne, tog imod posten 
og tog imod de ankomne med stor venlighed og hun tog afsked med 
dem, der skulle ud på en rejse. Hun var meget afholdt af alle. Jeg skulle 
være hendes medhjælper og afløser. Lones gruppe, som jeg kom til at 
tilhøre, kaldtes banegårdsgruppen.  Vi var så vidt jeg husker seks i 
gruppen og vi havde til opgave at passe telefonen, lave regnskaber, 
passe biblioteket og tage os af gæster, der skulle have kaffe og kage 
og vises rundt. Inden længe blev kaffedrikning stærkt reduceret, te var 
meget billigere. Det var Amdis forslag. Han sagde ikke, at vi ikke skulle 
drikke kaffe. Han lavede et regnskab på vægtavlen, der viste forskellen 
i udgift på et vist antal kopper kaffe og det samme antal kopper te. Og 
da vi alle var grebet af ideen om ikke at bruge penge overflødigt, holdt 
vi naturligvis op med at drikke kaffe, undtagen ved meget specielle 
lejligheder. Posten fik stadig sin daglige kop kaffe. 
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Der var trykkerigruppen, som stod for alt arbejde med at trykke 
pjecer og bøger i trykkeriet i kælderen og autogruppen, hvis område 
var auto- værkstedet, hvor de skulle vedligeholdelsen af stedet biler, 
holde alt værktøj i orden og assistere deltagerne ved istandsættelsen 
af deres busser. 

Alle, der på den måde arbejdede på stedet kaldtes 
danmarksgruppen, og nok havde vi vores områder, men var naturligvis 
til rådighed for de andre grupper, hvis der var for meget tryk på der. 

Så var der Tvind Købmandshandel, der først var i 
sikringskælderens forreste rum. I det bageste og største rum var 
trykkeriet med gamle offset maskiner. Her blev alle rapporter far 
Højskolen trykt og samlet. Ofte har jeg sammen med mange andre 
gået rundt om lange borde og samlet sider sammen til bøger, som blev 
udgivet af vores forlag SKIPPER CLEMENT. Alle bøgerne var forfattet af 
en Elin Hansen, formentlig med henblik på en evt. biblioteksafgift. Så 
vidt jeg ved eksisterede Elin Hansen ikke. Bøgerne var spændende 
læsning. Især var jeg meget optaget af en rapport fra Latinamerika, 
der klart beskriver forskellen på almindelige menneskers levevilkår i Peru 
og i Allendes Chile. Holdet havde været i begge lande før Allende blev 
dræbt og landet igen fik diktatur. 

Da Trykkeriet fik en meget stor trykkermaskine og skulle overtage 
hele sikringskælderen, blev købmandshandlen flyttet til den oprindelige 
tvindgård. Gennem købmandshandelen, der blev passet af Niels 
Kløvedal, blev der indkøbt alskens kolonial til en gros pris til skolerne og 
fra købmandshandelen blev alt omhyggeligt viderefaktureret. Der 
skulle være orden i regnskaberne og det var der. Det var efterhånden 
store partier, det drejede sig om. Og mange penge. Skolernes økonomi 
var meget skarpt adskilt fra vores private økonomi. Også privat blev der 
efterhånden som lærergruppen voksede, tale om store indkøb. F.eks. 
af tobak. Mere herom senere. 

I turistsæsonen begyndte købmandshandelen at udvikle sig til en 
detailhandel med f.eks salg af nødder i små poser. Og det blev enden 
på købmandshandelen. Det skulle der ikke bruges tid på. Skolerne 
overtog hver især deres egne indkøb og de private indkøb overgik til 
administrationen. Niels måtte i gang med noget andet. Det havde han 
ikke lyst til. Han var en af de første, der forlod stedet, efter at jeg var 
ankommet. En dag på et fællesmøde erklærede han, at han nu ville 
slippe håndtaget og rejse ud på egne betingelser. Han holdt fast ved 
sit og drog af uden den større dramatik.  Han  var en af de få, der kom 
så fredeligt af sted. Men tilbage til banegården og den allerførste tid. 
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PÅ UBESTEMT TID. 
 

Jeg blev medlem af lærergruppen på ubestemt tid. Efter nogen 
tid blev jeg kaldt til samtale hos Amdi, Ruth og Poul og fik forelagt 
betingelserne for at være med i lærergruppen, som vi kaldte os, hvad 
enten vi var lærere eller ej. Som hos DNS’erne gjaldt det, at vi havde 
fælles tid, fælles økonomi, fælles ejendele og fælles betingelser. Vi 
deltog sammen i opbygningen af det, der senere skulle udvikle sig til et 
skolesamfund, såvel i Danmark, som i udlandet. Disse planer i deres 
vorden krævede at vi, som deltog heri, gik 100% ind for sagen og at 
man kunne stole på vores medvirken fremover. 

Dette indebar at man deltog på ubestemt tid eller slet ikke. Og 
ubestemt tid, betød, at der ikke var nogen dato for ophævelse af 
samarbejdet og at der ikke ville komme det, så længe foretagendet 
bestod.  

Nogle år senere blev der indført 2års kontrakter, således at man 
først efter 2 år skulle beslutte et varigt tilhørsforhold. Det var der ikke nu. 
Det var enten – eller. 

 Jeg var indforstået med at deltage på ubestemt tid og at alt, 
hvad jeg ejede og tjente ville tilhøre gruppen, samt at jeg ville udføre 
det arbejde, der blev mig pålagt. Der blev ganske vist sagt, som vi 
enedes om, Men jeg erfarede senere, at man bare havde at være 
enig. 

Vi blev enige om betingelserne og jeg var nu medlem af 
lærergruppen. 

De mennesker, der blev indlemmet i lærergruppen, forventedes 
naturligvis at have de politisk rigtige holdninger, at tilhøre venstrefløjen. 
Dog skulle der ikke være diskussion om linjen. Havde man en 
divergerende mening herom, måtte man ændre den, eller blive gået. 

De fleste elever på højskolen var også orienteret til venstre. Den 
første tid, jeg var på Tvind, var der et hold, som havde været i 
Latinamerika. Blandt deltagerne var der nogle med meget markante 
meninger om politik og de faldt ikke i hak med lærergruppens. Det kom 
til voldsomme sammenstød og det endte med at halvdelen af holdet 
forlod skolen.  

Alt dette nåede mig kun som svage dønninger og jeg tog mig 
ikke af det. For ikke ret lang tid siden traf jeg en af disse deltagere og 
han fortalte mig bl.a., at deltagerne fra holdet stadig mødes. Både de, 
der gik og de, der blev. Så egentlig var det ikke deltagerne indbyrdes, 
der krigedes.   

 
Jeg havde ladet forstå, at jeg meget gerne ville have eget 

værelse og det fik jeg. Først senere gik det op for mig, at 
banegårdsgruppen havde to værelser til rådighed. Der var 4 køjer i et 
værelse. Og da jeg havde det ene værelse, måtte alle de øvrige bo i 
det andet. Egoisten Else. 

Da jeg fandt ud af sammenhængen og begyndte at tale om 
det, blev jeg på det venligste imødegået. Det var som det skulle være 
og det slog jeg mig til tåls med. 
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Næste punkt på programmet var, at hente mine ejendele i 
Helsingør. Ingen møbler, der var værd at flytte. Men mange bøger, min 
væv, min symaskine, mit musikanlæg og min harmonika samt mit 
meget beskedne forråd af tøj. 

Bøgerne fandt straks deres plads i bagperronens bibliotek. 
Musikanlægget så jeg ikke mere. Symaskinen kom ind i et rum med 
mange andre symaskiner, til fælles afbenyttelse og til udlån til skolerne 
og tøjet gik ind i rummet med lærergruppens fælles tøj. Væven blev sat 
væk og den blev siden overtaget af en DNS’forælder. Jeg så den ikke 
mere. 

Vi havde fælles tøj. Ikke at jeg kunne bidrage med ret meget, 
men af det lidt jeg havde, så jeg kun det bedste igen på andres 
kroppe. Det betød nu ikke så meget. Dengang. Vi måtte yde efter 
evne og nyde efter behov, som det hed. 

Jeg havde aldrig været vant til at eje noget af særlig værdi, ej 
heller at have ret mange penge til rådighed. Så for mig betød det ikke 
nogen synderlig ændring, hvad økonomi angik, at blive medlem af 
lærergruppen. Kost og logi havde vi jo. Kosten lignede meget den, jeg 
havde set på Fanø, men det forbedredes betydeligt efterhånden. 

En ting af værdi havde jeg dog: Et pantebrev på 100,000 kr. 
pålydende værdi, med panteret i det hus, jeg havde solgt i Helsingør. 
Det blev lagt i administrationsbygningens store pengeskab. Afkastet gik 
i den fælles kasse. 

Det fælles tøj, befandt sig i et værelse, hvor der var hylder langs 
den ene side og bøjler på en stang i den anden. Her hang overtøj, 
bluser, skjorter, jakker o. lgn.  For enden af værelset stod der store 
papkasser med sokker og undertøj.  

Man afleverede sit snavsetøj på vaskeriet i den gamle tvindgård 
og her var der en DNS’mor, der var beskæftiget med tøjvask, sortering 
og påpladslægning dagen lang. Vi var jo mange brugere. 

Tøjet var heller ikke mere på plads, end at alle sokkerne lå hulter 
til bulter og man skule være heldig for at finde to ens. 

På et eller andet tidspunkt ophørte ordningen og vi fik hver sit tøj 
og måtte selv tage os af det. Jeg tror det var, da Lærerboligen blev til 
højskole og vi måtte finde andre steder at bo. Så var det også slut med 
eget værelse for mit vedkommende i de næste mange år. 

 

På banegården stod den gule spand. Den private pengekasse. Vi 
kunne bruge lommepenge, som vi ville (være det bekendt til). Der blev 
købt ind en gros af tobak og hygiejnebind, så det behøvede vi ikke at 
tænke på. Alle de fælles penge var i den gule spand, en gul 
plastikspand med hvidt låg. Her kunne man tage, hvad man skulle 
bruge og der skulle ikke aflægges regnskab. Dette var et af vore 
gæsters problemer. Hvordan kunne man være sikker på, at ingen 
udnyttede dette system og bare tog penge og brugte på sig selv. Det 
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kunne man naturligvis ikke være sikker på. Og dog var vi det. 
Sikkerheden var, at vi alle var besjælede af tanken om de store 
opgaver og af nødvendigheden af at spare så meget som muligt op 
for at komme videre med planerne. Personligt ville jeg ikke tage een 
øre, jeg ikke behøvede og derfor var jeg sikker på, at sådan tænkte 
alle hos os. 

Men denne tankegang var fremmed for de fleste udenforstående. 
Mit eget lommepengeforbrug var lig nul. En af de første varme 

dage i foråret gik jeg dog til Staby og købte mig en is til 2 kr. 
Det havde jeg dårlig samvittighed over meget længe. Så det 

gjorde jeg ikke mere. 
Også lærere, der havde brug for et udlæg til en skoleudgift, 

hentede penge i den gule spand. Så snart de havde fået beløbet igen 
fra skolens kasse, skulle de skifte udlægssedlen ud med kontanter. Det 
gav meget bøvl, for lærerne havde altid kolosalt travlt og måtte 
undertiden under pres, for at bringe orden i sagerne. Der herskede hos 
nogle stadig den opfattelse at kontorarbejde og herunder regnskab, 
var noget underordnet. Noget for nørder. 

 

FAMILIEN. 
 

En anden følge af at være i lærergruppen var, at man skulle 
holde op med at bekymre sig om sin familie og sine gamle venner. De 
passede ikke ind i alt det, vi skulle og vi skulle som sagt være med 100 
procent Ikke 99 procent. Det betød at man ikke kunne hænge i 
telefonen for at tale med sine forældre og man besøgte dem højst et 
par dage en eller to gange om året. Kort sagt. Vi var sammen på en 
øde ø, eller noget i den retning og vi havde selv valgt det og sagt god 
for det. Mere eller mindre helhjertet. Der var nogle for hvem det kneb, 
det med forældrene og nogle af forældrene kunne ikke affinde sig 
med det. De fleste på Tvind var jo ret unge. Jeg var den første af den 
ældre generation. Siden kom der flere til. 

Selv var jeg indforstået med dette synspunkt og i de følgende så 
hverken min gamle mor eller mine børn ret meget til mig. Ej heller mine 
søskende og de gamle venner slet ikke. 

Alt dette kom tilbage med fuld styrke, da jeg nu for nylig læste en 
bog af Jung Chang: VILDE SVANER. Om tre generationers opvækst før 
og under revolutionen i Kina. Jeg citerer: 
”’Hver gang hun tog hjem, blev hun kritiseret. Hun blev anklaget for at 
være ”for knyttet til sin familie”, hvilket ansås for en ”borgerlig vane” , 
og skulle se mindre og mindre til sin mor. På den tid fandtes der en 
uskreven regel om at ingen revolutionær måtte tilbringe natten udenfor 
sit kontor, undtagen om lørdagen. Min mors anviste soveplads var i 
kvindernes forbund, som var adskilt fra min fars bolig af en lav jordvold. 
Om natten klatrede hun over volden, gik gennem den lille have til min 
fars værelse og vendte tilbage til sit eget værelse før daggry. Det blev 
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hurtigt opdaget og hun og min far blev kritiseret under partiets møder. 
Kommunisterne havde givet sig i lag med en grundig omorganisering 
af, ikke blot institutioner, men også folks tilværelse, især de, der havde 
sluttet sig til revolutionen. Tanken var, at alt personligt var politisk. I 
virkeligheden skulle intet herefter anses for ”personligt” eller privat. 

Smålighed blev blåstemplet som ”politisk” og møder blev det 
forum, hvorigennem kommunisterne kanaliserede enhver art af 
personlig fjendtlighed.” Citat slut. 

Familieliv på Tvind: Det var et af de spørgsmål, som igen og igen 
blev berørt af turisterne. Hvad med familielivet. Tålmodigt forklarede 
man dem, at vi havde andet og vigtigere at tænke på end familie og 
børn. At det vi praktiserede ikke var en ny livsform, men et stykke 
pionerarbejde, som krævede os 100%. Og når man tænker på, hvad 
der blev sat i gang og gennemført, er det jo indlysende nok. Personligt 
beskæftigede jeg mig ikke meget med det spørgsmål. Jeg havde mit 
familieliv bag mig, mente jeg. 

Jeg var dog ikke uvidende om, at der også var nogle hist og her, 
der dannede par og havde et seksualliv, om end i det skjulte. 
Parforhold som sådan blev ikke accepteret og der kunne slet ikke være 
tale om børn. Skulle ”uheldet” være ude, var det abort. 

Hvis et parforhold begyndte at blive åbenlyst, blev der gjort alt, 
for at skille parterne ad. De kom på hver sin skole eller på hver sit 
rejsehold. Og helt galt var det naturligvis, hvis man havde et forhold til 
nogen udenfor Tvind.  

Det eneste par på stedet var Amdi og Ruth. De var stedets 
overhoveder. Senere var det Amdi og Kirsten Larsen, men Ruth spillede 
stadig en overordnet rolle, dygtig som hun var. Hun tog sig bl.a. af 
ulandsarbejde, som efterhånden blev meget omfattende. Disse faste 
forhold hindrede dog ikke Amdi i at dyrke de søde, friske unge piger, 
der gerne ville dyrkes. Alle vidste det. Ingen talte om det. 

Kvinderne var langt i overtal i lærergruppen. Det hænger 
naturligvis sammen med, at kvinder i det store og hele er mere 
altruistiske end mænd. De vil gerne være noget for nogen og opfylde 
deres ansvar for det fælles. 

På Tvind var der mening og masser af udfordring, og hvad 
arbejdet angik, blev der ikke skelnet mellem kønnene eller aldrene. For 
os ældre kunne det godt være lidt af et problem, hvis de fysiske 
kræfter ikke var så gode som før. Det var der ingen forståelse for. Jeg 
havde ganske vist gennemført  at holde nogle timers middagspause, 
men det var mere under henvisning til helbredet end til alderen 
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MERE BYGGERI. 
 

Siden jeg første gang var på Tvind på forældrebesøg, var der 
kommet flere bygninger til. Bl.a. den lærerbolig, hvor vi havde vores 
værelser samt et frysehus, hvor holdene kunne have deres mad i hver 
sin frostbox. 

Da jeg ankom i 1974 var der fuld gang i byggeriet af en efterskole 
med plads til 100 elever, så vi blev efterhånden mange mennesker på 
Tvind. Det afsluttedes med byggeriet af en stor sportshal, som rummede 
de internationale mål for indendørs fodbold. Der var streget op og 
indrettet til 4 badmintonbaner. Der var alle faciliteter til sportsstævner, 
også en restaurant på første sal. Hallen var bygget som efterskolen af 
præfabrikerede betonelementer, der var istøbt perlesten i yderfladen, 
hvilket var ret smukt. Tagene var built up tage på efterskolen, mens 
sportshallen havde høj tagrejsning. 

Og så var der gylleanlægget. Det var et kapitel for sig. Der var 
ingen kloakering som sådan på Tvind. Den gamle gård havde haft sin 
mødding og et vandafledningssystem med sivebrønde, som man 
brugte det på landet. 

Men det kunne jo ikke godkendes til så mange mennesker og der 
blev bygget et såkaldt gylleanlæg med to store åbne bassiner. Til det 
blev der knyttet et toiletsystem, der på den tid var epokegørende, eller 
kunne have været det. Så vidt jeg ved, blev det ikke brugt andre 
steder. Alt fra toiletter, køkkener og baderum løb til gylleanlægget, 
hvor det blev varmetrykbehandlet og ledet ud i de åbne tanke. 
Varmebehandlingen sikrede imod skadelige bakterier og imod ilde 
lugt. Det skete dog af og til, især i starten, at behandlingsprocessen 
svigtede og det medførte en grim stank i nogen tid. Men som oftest og 
efterhånden altid, mærkede man ikke noget til nogen stank. Toiletterne 
var vacuumtoiletter, der brugte meget lidt vand, men under højt tryk, 
som man også kender det fra transportmidler, bus, fly, tog. Vi havde 
egen vandboring. Så hvad saniteten angik, var vi uafhængige. 

Der kom meget mere byggeri efterhånden og fra nu af var jeg jo 
med i beslutningsprocesserne herom, på linje med de andre. Sådan 
mente vi i hvert fald, det var. 

 
Fællesmøderne var det sted, hvor planerne blev udviklet, (troede 

vi) og alle der på nogen måde kunne forlade, hvad de ellers lavede, 
deltog. F.eks. skulle der altid være en ved telefonen og hun var 
dermed udelukket fra fællesmødet. Senere, da der var mange flere 
skoler, skulle der altid blive en tilbage på skolen, mens alle andre 
deltog. 

Nu er det jo ikke alle, der er lige hurtige i hovedet til at komme 
med replikker og give bidrag til ideologiske tanker eller nye projekter, 
som man ikke før har hørt om, men der var ingen vej udenom, Passivitet 
anerkendtes ikke. Heller ikke træthed. 

Det hændte, at nogle af dem, der havde arbejdet i 
autoværkstedet eller med nybygninger i mange, mange timer, sad og 
faldt i søvn. Så skulle de op og stå. Så kunne de i det mindste ikke sidde 
og falde i søvn. Men mere end een gang oplevede jeg en, der 
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simpelthen faldt i søvn stående og væltede kladask om på gulvet. Han 
måtte op og stå igen. Blev skældt ud, måtte tage sig sammen. 

 
Afmagt. Konkret huske, hvad vi talte om, kan jeg ikke, men jeg 

husker, hvordan jeg havde det, når en eller anden synder fik læst 
teksten af Amdi og en hel flok andre, som gav deres besyv med. Det 
krympede sig i mig og en gammelkendt følelse af afmægtighed 
groede frem fra gemte lag. 

En følelse, jeg lærte at kende i mellemskolen, hvor vi havde en 
led tysklærer. Han nød at udse sig et offer og gå i gang. Denne lærer 
behandlede eleverne (os) dels efter social status og dels efter 
kundskaber. Selvom jeg ikke personligt blev offer, fordi jeg havde 
begge kriterier i orden, hindrede det mig ikke i at føle mig skamfuld og 
afmægtig over det, der foregik. En skam og afmagt der bundede i 
følelsen af at svigte ofrene. Men dengang var lærerne almægtige og 
der var ingen støtte at hente hos nogen. Lærerne havde hånd- og 
halsret over eleverne og at klage til forældrene var utænkeligt. 

Også på Tvind var det utænkeligt at komme med indvendinger, 
medmindre man selv ville råbes ned under gulvbrædderne. Jeg havde 
i hvert fald ikke modet og ved heller ikke, hvor jeg skulle have fået det 
fra. Den flinkeskole, jeg have gået i, dels som barn i tredivernes skole 
dels ikke mindst som pige, gjorde sit arbejde grundigt. Jeg var jo 
overbevist om, at jeg nok tog fejl. Det var sikkert godt at få fokus på 
fejltagelser eller fejltænkning og blive benyttet som afskrækkende 
eksempel. Det var jo ikke personligt ment, men til opbyggeligt brug. 
Lad os være glade for det. 

Hvad der skete i barneskolen var direkte mishandling uden andet 
formål end at læreren skulle hævde sig. 

Det her derimod var til gavn for alle. ??? Disse to følelser, frygt og 
afmagt havde jeg ikke ventet at skulle møde her. 

Det kom i skuffen. 

Bortset fra disse pinagtige episoder, som aldrig omtaltes bagefter, 
var møderne som oftest meget inspirerende og kunne fylde een med 
stolthed over alt det, der blev planlagt og udrettet. Snakken var ofte 
spækket med vitser og jokes. 

Der blev altid sunget og ofte flerstemmige sange. Jeg nød meget 
at være med i korsang. 

I korsang danner man jo også et eksempel på et teamwork , hvor 
alle må følge de fælles retningslinjer (noderne) og hver især yde deres 
bedste. Det kan jo ikke nytte noget at synge sin egen melodi midt i det 
hele. 

En af de sange vi sang, havde en DNS’er haft med hjem fra 
Sydafrika. Den var firstemmig og meget smuk at høre og dejlig at 
synge. Først havde alle på DNS lært den og siden alle vi andre. Og når 
som helst vi mødtes til et eller andet praktisk arbejde kunne vi synge 
den firstemmigt, hvis blot alle stemmerne var tilstede. Vi kunne være fra 
fire til flere hundrede. Som den dag, da vi lugede gulerødder på flere 
tønder land. 
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Andre og meget spændende ting, vi deltog i, var når et 
hold kom hjem fra rejsen og holdt foredrag med lysbilleder eller 
fremførte skuespil, hvilket var en almindelig måde at præsentere 
sit produkt på. 

 

NYE KURSER. 
 

Der blev oprettet nye kurser. F.eks. et toårigt HF. kursus kaldet PTG. 
(Praktisk, Teoretisk Grundkursus), hvis rejse skulle gå tværs gennem 
Sahara. De skulle bo i lærerboligen. Denne bolig havde været første og 
eneste forsøg på at have en decideret lærerbolig. Nu skulle der være 
en ny skole. 

Vi flyttede ud, hvor vi kunne finde rum rundt omkring på skolerne 
eller de gamle gårde og det var slut med eneværelse for mit 
vedkommende. 

PTG var anlagt som et toårigt højskoleophold, der skulle munde 
ud i en fuld HF. eksamen. 

Ganske vist kan man ikke på en højskole afslutte med en 
kompetancegivende eksamen, men deltagerne kunne tilmelde sig 
eksamen i Holstebro som privatister. Det gjorde de og det gik fint. Det 
var dog et hårdt slid for dem 

Hverdagen for os alle var opdelt i halvt teoretisk og halvt praktisk 
arbejde. Det var tidens devise. I vores gruppe, banegårdsgruppen, var 
der rigeligt af begge dele. De, der tog imod gæsterne havde i 
begyndelsen af og til besøgende, der skulle have te og kage og 
rundvisning med oplysning om skolernes arbejde, og en eller to måtte 
slippe, hvad de ellers var beskæftiget med, men efterhånden kom der 
flere og flere gæster og Tvind blev et fast udflugtsmål for turistbusser og 
det blev en fast beskæftigelse at tage sig af gæster.  

To gange årligt var der fordelingsmøde, hvor alle i lærergruppen 
skulle være med. En gang i marts og en gang i september. Før lærerne 
skulle af sted med holdene på rejse. På disse møder, der kunne strække 
sig over flere døgn og hvor også principper og politik blev diskuteret og 
retningslinjer udstukket, foregik fordelingen af arbejdsopgaverne, hvilke 
lærere, der skulle på hvilke hold og hvordan alle vi, der arbejde på 
Tvind skulle fordeles til de forskellige gøremål. Dengang herskede den 
opfattelse, at alle skulle kunne alt og at faglig uddannelse ikke var 
noget kriterium for at påtage sig en bestemt opgave. En opfattelse 
baseret på ideen om, at det er sundt at bryde sine grænser og gøre 
det af med fordomme om, hvad man kan eller ikke kan. 
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KURT STIKKER AF. 
 

Et år efter at jeg havde fået nøglen til Grønnehavevej sad jeg på 
banegården og passede telefonerne. Jeg håbede så småt på, at der 
måske blev en lille pause, så jeg sammen med et par andre kunne få 
en kop cacao og et stykke franskbrød og ligesom fejre en 
fødselsdagen i 10 minutter. 

Kurt, som var med pølsebilen, som vi kaldte stedets varevogn, i 
Videbæk for at hente ost, skulle efter aftale afløse mig ved 15. tiden. 
Men Kurt kom ikke. Der blev ingen 10 minutters fødselsdagspavse den 
dag. 

Kurt, som var murer af uddannelse og absolut ikke meget talende 
eller f.eks. kontorinteresseret, var på fordelingsmødet blevet udset til at 
skulle lave regnskab. Det mente Kurt ikke, han kunne finde ud af og 
han havde ingen som helst lyst til det. Han var god til at arbejde med 
hænderne og det befandt han sig godt med. Men regnskab kunne 
han ikke, Det troede han i hvert fald ikke han kunne og hans bekymring 
herover anfægtede ham så meget, at han lod pølsebilen stå i 
Videbæk og rejste fra det hele. Det var den første rømning, jeg 
oplevede. 

Jeg syntes det var synd for Kurt. Hvorfor skulle han dog absolut 
lave regnskab, når han meget hellere ville arbejde med sine hænder? 

Kurt kom i øvrigt senere tilbage og han kom ikke til at lave 
regnskab. Men nogle år senere rejste han sin vej igen. Og denne gang 
definitivt. 

Senere var det så Niels, der slap håndtaget og ved et 
fællesmøde senere igen var Amdi blevet irriteret på Malu, som 
arbejdede i trykkeriet, eller det virkede mere, som om han var irriteret 
og så fik øje på Malu. Malu var en DNS’mor og nogle år yngre end jeg. 
Hun havde som ung haft børnelammelse og havde stadig 
eftervirkninger deraf i sin ene skulder. Hun var meget tynd og spinkel. 
Malu var uddannet som journalist og hun arbejdede i ”Skipper 
Clement”. Nu skulle hun under behandling. Blev beskyldt for at ville 
have privilegier og gå udenom det hårde fysiske arbejde. Bearbejdelse 
af hende var vedholdende og hun begyndte at ryste. Til sidst kunne 
hun ikke klare mere, men rejste sig og løb ud af døren. Hentede sine få 
ejendele og kørte væk i sin lille Morris. Ingen prøvede at forsvare 
hende. Hun kom aldrig tilbage.  

Da hun var væk, kom turen til mig. Amdi havde ikke fået brugt 
alt sit krudt endnu. Han spurgte om jeg også havde i sinde at stikke af, 
mens vi nu var i gang.  

Jeg blev hed om ørerne, men sagde, at jeg ville blive og lave 
mit arbejde. Og det var så det. Der blev ikke sagt mere om det. 
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EPISODER. 
 

Vi luger gulerødder. Det blev forår og store marker blev tilsået 
med gulerødder og andre grønsager og der blev lagt kartofler. Da 
gulerødderne var langt nok fremme til at de skulle udtyndes og renses 
for ukrudt blev alle mand kald af huse. Også de studerende på 
seminariet og højskolerne. Det blev for mig en uforglemmelig oplevelse. 
Mens vi gik og lugede, sang vi sangen fra Sydafrika og alle sang med. 
Solen skinnede og det var en vidunderlig dag. På få timer var flere 
tønder land med gulerødder luget og udtyndet. Et eksempel på, hvad 
fællesskab kan udrette og en bekræftelse af vores tro på fællesskabets 
værdi. 

Der skulle komme mange andre projekter, hvor jeg ved med i 
sådanne større sammenhænge om end ikke altid med lige stor 
begejstring. 

 
Bruno efterladt. PTG’ ernes tur gennem Sahara foregik også i 

gamle, dertil indrettede busser og en dag, da jeg passede telefonerne 
på banegården, kom der en opringning fra telegrafen. Der var 
kommet et telegram, som blev læst op for mig. Det var almindelig skik 
og brug, for at vi kunne få indholdet at vide så hurtigt som muligt. Det 
kunne være en gearkasse, der skulle sendes af sted omgående til en 
strandet bus eller andet lignende. Ved at give meddelelsen pr. telefon 
blev der sparet tid og selve telegrammet kom så med posten senere. 

I dette tilfælde var telegrafdamens tonefald meget bekymret og 
forsigtigt og budskabet lød da også ret dramatisk: Bruno brudt 
sammen. Efterladt i ørknen. Holdet på vej hjem. BODIL. 

Det var altså en af PTG` s busgrupper, der havde været i vanske- 
ligheder. 

Jeg takkede telegrafdamen for beskeden og forklarede hende, 
at Bruno var en bus og ikke en person. Hun takkede befriet og ringede 
af. 

 
Efterhånden som jeg dykker ned i erindringen, dukker der   mere 

og mere op. For eksempel dengang det blev besluttet, at vi alle skulle 
spise fælles om morgenen kl. 7. Altså alle de medlemmer af 
lærergruppen, som arbejdede på stedet og ikke havde elever at tage 
sig af. Det gjaldt også de af os, der havde været på natarbejde eller 
måske døgnarbejde og var gået til køjs ud på de små timer. Jeg husker 
Britta, som blev båret skrigende ud af sin seng og ind til bordet. Hun ville 
bare sove. Var gået i seng kl. 5. Inden længe ophørte også denne 
ordning. 

 
Og dengang vi skulle læse aviser på et fast tidspunkt om 

formiddagen, lige meget, hvad vi ellers lavede, fordi vi skulle være 
orienterede om, hvad der foregik ude i verden. Det kunne jo være 
godt nok, men tidspunktet var ikke altid lige passende for alle og der 
skulle jo også bruges mange flere aviser, når alle skulle læse dem 
samtidig. Det var naturligvis også fordi vi skulle drøfte indholdet med 
hinanden og få nogle gode ”snakker”. 



T R E T T E N Å R under  T V I N D af Else Wåle.doc 29

Denne periode varede heller ikke længe. 
Den slags hører ind under, hvad jeg kalder raptusser. Min far 

havde også den slags anfald. Som da han f.eks. en morgen var stået 
meget tidligt op og havde gået sig en tur. Eller måske var han bare 
kommet meget sent hjem. Han fandt ud af, eller generindrede, hvor 
vidunderlig sådan en tidlig morgenstund kan være og det gik ud over 
hele familien. Vi skulle alle have lejlighed til at nyde. Så vi blev varfet ud 
– værsgo’ og nyd. 

Eller som i Gullivers rejser, hvor man kan læse om kejseren, som 
kundgjorde en befaling til alle sine undersåtter under trussel om alvorlig 
straf, om at åbne deres æg i den spidse ende. 

 

VERDENS STØRSTE VINDMØLLE. 
 

På et af fællesmøderne, var der kun et punkt på programmet: 
forslaget om at bygge verdens største vindmølle. 

Det skulle være et indlæg i debatten om alternativ energi, men 
det skulle også være en dokumentation for, at ganske almindelige 
mennesker kunne bygge et storværk. 

Forskellige forundersøgelser blev forelagt og bevidstheden om, at 
hvis vi ville gøre det, så kunne vi også, fik al den næring, der skulle til. 
Forslaget blev vedtaget. Også jeg var med til at vedtage forslaget, 
uden at have den ringeste ide om, hvad det indebar eller om det 
overhovedet kunne lade sig gøre. Udelukkende ud fra at når de sagde, 
at vi kunne, så kunne vi. 

Det første fantastiske forslag indeholdt blandt andet ideen om, at 
varmen skulle frembringes på den måde, at store piskeris, trukket af 
møllevingerne, skulle piske vandet varmt i nogle store underjordiske 
kæmpebassiner og det varme vand bruges til centralvarmeanlæg. 

Forskellige eksperter kom imidlertid til orde og det endelige 
forslag blev at der skulle produceret strøm til elnettet. 

Efterskolen, der startede efter sommeren 1975, havde været i 
gang et par måneder, da jeg fik overdraget ansvaret for regnskabet. 
Jeg havde jo haft regnskab som erhversarbejde. Her var jeg på 
hjemmebane og gav mig straks til at oprette et nyt bogholderi efter 
gennemskrivnings- systemet, som er effektivt og gennemskueligt. 
Samme system som anvendes i edb: alt, hvad der posteres i debet skal 
modposteres i kredit. 

Alle indtægts- og udgiftsposter har et kontokort – som f.eks. 
elevernes indbetalinger af skolepenge. Under en vis indtægtsgrænse 
kunne udgifterne til skoleopholdet dækkes af stats- og 
kommunestøtten.  Dengang !  ! 
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Elevkontokortene kunne jeg sætte små metalfaner på. En farve 
for hver klassetrin + en farve for drenge og en anden for piger, 
yderligere en farve markerede om eleven fik sit ophold betalt af 
socialforvaltningen. På den måde kunne man hurtigt og nemt lave 
statistikker og desuden anføre forskellige kommentarer på kortet. Det 
var let at se om forskellige kriterier var opfyldt, f.eks. om at der skulle 
være lige mange drenge og piger. 

En betingelse for at lave regnskabet var dog at bilagene var 
tilstede og at være ajour med regnskabet var en betingelse for at 
kunne afsløre manglende indbetalinger straks. 

Med hensyn til udgiftbilagene mødte jeg min første kilde til 
upopularitet, så vidt jeg ved.  

Lærerne kunne, som nævnt, hente penge til udgifter i den gule 
spand eller få udlæg fra skolens kasse, men skulle så senere komme 
med bilagene til bogføringen. Og bogføring var ikke et almindeligt 
agtet fag. Det var papirnusseri. Dette bevirkede, at jeg fik for vane at 
benytte mig af chancen, hver gang jeg så en af de lærere, der havde 
fået udlæg for at få det afregnet. Der var især en af lærerne, 
selvfølgelig en, der havde særligt travlt og påtog sig meget arbejde, 
der blev irriteret og da det en dag blev for meget for hende, klagede 
hun til en af inderkredsen.  

Jeg blev kaldt til røffel hos Bodil Ross, som var en ret militant 
person. Hun skældte mig ud og sagde, at jeg skulle lade være med at 
genere Kirsten på den måde. Der var andet, der skulle gøres end 
regnskab og Kirsten havde meget om ørene. 

Afmagt igen. Ned i skuffen med den. Jeg kunne ikke forklare, at 
et regnskab, der ikke er nogenlunde ajour, ikke kan bruges til noget. 
Mere husker jeg ikke om det. Vi har nok fundet en løsning, acceptabel 
for begge parter. 

 
Langt værre var det, da jeg en dag havde overladt nøglerne til 

pengeskabet til en af de studerende fra DNS. Han ville hente et stykke 
papir dernede, sagde han. Jeg havde ingen som helst mistanke om 
noget forkert, men jeg kom på bedre tanker. Jeg kendte ham særdeles 
godt og opfattede ham som ”en af vore”, hvad han også senere blev, 
idet han  blev forstander for en ny efterskole. En musikefterskole. 

Næsten 10 år efter at jeg havde forladt Tvind, fik jeg brev fra 
denne forstander. Han meddelte mig, at eftersom jeg ikke i nogen tid 
var mødt op til den årlige generalforsamling, ville han slette mig af listen 
over skolekredsmedlemmer. Jeg havde aldrig været på denne 
efterskole og anede ikke, at jeg var medlem af skolekredsen. 

 Og nu var jeg det så heller ikke mere. Listen over 
skolekredsmedlemmer blev revideret her, som på de øvrige skoler, for 
at eliminere gengangere. Et resultat af ministeriets trusler om og senere 
faktiske lukning af mange af skolerne under påstand om, at de ikke 
opfyldte kriteriet om at være frie skoler. 

Det var i virkeligheden også sådan, at flertallet af medlemmerne i 
de forskellige skolekredse, var medlemmer af u-gruppen, som 
lærergruppen nu kaldtes og at Poul Jørgensen, der i pressen kaldes 
Tvinds talsmand, var bestyrelsesformand på mange af skolerne. Han 
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havde meget stor erfaring i at etablere skolekredse og lede 
generalforsamlinger.  

Bestyrelsen i en skolekreds bestod altid af medlemmer af u-
gruppen, (lærergruppen) naturligvis fra nogle af de andre skoler eller 
tvindforetagender, ellers ville det være regelbrud. På et tidspunkt var 
jeg selv medlem af en skolebestyrelse, hvor alle medlemmerne hed 
noget med Else. Sådan for sjov. Det var, så vidt jeg husker, på 
husholdningsskolen i Frederikshavn. 

Det var skolernes kutyme at indkalde til generalforsamling på et 
for alle andre ubekvemt tidspunkt. Nogle af medlemmerne var jo 
forældre til eleverne og ikke i vores gruppe, og der skulle jo nødigt blive 
for meget bøvl med dem. 

Så for folk med indsigt var det jo ret indlysende, at styringen var 
håndfast og central. 

 
Men tilbage til episoden på Tvind. 
Som sagt havde jeg altid opfattet René, som han hed, som 

værende ligestillet med os andre og meget loyal. Men der tog jeg fejl. 
Han var måske nok loyal, men ikke ligestillet, og det papir han ville have 
fat i, skulle ikke ses af DNS’erne. 

Jeg blev kaldt til møde under ledelse af Bodil Ross og med så 
mange fra lærergruppen, der kunne smide hvad de havde og troppe 
op. 

Og så kom jeg ellers under behandling. Ikke i mit hele liv var jeg 
blevet råbt til  på den måde. Jeg måtte op og stå på et bord, så alle 
kunne se mig og forarges over mig og jeg rystede af  frygt og afmagt 
og fik en voldsom kvalme. Det tillod jeg mig at sige, for ligesom at 
kundgøre at jeg havde forstået, at jeg havde båret mig galt ad. Men 
det skulle jeg ikke have gjort. Det affødte en ny omgang, gående ud 
på at min helbredstilstand ikke var under debat o.s.v., o.s.v. Jeg ved 
ikke hvor længe det stod på, men det var rædselsfuldt. 

Også det kom i skuffen. 
Mærkeligt nok fik jeg lov til at beholde nøglerne. Men nu var jeg 

så blevet bevidst om, at der var hemmeligheder selv for de, der 
arbejdede sammen med os. Det føltes meget ubehageligt. 

Når vi havde fællesmøder foregik det uden skriftligt oplæg, 
sådan i det daglige. Ved de store fællesmøder, der kunne strække sig 
over flere døgn, var der skriftlige oplæg, som var nummererede og 
omhyggeligt blev samlet sammen efter mødet. Ikke at efterlade noget 
skriftligt var en af grundlovene. 

Man kan måske nok undre sig over, hvad der fik mig til at blive der 
og fortsætte med liv og det meste af sjælen. Men endnu var jeg stolt 
over at være medskaber  af alt dette, og ikke kun det. Også dybt tilfreds 
med at tage del i ansvaret for, at noget i verden gik den rigtige vej, at 
nogen prøvede at gøre noget ved uretfærdighederne i verden. 

Og det var jeg ikke i tvivl om. 
Det var vigtigt at lære om vilkårene i den tredje verden og være 

med til at bygge op der, hvor den vestlige verden i et århundrede 
havde plyndret løs af værdierne og ændret strukturerne, så den 
indfødte befolkning nu havde svært ved at skaffe sig rimelige 
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levevilkår. Herhjemme sad vi på osten og der var meget, vi kunne gøre. 
Jeg vidste, at også disciplinen var nødvendig for at alle kræfter kunne 
sættes ind. 

Som en menneskemasse var vi som et stykke jern med en masse 
poler, der vendte i alle retninger. Med sin karismatiske kraft formåede 
Amdi at få polerne til at vende i samme retning og udgøre en virkelig 
kraft. Som den kraft, der sidder i en stor magnet. 

Ensretning kalder man det. 
Jeg har altid rodet mig ind i at tage ansvar. Som i Svendborg.  

Som spejderfører, da jeg var ung, som redaktør af spejderbladet, med 
ansvar for at skaffe annoncer og få det hele til at fungere. Men dette 
her var det stærkeste, jeg havde været med til. Der var brug for os alle 
sammen, med alt, hvad vi kunne yde. Dengang betragtede jeg det 
som et privilegium, at være med, hvor det foregik. Trods de barske 
sider. 

 
Særligt udvalgte elever. Engang i løbet af efteråret havde 

efterskolen inviteret gæster. Pårørende, naboer og andre 
interesserede. Eleverne skulle dagen igennem vise noget af, hvad de 
havde lært og selv fortælle om det. De var opdelt i grupper og det 
samme var de besøgende, som fik lejlighed til at gå til de forskellige 
grupper, Vi sluttede af med at høre udsagn fra gæsterne efter at en af 
lærerne først havde fortalt noget mere om skolens måde at arbejde 
på. 

Der var almindelig enighed om, at eleverne klarede sig strålende 
og var imponerende åbne og frimodige i deres væremåde. En af 
gæsterne, en skole-forstander erklærede så også, at det var  jo heller 
ikke mærkeligt. for her var der jo tale om særligt udvalgte elever, med 
en god opbakning hjemmefra. Ikke som folkeskolens elever er flest. 

Læreren gav ham ret i, at mange af disse elever var specielle. 
Faktisk ca. halvdelen af dem. Specielle på den måde, at de havde 
haft store tilpasnings-vanskeligheder  og mere eller mindre var smidt ud 
af deres respektive tidligere skoler, mange af dem  var under 
socialforsorg og de havde ingen opbakning hjemmefra. Naturligvis var 
der også mange helt almindelige elever uden de store vanskeligheder, 
men der var ingen af dem, der indtil nu havde været særligt 
priviligerede. Nu var de blot havnet på et sted, hvor man focuserede 
mere på deres muligheder end på deres vanskeligheder og hvor de 
følte sig accepterede og følte ansvar. 
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DET LANGE FÆLLESMØDE 
 

Martsmødet i 1976 trak ud i flere døgn og der blev meget lidt 
nattesøvn til nogen af os. Der var bl.a. en episode, hvor vi i mindre 
grupper skulle diskutere, hvornår vi mente, der ville blive væbnet 
revolution i Danmark. Det var der ikke ret mange, der havde nogen 
mening om. Jeg kunne slet ikke forestille mig den tanke. Men Bodil Ross 
erklærede, at det nok ville ske om ca. 10 år. Amdi, som gik rundt fra 
gruppe til gruppe, for at sondere terrænet og give sit besyv med, kom 
til vores gruppe, lyttede lidt til de forskellige udtalelser og sagde så, at 
han mente ikke, der ville blive nogen væbnet revolution i Danmark. Jeg 
tænkte: Hvad skal vi så diskutere det for?   

En hel del år senere kom jeg til det resultat, at formålet nok var at 
prøve at finde ud af, hvor langt vi var villige til at gå ud i ekstremerne 
for sagens skyld. 

Det blev også gjort os klart, at vi skulle sørge for ikke at ligge inde 
med materiale (som f.eks. familiefotos), der i en eller anden given 
situation kunne blive en belastning. Man ved jo aldrig, hvad der kan 
ske. Det gjaldt om at være så anonym som overhovedet muligt. 

Jeg var ganske klar over meningen. Jeg havde jo en bror, som 
var blevet ”stukket” og sendt til Dachau under 2. Verdenskrig. Man 
havde dog tilsyneladende ikke interesseret sig for hans familie, men 
man kan jo aldrig vide sig sikker. 

Resultat: Jeg brændte alle breve og alle fotos. Dog ikke 
albummet med mine børns fotos. Det overlod jeg til min ældste søn og 
jeg har senere fået det tilbage. Men fotos fra min egen barndom  og 
ungdom. Dagbøger og tegninger fra vandre- og cykelture. Det har 
siden græmmet mig meget. Det var dokumentation for et langt liv, der 
blev skåret væk. Dengang mente jeg, at sådan måtte det være. Man 
var enten for eller imod. 

En anden gruppediskussion på dette lange møde, var om vores 
arbejde. Jeg var jo sekretær  på Tvind efterskole og ansvarlig for 
regnskabet og herunder elevindbetalingerne og jeg var nidkær med 
arbejdet. Regnskabet skulle være i orden. Og derfor kom jeg nu til at 
stå for skud. 

Hvorfor blandede jeg mig ikke i højskolens regnskab, som Niels 
Albert stod for. Jeg skulle ikke tro, at jeg kunne sidde der og have min 
egen krog og passe mit. Jeg blev hed om ørerne og forstod i 
virkeligheden ikke, hvad jeg kunne gøre. Døgnet har jo kun 24 timer og 
hvis jeg skulle udvide mit ansvarsområde, ville jeg komme i tidnød.  
Mente jeg. Og at blande mig, det forstod jeg mig ikke på, tænkte jeg, 
men sagde det ikke. Hvad man ikke kan, kan man lære. Jeg blev bare 
meget ked af det og lærte egentlig ikke meget af det møde. Men det 
var så min begrænsning. 

Dette fællesmøde, hvor alt blev gennemdrøftet og planer 
vedtaget, varede som sagt i flere døgn. Den manglende nattesøvn 
bevirkede for mit vedkommende, at jeg blev fysisk syg og fik over 40 
graders feber. Efter tre dage var jeg feberfri, men ret mat i sokkerne. 
Jeg havde ingen andre symptomer. 
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FOREDRAG I ÅLBORG. 
 

Dagen efter at feberen havde forladt mig, skulle nogle fra 
banegårdsgruppen, deriblandt også jeg, til Ålborg for at holde 
foredrag og vise lysbilleder om vores skoler. Dette var også en af vores 
opgaver. Jeg var ikke glad for det og jeg opsøgte vores læge. 

Ja, vi havde en fast læge på Tvind. Sågar to. Per og Knud.  Per 
var der ikke så længe, men Knud var der i flere år. Han blev senere 
landskendt for sit store arbejde med at få anerkendt erhvervs- 
syerskernes skader i nakke og ryg som arbejdsskader. 

Han havde fået indrettet og godkendt et konsultationslokale på 
en gammel gård, Nørre Bundgård, som Tvind også havde købt med 
tilhørende jorder. Der skulle jo dyrkes mad til mange mennesker. Uden 
gift. 

Hos Knud kunne de efterhånden mange mennesker på Tvind 
komme med store eller små skavanker. Der var åbent dagligt. Og det 
var altid anbefalet, at man tog en bisidder med, så man ikke glemte, 
hvad man skulle sige. Eller så en anden var informeret om, hvad man 
klagede over, har jeg senere fattet mistanke om. 

Jeg opsøgte som sagt Knud,  fordi jeg gerne ville høre om han 
mente, det var forsvarligt, at jeg tog på en sådan en tur efter en skrap 
omgang feber. Jeg led i virkeligheden af en skjult fejl, en såkaldt 
immundefekt og en opblussen heraf kunne få alvorlige følger. Jeg var 
mat og kom til at tude af samme grund og jeg turde ikke sige lige ud, 
at jeg ikke orkede at tage på den tur. 

Dette tuderi opfattede Knud som et tegn på, at jeg var meget 
ked af det, hvis jeg ikke kom med og han sagde derfor, at han nok 
mente, jeg kunne klare det, når jeg nu så gerne ville. 

Jeg turde ikke sige, at jeg helst ville blive hjemme, fordi jeg var 
bange for, at det skulle gå videre og at jeg så ville få en røffel for at 
svigte kammeraterne. Han ville ganske givet have støttet mig, men fik 
ikke en chance. 

Det blev en rædselsfuld tur bagi en varevogn, en kold og våd 
nat. Bilen gik i stå og ville ikke mere og vi måtte sidde og vente på en 
anden. Der blev ikke meget søvn den nat. Vi kom til Aalborg en gang 
efter midnat og blev indlogeret forskellige steder. 

Da vi næste morgen mødtes for at forberede foredraget, 
manglede Niels Albert. Ingen kunne finde ham. Hans dyne var også 
væk. 

Vi måtte holde vores lysbilledforedrag uden ham. 
Og jeg slap godt fra turen. Med helbredet i behold altså. 
Jeg var en smule rystet over disse deserteringer. Var Niels Albert 

nu rejst sin vej, fordi jeg ikke havde været der med støtte i arbejdet? 
Det tror jeg ikke. Men han havde haft nogle helt andre ambitioner om, 
hvad han gerne ville på Tvind. Bl.a. tror jeg, han gerne ville skrive en 
bog om sin rejse til Portugal. Om han gjorde det eller ej, husker jeg ikke. 
Jeg havde haft en lignende ambition, om dette med at komme til at 
skrive, men den var hurtigt blevet skrinlagt. Det var jo ikke 
enmandsforetagender, man ønskede fremmet her. 
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Ind imellem dykkene, var der jo også alle sejrene. Bygninger, der 
blev færdige. Gæsteskolen. Vedtagelsen af princippet om halvt 
teoretisk og halvt praktisk arbejde for alle, lærere såvel som deltagere. 
Der var festerne og løjerne i forbindelse med fællesmøderne. 

Gode fester havde vi, selvom der ikke var noget med alkohol. 
Eller måske netop derfor, for der skete aldrig noget, som man kunne 
fortryde bagefter. 

Det var nogle af grundreglerne for stedet, skolerne nu og i 
fremtiden: Ingen alkohol og ingen hash eller andre euforiserende stoffer 
var tilladt. Forbudet mod hash var totalt og gjaldt også i hjemrejsetiden. 
Overtrædelse medførte uundgåeligt bortvisning fra skolen. Dette gjaldt 
dog ikke de senere småskoler, hvor der var garanti imod bortvisning. 
Mere om disse skoler senere. 

Forbudet imod alkohol  gjaldt inden for skolens område og rejsen 
til  skolen efter hjemrejsen. 

Som sagt, man fester fint uden alkohol, når der er mange med 
talenter for underholdning og med lyst til at udfolde sig. Vi var alle 
indstillet på at have det sjovt. Vi kunne godt blive euforiske uden 
stimulanser. 

Ingen fik for meget og opførte sig uværdigt og på den anden 
side, var der heller ingen, der var bange for at blive til grin.  Tværtimod. 
Vi følte os trygge med hinanden. 

 

DEN STORE VINDMØLLE. 
 

Bygningen af vindmøllen begyndte. En dag blev vi alle kaldt 
sammen, lærere, elever, gæster, alle på stedet. Det første spadestik 
skulle tages og der var naturligvis ikke spader nok,  så alt, hvad der 
kunne graves med, blev brugt. Skeer, kopper, krus, teskeer. Der blev 
holdt en tale og sunget sange og det første ”spade”stik var taget. 

Derefter blev udgravningen fortsat af en gravko og vi gik hvert til 
sit. Der skulle graves et meget dybt hul i jorden og støbes en 
kegleformet sokkel, hvorigennem mølletårnet skulle gå. Allerførst den 
meget store cirkelformede bund”plade” af beton. De fleste af os var 
på et tidspunkt aktivt involveret i møllebyggeriet. Jeg var med til at 
binde jern. Betonen skulle helt igennem armeres med jernstænger og 
for at jernstængerne ikke skulle glide fra hinanden, skulle de bindes 
sammen med ståltråd alle steder, hvor de krydsede hinanden. Det 
kunne alle være med til. Ud over os, var der nu et fast møllehold, hvoraf 
nogle var medlemmer af lærergruppen og andre ”gæstearbejdere”, 
som kom alle vegne fra.  

Man kan få et indtryk af, hvor stor bundfladen var, når man går 
gennem den lange gang, der fører ind til midten af keglen. Længden 
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af den lange gang udgør tykkelsen af keglens mur. Indenfor er der et 
areal rundt om selve tårnet i midten. Dette areal bruges til udstilling af 
plancher, der fortæller om møllebyggeriets historie. I midten af tårnet er 
der en elevator op til selve møllehatten, hvor vingerne er spændt på. 

Efterhånden som mølletårnet voksede opefter blev der brug for 
en elevator, der kunne bringe beton og mandskab op. Den fik vi fra 
firmaet Trige-Titan, som et bidrag til projektet og så længe byggeriet 
stod på, kørte den udvendigt på tårnet. 

Det var et projekt, der blev fulgt med stor interesse. Ikke blot 
indenfor landets grænser, men faktisk over hele jorden. Interesserede 
kom langvejs fra for at følge udviklingen. Vi havde besøg fra USA, hvor 
man senere byggede en meget stor vindmøllepark (2500 vindmøller) i 
Californien. Også fra Japan havde vi besøg. 

Naturligvis var der mange skeptikere, som havde alle mulige 
indvendinger. Møllen ville støje, vingerne ville falde af osv. Rent faktisk 
kom møllen ikke til at støje, vingerne sad alt for højt oppe i den fri luft til 
at evt. støj kunne forstyrre. Og vingerne faldt ikke af, trods hårdnakkede 
rygter herom. Ingen store avisoverskrifter om det. 

Vi havde lånt et stort militærtelt og inde i dette telt blev der lavet 
yderligere et telt af plastic. Herinde skulle møllevingerne støbes. 

Udvendigt en skal af hård glasfiber og indeni skumplast. Det var 
nødvendigt med en ensartet temperatur og luftfugtighed døgnet 
rundt. Derfor plasticteltet. De, der arbejdede med vingestøberiet, skulle 
bære masker som beskyttelse mod de giftige dampe. 

De, der stod for vindmøllebyggeriet, havde søgt al den 
ekspertise, der var brug for med hensyn til beregningen af 
møllevingernes form og størrelse og udover de institutioner, hvor tal og 
beregninger blev søgt. Fik vi også besøg af forskellige ingeniører, hvis 
gode råd altid blev taget alvorligt og overvejet. Undertiden fulgt.  

Der blev bygget en transformator- og styrestation og i tilslutning 
hertil et gæstehus med plads til mindst et busselskab. For nu begyndte 
der at komme gang i turistbesøgene i stor stil. 

Kritik udefra blev altid taget alvorligt og affødte konsekvenser. 
Nogle kommentarer om stedets lidt barske udseende fik den 
konsekvens, at der blev anlagt blomsterrabatter og gjort alt, for at 
stedet kom til at se rent, ordentligt og indbydende ud. 

En betingelse for at møllen kunne bygges var, at der ikke måtte 
være anden bebyggelse af nogen art indenfor en vis afstand. 

Dette betød at frysehuset blev revet ned og lærerboligen, som 
nu var kursusbygning, blev flyttet. Som afløser for PTG kurset blev der 
oprettet en ny højskole med det prætentiøse navn Højskolen på Sejrens 
Vej. 

Den store vindmølle var den første af mange vindmøller i 
Danmark og den var, da den blev færdig, ’ Verdens Største Vindmølle’. 

Senere blev der bygget 2 større vindmøller i Sverige, men så vidt 
jeg ved fungerer de ikke mere. Det gør vindmøllen på Tvind stadig. 
Men tendensen i Danmark og rundt om i verden kom til at gå i retning 
af mange og mindre vindmøller. 
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GÆSTESKOLEN. 
 

I sommeren 1975 etableredes gæsteskolen. Her kunne alle 
komme og bo for et par dage, en uge eller mere og deltage i det 
praktiske arbejde samt modtage teoretisk undervisning efter princippet 
halvt af hvert. Blandt gæsterne var forældre til skolens deltagere, 
leverandører til Tvinds omfattende husholdning, med familier, venner 
og andre interesserede. Opholdet var frit imod 6 timers praktisk indsats 
dagligt. 

Det var en meget fin reklame. På denne skole fik et utal af 
mennesker et indblik i den ideelle socialistiske måde at leve livet på. 

Der var bl.a. et hold tyske pædagogikstuderende. En af dem 
beskriver opholdet således (uddrag oversat fra tysk): 

Gennem en pædagogikprofessor i Køln hørte vi om den 
mulighed at blive optaget på Tvind som gæster, for at lære deres 
model at kende. 

Vi blev venligt modtaget og kunne vælge mellem forskellige 
arbejdsopgaver i landbrug, køkken eller autohallen. 

Den første uge var vores gruppe i landbruget, hvor vi fortrinsvis 
lugede. Det var uvant arbejde og vi var ikke særlig effektive. Vi havde 
heller ingen særlig kontakt med andre. Vi blev også sat til at flytte grise 
far en stald til en anden. 

Den anden uge kunne vi vælge en anden beskæftigelse og jeg 
valgte autohallen, hvor jeg reparerede bus ammen med en svensker. 

Måltiderne spise vi sammen med alle de øvrige gæster og 
medarbejdere på Tvind. Vi fik enkel og sund mad. 

Efter de 6 timers arbejde havde vi rig lejlighed til at træffe andre 
gæster og medarbejdere og vi fik en omfattende information om de 
forskellige virksomheder og skoler. Blandt andet ”Det Nødvendige 
Seminarium”. 

Om aftenen var der underholdning og sport i den store sportshal. 
Atmosfæren var meget venlig og afslappet. Vægten lå meget på 
arbejdsydelsen, hvad vi også fik demonstreret af tvindmedarbejderne. 
På den tid var arbejdet med fundamentet til den store vindmølle 
påbegyndt og Tvindgruppen, støttet af frivillige hjælpere, arbejdede 
ved projektører til sent på natten. 

Men den sociale sammenhæng blev ikke forsømt. Der herskede 
en næsten euforisk stemning på Tvind, som opildnede de besøgende. 
Det var spændende for os at være med til begyndelsen af en stor 
opgave, en stor ide. Uddrag slut. 

 
En anden oplevelse af fordelingen mellem praktisk og teoretisk 

arbejde oplevede deltagerne på 
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BYGGESKOLEN. 
 

Der skulle bygges en ny skole med tre hesteskoformede 
bygninger med værelser, 4 mindre bygninger med grupperum til 
undervisning og en lang bygning foran til administration m.v., kaldet 5. 
Maj Huset.  

Der var en del højskolehold i gang og de var alle fyldt helt op 
med deltagere. På banegården blev der tegnet et stort termometer, 
hver gang et nyt hold skulle startes op og deltagerne tilmeldes. Søjlen i 
midten steg hurtigt. Kurserne var populære. 

Planen var at, at den nye skole skulle bygges af et hold 
deltagere, der havde meldt sig til byggeskolen. Den 5. Maj kom et 
rejsehold hjem og de skulle have et sted at bo. Derfor skulle de nye 
bygninger være færdige til den tid.  

Programmet for byggeskolen var i retning af: 
Byggeri kombineret med 20 timers ugentlige studier. 
Forsøg på at etablere en alternativ lærlingeuddannelse. 
Færdighedskurser indenfor håndværksmæssige områder, f.eks. 

svejsning. 
En rejse på ca. 4 måneder til Sydøstasien. 
Kurset skulle være gratis for deltagerne. Deres betaling var det 

praktiske arbejde med byggeriet. Der skulle være 30 deltagere af 
begge køn. 

Der skulle startes fra bunden, bogstaveligt talt. Støbes veje og 
fundamenter, nivelleres. 

Elementerne skulle denne gang laves af træ og de blev fremstillet 
af deltagerne hos den lokale tømrermester, kaldet Tømmerhans, som 
stillede sit værksted til rådighed, sørgede for materialer og ekspertise. 

 

Fra antologien Flere visne blomster af Palle Møller har jeg hente 
nogle citater fra en af deltagerne. Uddrag fra side 128 til 139: 

Citat: ”Ingen af vores lærere på holdet var kvalificerede 
håndværkere. Vi havde en snedker og en murer blandt eleverne. 
Arbejdet organiseredes på den måde, at det hovedsaglig var den 
interne lærergruppe, ilgruppen (lærere, som ikke var tilknyttet noget 
hold på det tidspunkt), der havde overblikket, bestilte materialer m.m. 

De daglige arbejdsopgaver fordelte vi på morgenmødet hver 
dag, stående i en rundkreds på byggepladsen. På grund af tidspresset 
var det umuligt at fastholde en ordentlig rotation i arbejdet. 
Eksempelvis kørte den samme person lastbil i 2-3 måneder i træk og 
andre stod i flere måneder ved den samme afkorter og høvlemaskine i 
maskinværkstedet”. Citat slut. 

Sammendrag af omtale af kursets videre forløb stadig fra                                           
Flere Visne Blomster. 

”Fra et fællesmøde, hvor deltagerne skal tage stilling til fremtidig 
struktur i arbejdet, viser det sig, at to af grupperne var indstillet på, at 
skippe alt andet end byggeri, mens den tredje ønskede at holde sig til 
hvad programmet havde lovet om arbejde og studier side om side. 
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Denne gruppe blev sat grundigt på plads og nærmest gjort 
ansvarlig for, at byggeriet måttes udsættes. 

Men nu skulle byggeriet være færdigt til den 5, maj. 
I begyndelsen blev der arbejdet fra kl. 7 til 19 hver dag uden 

undtagelse, Siden blev arbejdstiden udvidet fra 5 til 19 og om aftenen 
blev der holdt møder. Studierne måtte vente til byggeriet var færdigt”. 

Citat fra samme indlæg: 
”vi blev hele tiden holdt til ilden ved at lærerne og de, der var 

enige i Tvinds linje over for os, snakkede om solidaritet med Tvind og 
med ilgruppen, som gik forrest med hensyn til hård arbejdsstil. Og vi 
havde den gulerod for næsen, at efter 5. Maj skulle vi selv bestemme. 

Endelig var det jo ideologisk rigtigt at knokle og tage ansvaret for 
et godt, nødvendigt politisk arbejde. 

Hvis vi på fællesmøderne kritiserede måden vi levede og 
byggede på, blev kritikken allerflest gange tilbagevist af lærerne: Det 
er dig, der er noget i vejen med. Se nu at få en ordentlig holdning til 
arbejdet! Kan du ikke gå ordentligt ind i fællesskabet. Du er priviligeret, 
borgerlig osv 

Vi tog aldrig fat på årsagerne til, at vi var nogle, der havde det 
dårligt med den måde, det foregik på  byggeskolen. 

Eksempel: - en aften ved 20 tiden, da vi sad i bussen. Og skulle 
hjem til Gørding (byggeholdet boede i en gammel bygning i Gørding), 
kom Ebbe ind i bussen og spurgte om der var fire af os, der ville tage 
med til Tømmerhans og lave elementer fra kl. 23.30 til næste dag, for 
det hastede med elementerne. Vi var nogle stykker, der spurgte om, 
hvad det egentlig betød i praksis. Det betød, at folk som havde 
arbejdet den dag og mange dage forud, skulle tage hjem til Gørding, 
sove i 2 timer og så ud til Tømrerhans og arbejde fra kl. 23.30 til kl. 19 
næste dag. Det vil sige 31 ½  times arbejde med 2 timers søvn. Arbejde 
med sømpistoler, motorsave og andre farlige maskiner. 

Selvom nogle på holdet protesterede vildt, hjalp det ikke. De 
kunne jo bare lade være med at melde sig. 

Senere kom det frem, at en lærer havde stået 36 timer ved en 
farlig maskine. 

På et lærermøde var sagen taget op og de tre 
byggeskolelærere blev kritiseret for at have presset overarbejdet 
igennem. 

Endnu et eksempel på, at tvindlærere kun tar imod kritik  fra 
Tvind. Aldrig fra eleverne.”  Citat slut. 

Videre fortælles i indlægget, at den lovede selvbestemmelse 
efter 5. Maj igen blev tilsidesat og byggeriet fortsat i næsten samme 
tempo. Samtidig stilledes krav om, at de, der havde arbejdet i 
maskinværkstedet, skulle fortsætte der. For effektivitetens skyld. Så, hvor 
blev lærlingeuddannelsen af. Det hele var rent og skært hårdt arbejde 
for at bygge en tvindskole. Og Alice Pedersen, som har skrevet 
indslaget til Flere Visne Blomster gav op og forlod stedet efter et halvt år 
og med følgende konklusion: 

Citat: ”Byggeriet var målet for Tvind og Byggeskolen midlet. 
Noget de naturligvis ikke kunne anerkende åbent, da holdet var 
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defineret som et skoleforløb, hvor vi var elever og ikke et byggesjak, 
hvis primære opgave var at bygge for Tvind. 

Tvind har haft en økonomisk klemme på os, dels fordi vi kunne 
komme uden en øre på lommen og bare skulle bygge til gengæld for 
ophold, rejse m.v., dels fordi det overhovedet ikke var lagt fast, hvor 
meget vi skulle bygge. 

Vores lærere har fungeret som værkførere – af den ikke helt blide 
slags – som skulle holde os til ilden ved hjælp af den ”rette socialistiske 
arbejdsånd”. At begynde at snakke om timeløn var jo helt utænkeligt. 
På de lukkede u-gruppemøder  (lærergruppemøder) har lærerne først 
besluttet. Hvad vi elever sammen med lærerne skulle beslutte på vores 
fællesmøder, og gik de beslutninger ikke igennem hos os, ville lærerne 
sandsynligvis få hug på lærermøderne, så det var jo om at sørge for, at 
det var Tvinds beslutninger, vi vedtog.” Citat slut. 

Alice Pedersen har tidligere deltaget i et 17 måneders kursus på 
Den Rejsende Højskole på Tvind og var altså ikke helt ukendt med 
stedet. 

Dette var bare for meget. 
Fra en anden bog om Tvind: Tvind Set Indefra skrevet af Britta 

Rasmussen, som også var med på byggeskolen og som fortsatte som 
tvindlærer indtil slutningen af 1984, kommer følgende uddrag: 

”Byggetilladelsen kom en uge ind i marts måned. Vi var flyttet til 
et gammelt stuehus, der hørte til Gørlev forsamlingshus. Som husleje 
skulle vi skifte nogle vinduer i stuehuset, rive et par vægge ned og 
sætte nogle nye op. Vi kørte i bus frem og tilbage til byggepladsen. 
Arbejdsdagene var lange, men at kunne bruge alle sine kræfter i 
byggeriet og det at noget lykkes, var skønt. - - - - -  

Tit var der møder, når vi kom tilbage til Gørlev efter arbejdet. Det 
blev ikke til mange timers søvn. - - - -  

Jeg holdt lav profil og undgik at komme i skudlinjen på møderne, 
for jeg ville hellere arbejde end snakke. Jeg syntes vi spildte tiden med 
for meget diskussion. Men det vovede jeg ikke at sige højt. 

Jeg ville helst arbejde inde på byggepladsen  og brød mig ikke 
om at være på tømrerværkstedet. Men et møde med folk fra 
lærergruppen og Amdi Pedersen fik mig til at indse, at det var 
nødvendigt, at jeg var derude for at målet kunne nås: At husene blev 
færdige til tiden. Mine ønsker var ikke vigtige, de kom i anden række. 

I tiden op til et byggesyn arbejdede byggeskolen sammen med 
hele lærergruppen natten igennem. Det var rart og sjovt og der skete 
en masse. Vi nåede noget. Vi var en del af en større helhed. Vi fik ros 
på byggemøderne, hvor Amdi kaldte os ”blomsten af Danmarks 
ungdom”. Vi var bare de bedste unge mennesker i Danmark 1976. 

Vi havde ikke fridage, før den første bygning var klar til byggesyn. 
Dette skabte problemer på byggeskolen, hvor nogle af deltagerne 
mente, at lærergruppen ville snyde os for vores studier. 

Vi holdt fællesmøde om dette i 8 dage. De utilfredse mente, at 
Byggeskolen var blevet lanceret som en uddannelse med halv tids 
praktisk og halv tids teoretisk arbejde. De krævede at få tid til studier, 
helst halvdelen af dagen. 
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Vores lærere stod stejlt på, at vi ikke blev snydt, men at det var 
allerbedst for os og byggeriet at samle studierne til en måned før rejsen 
og to måneder efter. Bølgerne gik meget højt. Jeg støttede lærernes 
forslag. Enden på det blev, at lærernes forslag gik igennem. Dog fik vi 
en ugentlig fridag hver søndag. De mest utilfredse rejste fra 
byggeskolen og nye kom til.  - - - - 

Slutningen af juni:  På dette tidspunkt var vi alle skolede i at 
tænke kollektivt. Selv fridage blev planlagt i fællesskab. Alt vedkom 
gruppen. Det var helt forbudt at foretrække sit eget eller en enkelt 
persons selskab. Det var egoistisk tænkning og gavnede ikke 
fællesskabet”. Uddrag slut. 

Man ser tydeligt, at Britta overgiver sig til lydigheden. Senere 
beretter hun om sin rejse til Sydøstasien, og det er lige før hårene rejser 
sig på hovedet af een. Jeg synes, det er rystende og et under, at de 
slap godt fra det. 

 
Men på det tidspunkt havde jeg ingen kendskab til disse 

konflikter på byggeskolen. !! 
 

Økonomi omkring byggeriet. Omkostningerne ved et byggeri 
fordeler sig på tre hovedgrupper, som kan være omtrent lige store.  

1. Honorarer og andre administrative omkostninger. 
2. Byggematerialer 
3. Håndværkerudgifter.      
 Ved dette byggeri var der hovedsagelig kun udgifterne til 

materialer og mindst halvdelen af de samlede udgifter ved et byggeri 
var sparet ved frivillig arbejdsindsats vedr. arbejdsløn og 
honorar/administration. Men lånet fra kreditforeningen blev givet ud fra 
en vurdering af bygningerne, som fulgte den normale procedure og 
udfra den reelle værdi af de færdige bygninger og det oversteg i 
betydelig grad de faktiske udgifter og betød en stor sum ned i 
lærergruppens kasse. 

 

Nu da vi var i gang med glasfiber i det store telt, hvor 
møllevingerne blev fremstillet, opstod også ideen om at lave et 
karosseri til en helt ny slags bil. Den var dråbeformet. Rund og bred fortil 
og smal og tilspidset bagtil. Konstruktionen skulle bevirke, at den kunne 
køre på et minimum af benzin og formålet var at fremstille en slags 
”folkevogn”, en hvermands bil, som alle kunne få råd til at købe og 
bruge. Den blev støbt et andet sted og færdigmonteret med motor og 
andet udstyr i autohallen. Første knaldgule bil blev færdig og 
indregistreret og der blev bygget en mere. Men så heller ikke flere. Det 
blev ikke til noget med den bil. Ole, som blandt andre havde stået for 
produktionen, ragede uklar med Amdi og forlod stedet for bestandig. 
Han var en af dem, der havde været med fra den allerførste 
begyndelse før Den Rejsende Højskoles start I Ranzausminde.  

 
Flodbådene var et andet glasfiberprodukt. Nogle store 

motorbåde, som senere anvendtes til rejsehold, der sejlede gennem de 
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europæiske lande ad floderne. Desuden blev der lavet fiskekuttere, der 
var tiltænkt kommende efterskoler som et led i elevernes uddannelse. 
Herom senere. 

 

BUSTRUP EFTERSKOLE.    
 

På det næste store fællesmøde kom det nye spring fremad. 
Beslutningen om at starte efterskoler rundt om i landet blev taget. 
Under overskriften: Lad hundrede blomster blomstre. Direkte citat fra 
formand Mao. Den første skulle være Bustrup Efterskole, der skulle 
indrettes i en tidligere herregård i Salling, og fremover skulle der 
oprettes to efterskoler mere om året. 

Det Nødvendige Seminariums første årgang afsluttede deres 
eksamen og de studerende skulle nu ansættes rundt omkring i landet. 
En ny årgang begyndte på Seminariet, som endnu var at betragte som 
et forsøg og derfor kun kunne starte en årgang hvert 4. år. Men i løbet 
af 1976/77 blev seminariet endeligt godkendt som almindeligt 
seminarium med start af en ny årgang hvert år, så i 1977 startede det 
tredje hold. 

Men nu var Bustrup så blevet købt og nogle af os holdt et møde i 
et lokale i sikringskælderen, kaldet ”det lilla hyl” på grund af et meget 
lilla gulvtæppe. Vi sad alle sammen på tæppet undtagen Amdi, der 
havde en speciel stol med lammeskind lagt over ryglænet. Her blev 
det så vedtaget, hvem af os, der skulle med til Bustrup som lærere. Det 
skulle bl.a. Grethe B., på grund af sin tilknytning til SID. Tanken var 
nemlig at Bustrup Efterskole skulle være en SID skole. Endnu havde 
lærergruppens kasse ikke den store formue og et led i financieringen af 
Bustrup var at få SID til at indskyde en del af beløbet til købesummen, 
Det gjorde SID. En anden indskyder var jeg. Jeg havde et pantebrev 
lydende på 100.000 kr. fra salget af mit hus i Helsingør. Dette indgik 
også i købesummen. Den faktiske værdi var nu ikke så stor, men faktum 
er, at jeg var stolt over, at kunne yde mit bidrag. Dengang. 

Der lå et stort arbejde foran os med at indrette stedet til skolebrug 
til 100 elever. Alle normer og krav for at opnå godkendelse, skulle 
opfyldes. 

 

Og nu begyndte et begreb, der hed 
 

byggeweekender. 
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Som jeg nævnte i indledningen af denne beretning, var der 
ikke noget, der hed: kom hviledagen i hu. Nej, hver anden weekend i 
mange år fremefter, skulle der bygges. De øvrige weekender var der 
elever på skolerne og der skulle være arrangementer for dem. 

Til trods for, at jeg nærmest havde elsket de ombygninger og 
forbedringer, jeg havde været med til på vores egne huse, mens Sigurd 
levede, brød jeg mig ikke om byggeweekenderne. Jeg kunne ikke lide 
”at blive sat til at” og jeg fandt meget af arbejdet for anstrengende for 
min 1½ meters højde og jeg forsøgte altid at finde en niche, som at 
rense værktøj, røre polyfylla op eller andet nusleri, hvor jeg ikke kom til 
kort med min ringe størrelse og ikke skulle gå ind i andres tempo. Det 
blev også bemærket og sommetider forhindret, men jeg prøvede 
alligevel. Egentlig var jeg ikke helt bevidst om det, før jeg blev gjort 
opmærksom på det. Helst ville jeg på et syhold for at sy gardiner og 
madrasbetræk. Det lykkedes også nogle gange. 

Men allerhelst blev jeg tilbage på den skole, jeg var tilknyttet og 
lavede regnskab og passede telefonen. Det lykkedes også ret ofte. 

Så vidt jeg husker var jeg kun med til Bustrup een gang. Hvad jeg 
deltog i, husker jeg ikke, kun at jeg påtog mig at klare opvasken efter 
frokost for de ca. 100 mennesker der deltog. I en lille balje på 
gammeldags maner. Derefter havde jeg et par timers pause, som 
sædvanligt, men sørgede for at vågne i tide til at deltage i et 
fællesmøde, der skulle foregå om eftermiddagen i en gammel 
gymnastiksal. 

 
Jeg kom for sent til fællesmødet. Desværre kneb det for mig at 

finde rundt i de lange gange, med det resultat, at fællesmødet var 
begyndt, da jeg kom. 

De, som kender mig, ved at det at komme for sent, ikke er mig. 
Jeg var altid meget bange for at komme for sent, også da jeg var barn 
og gik i skole, og kun omstændigheder, jeg ikke var herre over, kunne 
hindre mig i at nå rettidigt frem og helst lidt før tiden. Kun een gang i 
mit voksenliv var jeg kommet for sent. Jeg var 20 år gammel. Det var 
under krigen. Jeg var netop begyndt i en virksomhed, der hed Roskilde 
Amts Frugtsalgsforening. Som indsamlede frugt og grønsager fra små 
husmænd og store haver. Folk, som ikke havde de store muligheder for 
at få afsat deres overskudsprodukter. Vi samlede ind og kørte ind på 
Københavns Grønttorv ved Nørreport, hvor hele Israels Plads var 
grønttorv. En gros varer som vores, skulle afsættes mellem kl. 6 og 8 om 
morgenen. Lastbilen, vi kørte med var forsynet med en gasgenerator 
og der skulle fyldes brænde på og tændes op i den i god tid før 
afgang. En uge var det mit job. Men en morgen havde vækkeuret 
svigtet mig og jeg kom for sent. Min chef blev meget vred og skældte 
mig ud. Jeg forsøgte at forsvare mig med, at vækkeuret ikke havde 
virket. Og så fandt der brænde ned. Han blev rasende. Meget stor og 
meget hidsig og han skreg, at jeg den onde lynende ikke skulle komme 
og lægge ansvaret på et vækkeur. Et vækkeur havde ikke ansvar for 
noget som helst. Ansvaret var mit og ingen andens, Jeg blev meget 
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bange og glemte aldrig siden denne lektie. Og kom heller aldrig mere 
for sent. Vækkeur eller ej. Før nu. 

Det var første gang nogen havde råbt til mig på den måde og 
der var ingen vidner rundt om, som gav deres besyv med, men frygten 
for chefen blev siddende. 

Nu var jeg altså bare alligevel komme for sent og ville helst snige 
mig stille ind, uden at forstyrre mødet. 

Men Amdi, som netop var i gang med at sige noget, fik øje på 
mig og spurgte efter en forklaring. Jeg svarede ikke. Jeg var simpelthen 
bange, paralyseret, stum, fuldt bevidst om min utilgivelige brøde. Dette 
blev udlagt som ligegyldig overlegenhed og affødte sarkastiske 
bemærkninger om min storsnudethed. Og sådan fik det lov at blive 
stående. Det kom i skuffen. 

Der skulle hverves elever til Bustrup, i by og på land. Stig og jeg 
kørte rundt i en gammel Peugeot, der kun kunne startes ned ad bakke, 
hvis den ikke skulle løbes/skubbes i gang. 

Denne proces havde jeg fået stor erfaring med på Tvind og bl.a. 
lært, at det er lettest at skubbe en vogn i gang i bakgear. 

Vi besøgte elever, hvis forældre havde henvendt sig efter vores 
annoncer om skolens fortræffeligheder. Men vi opsøgte også 
teenagerhjem, for at fortælle om skolen. En dag var Stig og jeg i 
Holstebro, hvor vi simpelthen stemte dørklokker, for at høre beboerne 
om de kendte nogen, der kunne tænkes at ville på efterskole. Det gav 
faktisk bonus. Vi stoppede også børn på gaden for at høre om de 
kendte nogen eller om de selv havde lyst. Det gav også bonus. 

Denne særlige dag var det ekstremt varmt og jeg fik på et 
tidspunkt ret meget lyst til en is og foreslog Stig, at vi købte os hver en. 
Ikke tale om. Vores penge skulle ikke sløses væk til den slags. 
Middagshvil kunne der naturligvis heller ikke blive tale om. 

Om aftenen skulle vi så holde møder for at planlægge alt om 
efterskolernes fremtidige undervisningsplaner i mindste detalje. Tvinds 
såvel som Bustrups. 

Princippet om halv tids undervisning og halv tids praktisk arbejde 
skulle gennemføres konsekvent. 

Også formålsparagraffer og opførselsregler skulle på tryk. I det 
hele tage alt det teoretiske materiale, som min hjerne var noget træg til 
at komme frem med. Jeg havde 0 erfaring i den slags. Men det var 
især vanskeligt, fordi jeg var fysisk meget træt og bare ønskede at 
komme til køjs efter en lang dag. Dette medførte naturligvis kollektiv 
skældud for manglende ildhu. Det rørte mig ikke så meget alligevel, for 
jeg var for træt til at reagere på det. 

Men med eller (mest) uden min ivrige deltagelse blev planerne 
lavet og trykt. Undervisningsplaner for hvert eneste fag og for alt det 
praktiske arbejde. 
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BUSTRUP EFTERSKOLE STARTER. 
 

Skolerne var klar. Eleverne kunne komme. 
Bustrups bygninger var endnu ikke klar til at blive taget i brug. Så 

eleverne skulle starte på Tvind. De fik tildelt værelser og 
undervisningslokaler rundt omkring på området, hvor vi kunne finde 
ledig plads. 

Den dag eleverne skulle komme var det mig, der skulle modtage 
tilmeldingspapirerne og de første skolepenge fra forældrene. Der var 
tilmeldt over 100 elever. 

At der kom over 100 elever skyldtes, at eleverne skulle inddeles i 
de såkaldte treere. Altså arbejde sammen tre og tre. Og tre går ikke op 
i hundrede. Så det krævede endnu et timelangt fællesmøde før vi 
kunne beslutte, hvor mange. Jeg husker ikke hvor mange, kun at det 
var mere end 100. 

Den allersidste elev på Bustrup blev tilmeldt samme dag, som 
skolen skulle begynde. 

Vi havde haft meget travlt forud og endnu engang bukkede jeg 
under og blev syg med høj feber. Men der var ikke andre til at tage sig 
af det. Jeg skulle og måtte ordne papirerne for de allersenest tilmeldte 
elever og få forældrenes underskrifter på støtteansøgningerne. Med 39 
i feber og liggende på en sofa, fordi jeg var for svimmel til at sidde op. 
Det var den anden sygedag efter mit sædvanlige mønster: 40 – 39 – 38. 

Når jeg siger det sædvanlige mønster, må jeg tilføje: mens jeg var 
i lærergruppen. Derefter var det slut med det. 

Fjerde dag var jeg feberfri og nu begyndte et meget 
spændende men også anstrengende skoleår. 

Jeg skulle arbejde sammen med Stig, dels om undervisning i de 
boglige fag og dels i det praktiske fag. Stig skulle assistere mig i det 
praktiske og jeg ham i det boglige. Vores praktiske fag var skolens 
administration, som fra nu af skulle varetages af eleverne. Stig havde 
lærereksamen. Jeg havde ikke. 

Men før vi kom så vidt, havde samtlige elever skullet finde ud af, 
hvad de overhovedet skulle lære. De fik alle sammen fra 8. klasse til 
realklasse udleveret undervisningsministeriets bekendtgørelse  om, 
hvilke krav der stilles på de bestemte klassetrin. Den gik de i gang med 
at studere. De skulle også finde ud af, hvilket praktisk fag, de helst ville 
være med i. 

Det blev en langvarig affære. Der var følgende muligheder: 
1. KOK 
2. AUTOMEKANIKER 
3. KONTORIST 
4. BYGNINGSHÅNDVÆRKER (vedligeholdelse af bygninger) 
5. LANDMAND 
6. FISKER 
Eleverne blev inddelt i treere, således at de tre sammen skulle 

vælge sig ind på et praktisk fag og også arbejde sammen i det daglige 
i det hele taget. 
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Det blev en drøj affære. Alle havde fordelt sig på automekaniker, 
fisker og landmand, ikke ret mange gad være på kontor og endnu 
færre lave mad eller vedligeholde. 

Der blev holdt indtrængende opbyggelige taler om, at et 
samfund jo ikke kan fungere, hvis alle vil lave det samme og ingen vil 
lave mad. Og alle havde jo mulighed for at vælge et andet fag næste 
gang, hvilket ville være efter juleferien. De skulle nok nå at komme det 
hele igennem.  

Det hjalp lidt. Nu blev fordelingen efterhånden acceptabel  og vi 
kunne begynde at gå i gang med undervisningen. 

Det havde taget to og en halv dag. 
Al rengøring var også elevernes opgaver. Før morgenmaden 

skulle alle værelser være i orden. 
Men undervisningen kom i gang og de elever, Stig og jeg havde, 

var kontoristerne. Det blev deres opgave at lave alt det administrative 
arbejde under min vejledning. Det var svært, både for dem og for mig, 
men det gik og det gik godt. 

En masse tid blev brugt på konfliktløsninger. Alle disse 
sammenbragte børn kunne jo ikke bare lige glide ind i en fælles 
tilværelse. Der var masser af sammenstød og hver gang holdt klassen 
møde om det. Disse børn kendte ikke meget til at argumentere sig til 
rette, men var mere vant til at råbe op og bruge skældsord. Vi tog den 
tid, der skulle til, for at løse konflikterne bedst muligt og det gik ret 
meget ud over undervisningstiden. Men det var tiden værd. De 
udviklede sig og blev efterhånden gode til at sige, hvad de egentlig 
mente og finde en løsning på problemerne. 

Denne lærdom er ikke den mindst vigtige. 
 
Automekanikernes opgave var at sætte en gammel lastbil i stand 

og også en gammel bus, hvilke to køretøjer skulle med til Bustrup. 
 
Fiskerne havde fået udleveret et kutterskrog fremstillet af glasfiber 

og opgaven var at forvandle dette skrog til en sødygtig fiskerkutter. 
Først derefter kunne der blive tale om at komme ud at fiske. 

 
Landmændene havde det hårdeste job. På Bustrup var der 100 

malkekøer, der skulle passes. Eleverne skulle meget tidligt op om 
morgenen og blev kørt til Bustrup for at passe besætningen. En del af 
dem var landbobørn og de gik til den med krum hals. Landbruget og 
undervisningen heri blev varetaget af en professionel landmand. Han 
underviste ikke i teoretiske fag, men passede landbruget fuld tids og lidt 
til. Han var medlem af lærergruppen. 

Kokkene lavede mad til os alle og vi fik god mad. 
 
Bygningshåndværkerne havde travlt rundt omkring på Tvind med 

diverse opgaver. 
 
Hash: Det kon for dagen, at nogle af vores elever havde røget 

hash. Det er i det hele taget svært at skjule, for man mærker 
påvirkningen uanset om man får øje på stoffet. 
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Der blev holdt fællesmøde med forhør og langt om længe blev 
sagen opklaret. En dreng og en pige fra den ældste klasse var 
synderne, som havde medtaget stoffet til skolen. Især drengen var 
meget populær blandt de øvrige elever og i øvrigt en tiltalende dreng.  

Men reglerne var uomtvistelige. Efter et langt fællesmøde, hvor 
der blev talt for og imod bortvisning, endte sagen med bortvisning. 
Samme dreng har senere fortalt, at det var det rigtige at gøre. Det 
gjorde et stort indtryk på ham, han holdt op med stoffet og fik sig en 
god uddannelse. Har jeg fået fortalt. Måske havde han fået det 
alligevel. 

Men reglerne om bortvisning ved hashrygning var klare og blev 
heller ikke siden fraveget. 

Eleverne havde holdt fællesmøde uden lærerne og var blevet 
enige om at lade nåde gå for ret og de var meget standhaftige med 
deres opfattelse. Men de måtte gi` sig. 

Når vi havde den slags fællesmøder, hvor eleverne var med til at 
træffe afgørelser, gik der altid et møde mellem lærerne forud, hvor der 
blev lagt en slags strategi, fundet argumenter frem osv. så elevernes 
afgørelse til syvende og sidst måtte blive den samme som lærernes. 
Hvis eleverne havde fået lov til at bestemme, var de to ikke blevet 
bortvist. Af to årsager. Dels at de var vellidte og dels fordi: ”hvad nu hvis 
det var een selv”. 

Dengang faldt det mig ikke ind, men siden hen tænkte jeg mig, 
at faktisk alle beslutninger kom i stand på den måde: Inderkredsen, 
kaldet koordineringsgruppen, vedtog Amdis forslag og foranstaltede 
fællesmøder rundt omkring, hvor de argumenterede sig frem til at få 
dette fællesmøde til at vedtage den samme beslutning. Så kunne vi jo 
så rart føle, at vi havde været med til at træffe beslutningen. 

 

VI FLYTTER TIL BUSTRUP.

Og dagen kom, da vi alle flyttede til Bustrup, alle vi, der hørte til 
der. 

Det viste sig, at eleverne var meget optaget af de ting, de 
beskæftigede sig med. Ikke mindst kontoristerne. De overvågede nøje, 
at budgetterne blev overholdt og at bogføringen var ajour. Men de 
overordnede beslutninger havde de ingen indflydelse på. 

Lutter lagkage var det langtfra. Eleverne kom vidt forskellige 
steder fra og en del af dem var anbragt gennem socialforvaltningen, 
som var dem i forældres sted. Nogle af dem havde meget svært ved 
at kende forskel på mit og dit og de stjal fra de andre elever. Da vi stod 
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og var klar til at tage af sted på juleferie, kom en af eleverne og sagde, 
at hans lommepenge var blevet stjålet. Vi skyndte os at lave en 
eftersøgning og fandt hans opbrudte pengekasse i et drivhus. Der lå et 
godt lag sne udenfor og der var også nogle meget tydelige aftryk af et 
par særprægede træsko. Kun een elev på skolen havde sådanne 
træsko. 

Han hed Peter og var fra Østjylland. Men Peter var en stor 
godmodig, lidt tung fyr, som ingen ville mistænke for at stjæle. Han var 
også lidt doven og hvis han blev bedt om at udføre en eller anden 
tjans, han ikke brød sig om, sagde han: ”hvafor lie mæ”. 

Vi besluttede at vente med efterforskningen til vi kom tilbage 
efter jul. 

Der havde været 10 elever i 10. Klasse indtil jul og 25 elever i 
realklassen. Men lærerne havde talt sammen om, at eleverne i 10. 
Klasse skulle have en chance og sammen besluttede de,  lærerne og 
eleverne, at alle skulle gå i realklassen. 10. Klasseeleverne skulle ikke 
bøje sig for, at man havde bildt dem ind, at de ikke kunne klare en 
realeksamen. De kunne, hvis de gerne ville og hvis alle hjalp hinanden. 
Så efter jul var der 35 elever i realklassen og ingen i 10. Klasse. 

Selv tilbragte jeg julen på Bustrup sammen med forstanderparret 
og noget af min familie. Familien så nu rent faktisk ikke så meget til mig. 
Pr. 1. januar skulle skolens årsregnskab være ført ajour og sendes til 
ministeriet. En sag, som jeg var meget ærekær omkring. Det skulle 
være 100% i orden og var en betingelse for at få udløst det nye 
regnskabsårs statstilskud til skolens drift.  

Men familien havde også travlt. Der var stadig 100 køer, der skulle 
passes og på et tidspunkt var de stukket af fra deres hjemlige marker 
og skulle fanges ind igen. Det måtte alle mobile på stedet være med 
til. Det var mit indtryk, at de morede sig, men også var noget utilfredse 
med ikke at se mere til mig. 

Det blev i hvert fald en anderledes jul. 
Efter julehelligdagene kom alle lærerne tilbage og nu var de hver 

dag af sted for sammen med højskolelærere og deltagere at gøre 
skibet ”Odysseus” klar til at sejle til Afrika med et højskolehold. 

Alle undtagen jeg. Jeg passede telefonen og afsluttede regnskab. 
 

Efter jul skulle treerne vælge sig ind på et nyt praktisk arbejde. 
 Denne gang var der absolut ingen, der ville lave mad. Første 

gang havde der dog været et par treere. Men det tog ikke så lang tid 
at få opgaverne fordelt, som første gang. Dog gik det noget trægt 
med køkkenholdet indtil en frisk dreng, der hed Hans og som før havde 
været på landbrug (hans far var landmand) satte sig op på et bord og 
sang med høj røst: ”Åh jeg er så glad, åh jeg er så glad, åh jeg er så 
glad for mad” . Han og hans treer meldte sig som kokke og da de var 
vellidte, fik de snart følgeskab af flere. 
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Hele proceduren tog 2 ½  time. 
 

Der skulle være forældremøde på skolen og spisesalen var 
proppet til sidste plads med forældre af alle slags. Deriblandt nogle af 
de meget kollektivt sindede. Det var jo i 70`erne. 

De vidste at eleverne var med til at styre skolens økonomi. De 
vidste også – for det lagde vi ikke skjul på – at lærerne havde fælles 
økonomi. Men nogle af dem havde fået den ide, at det kom ud på et. 
Eleverne skulle også være med til at styre lærernes penge, mente de. 
Der måtte en hidsig debat til, før de lod lærerne beholde deres penge. 
Disse forældre var dog ikke de eneste udenforstående, som mente at 
skolernes og lærernes økonomi var et og samme fedt. 

Det er det ikke. Lærerne blev aflønnet som alle andre lærere på  
landets skoler, men havde valgt at sætte deres løn ind på en fælles 
bankkonto. Det var jo en privat sag. 

 

OPKLARING AF DIVERSE TYVERIER. 
 
En af vore første opgaver efter jul,  var at få opklaret det seneste 

tyveri. Og helst også nogle af de andre. Alle eleverne blev forhørt 
enkeltvis og fra nogle af dem slap der oplysninger ud, som 
forhørslederen kunne have i baghånden, når relevante personer kom 
ind til forhør. 

Det viste sig, at der var flere og flere, der havde været på gale 
veje. Først blev det opklaret, at der ikke var nogen, der havde lånt 
Peters træsko. Det var Peter selv, der havde været der. 

De elever, der havde været involveret i ulovligheder, fik stuearrest 
i hver et elevværelse og to andre blev sat til at overvåge, at de blev 
der. Det var for at de ikke skulle kunne koordinere deres forklaringer. Da 
vi havde fået optrevlet alt, havde en tredjedel af alle eleverne været 
holdt tilbage. 

Og så blev der holdt fællesmøde. 
Fællesmødet strakte sig over flere dage (men ikke nætter, som 

når vi holdt møde). Enhver af de implicerede syndere måtte træde 
frem. Op på en stol og fortælle om deres meritter og fællesmødet 
besluttede derefter, hvad der skulle ske, hvad konsekvensen måtte 
blive. I de fleste tilfælde blev den, at synderen måtte levere det stjålne 
tilbage, også de, der havde været langfingrede i butikker. 

Jeg husker især en af pigerne, der havde hugget tørklæder og 
andet pynt. Hun ændrede sig mærkbart efter denne affære. Hendes 
fremtoning blev frejdig og hendes blik åbent og klart. Hun havde helt 
tydeligt lært noget og var glad for det. 

Jeg mødte hende en del år senere, da hun kom på besøg og 
hun gav udtryk for det samme. 
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Dengang var det meget svært for mig at tilslutte mig den 
begyndende offentlige kritik af fællesmøderne på Tvind. Jeg tænkte 
bare: De ved ikke, hvad de taler om. Lidt imod bedre vidende. Jeg 
havde jo også selv oplevet de ubehageligste sider af fællesmøder, dog 
ikke så grelt, som det beskrives i antologien ”Flere Visne Blomster”, en
publikation, jeg naturligvis ikke dengang kendte noget til. 

 

REJSEN TIL LEYLAND. 
 

Der kom atter ro over skolen og undervisningen gik videre. Også 
efterskolerne skulle på rejse. Vi skulle til Leyland i England. En industriby, 
hvor hovedindustrien var fremstilling af store busser og lastbiler. Rejsen 
skulle foregå i gamle busser og med overfart fra Holland til Sydengland. 
Jeg skulle med som lærer for kontoristerne sammen med Jørgen, der 
havde skolefagene. 

Jeg rejste dog ikke med bussen. Mente ikke mit helbred var godt 
nok til det. Jeg rejste med tog og sejlede med færgen fra Esbjerg til 
Harwich. Da jeg ankom hertil og skulle gennem paskontrollen, skulle jeg 
opgive adressen for mit ophold i England. Da paskontrolløren så den, 
sagde han: ”Leyland, that is not a place to spend a holliday”. 

Men folk bor der jo, og vi skulle lære nogle af dem at kende. 
Den første nat overnattede vi i en ungdomsklub, hvis leder vi 

havde haft forudgående forbindelse med. Gennem ham var der 
skaffet besøgsfamilier, hvor eleverne skulle bo, Helst enkeltvis, Det hele 
som et led i sprogtræningen, men også for at lære en anden kultur at 
kende. 

Dagene gik med besøg på fabrikker, især Leyland, som lå lidt 
udenfor byen. I selve byen lå imidlertid den gamle fabrik, hvor de første 
håndfremstillede automobiler var blevet til. Vi fik undtagelsesvis lov til at 
komme indenfor. Her var det stadig kostbare personbiler, der blev 
fremstillet.  

Som f.eks. Rolls Royce. 
Vi besøgte et alderdomshjem, hvor der boede enker efter nogle 

af de første 10 arbejdere, der var startet på Leyland fabrikken. Nu var 
der 3000  beskæftiget på den nyere fabrik udenfor byen. Men alt her 
var alligevel meget gammeldags,  set med vore øjne. Kun eet sted på 
fabrikken i en lille hal for sig, var der et transportbånd og det fungerede 
ikke altid, som det skulle, sagde de og betragtede det nærmest som 
en kuriositet.  

Vi besøgte også en gummifabrik. Der fremstillede dæk. Noget af 
overskudsgummiet blev  lavet til viskelæder. Og hvert eneste 
viskelæder blev stemplet med navn af damer med håndstempel og 
lagt i æsker stykke for stykke. Vi tale om, at en af årsagerne til disse 
gamle metoder var, at de engelske fabrikker ikke i samme grad som de 
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tyske var skudt i grus under krigen og derfor kørte videre i den samme 
skure. Men også den, at ejerne sad på deres godser og ikke var 
interesseret nok i at investere. Det gik jo meget godt endnu. 

Også på andre områder fandt vi det gammeldags i England. Alle 
de håndvaske vi så f.eks. havde en kold hane ved den ene side og en 
varm ved den anden. Ingen blandingsbatterier, ej heller på badekar. 
Det kolde og varme vand måtte postes i kummen og blandes der. Eller 
også måtte man vælge mellem at få det for varmt eller iskoldt. 

Vi var i England i marts måned og det var ikke særlig varmt 10 – 
15 gr. C., men der var ikke tale om at fyre i beboelserne. Englænderne 
er åbenbart ikke så pivede, som vi. 

Vi var også på udflugt. En flere dages bustur gennem Wales, hvor 
mange af os for første gang oplevede gyset ved at køre på og færdes 
til fods på smalle bjergveje og se ned i uhyrlige afgrunde.   

For os alle blev englandsturen en uforglemmelig oplevelse og en 
stor udfordring. Om aftenen i ungdomsklubben var vi sammen med 
klubbens medlemmer, som mere eller mindre kom fra de nederste 
samfundslag. De var flinke og tiltalende unge mennesker. Lige da vi var 
kommet tilbage fra Wales, var der dog et par af dem, der havde været 
inde i bussen og nærmest for næsen af mig spadserede væk med min 
sovepose. De var for langt væk til at kunne nås, men jeg genkendte 
soveposen. 

Vi skulle hjem til Bustrup og jeg tog turen tilbage med tog og 
færge. Det var min fødselsdag og solen skinnede, da vi sejlede ind i 
Esbjerg havn. 

 

Hverdagen gik videre og tiden for første eksamen nærmede sig. 
Den første afsluttende eksamen og de første årsprøver stod for døren. 
Alle kræfter blev nu sat ind på at få det bedst mulige resultat ud af det. 
Især de ti, der var begyndt i realen efter nytår, havde travlt. Men de fik 
meget støtte fra deres klassekammerater og det gav også bonus. 

Til eksamen var der beskikket to fremmede censorer til hvert fag 
og lærerne kunne ikke give eksamenskarakterer. 

Eksamen gik strålende. Eleverne fik gode karakterer. De var især 
trænede i at udtrykke sig, at tale frit fra leveren og det var et stort plus 
for dem. De lå i de fleste tilfælde over gennemsnit for hele landet i 
karaktererne og vi var meget stolte alle sammen. Det sidste fag 
realklassen skulle op i var tysk. En af eleverne, som indtil jul havde gået i 
10. Klasse havde aldrig før haft tysk og han havde store vanskeligheder 
med det. Men hans klassekammerater hjalp ham og trænede med 
ham. Han kom op som en af de sidste.  Det var nødvendigt for ham at 
få mindst 5 i tysk for at bestå sin realeksamen. 

Han fik et 5 tal Jubelen ville ingen ende tage. Hele skolen fejrede 
hans femtal. Ingen af de andre elevers 13 taller eller 11 taller vakte så 
stor en begejstring. Jeg glemmer det aldrig. 

Og et faktum var det: 25 elever begyndte i realklassen ved 
skoleårets start og 35 bestod eksamen. I øvrigt var det sidste gang 
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nogen gik op til realeksamen i Danmark. Den blev afskaffet. Det var 
1977. 

Vi havde virkelig noget at være stolte over. 
Og nu var det slut på første skoleår på Bustrup. Vi skulle tage 

afsked med hinanden. De fleste elever i 8. Og 9. Klasse ville komme 
tilbage efter sommerferien. Men der var bl.a. en lille pige fra 
Sønderjylland, som ikke skulle komme tilbage. Da hun kom til skolen, var 
hun en lille forsagt en, der var let at vælte omkuld. På fællesmøder var 
hun stum. Men efterhånden som skoleåret skred frem, voksede hun i 
mod og mening. Først på klassemøderne, hvor hun blev lokket til at 
udtale sig og erfarede at hende mening blev respekteret. Siden på de 
store fællesmøder. Hun blev en person, hvis mening man lagde vægt 
på fordi hun var gennemredelig og meget loyal imod sine 
skolekammerater. 

Hun græd, da hun blev hentet af sine forældre og jeg græd 
også. Nu skulle hun begynde i skolen derhjemme og vi måtte klare os 
uden hende. 
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FLERE NYE SKOLER. 
 

Og vi skulle begynde på sommerens byggeri. På et fællesmøde 
var det vedtaget, at der skulle oprettes en efterskole og en højskole i 
Juelsminde og en efterskole i Vamdrup. 

Vedtagelsesproceduren var altid den samme. Når forslaget var 
tilstrækkeligt gennemdrøftet spurgte Poul: ”Er der nogen, der har noget 
at tilføje?” Det var der ikke efter disse indgående drøftelser. ”Er der 
nogen, der har noget imod det?”  Det var der ikke. 

”Så er det vedtaget”. 
Vi havde købt kysthospitalet i Juelsminde. Det var et tidligere 

julemærkehjem og havde været anvendt som sanatorium for 
tuberkuloseramte børn. Tuberkulosen var så godt som udryddet i 
Danmark efter en gennemgribende calmettevaccination af 
befolkningen i 50`erne. 

Der kom protester fra Fremskridtpartiet. Før der kunne bygges 
skoler skulle der vedtaget en lokalplan for området. Det viste sig så, at 
Fremskridtspartiet kom med indvendinger imod skolerne. De påberåbte 
sig, at der ville blive christanialignende forhold med druk og hash til 
ulempe for byen. Det var påstande uden mindste hold i virkeligheden. 
Partiet havde ikke gjort sig den ulejlighed at undersøge, hvordan det 
forholdt sig. Ellers ville de have vidst, at netop på Tvinds skoler var både 
alkohol og hash bandlyst og disciplinen ret høj. 

 
Først skulle Vamdrup efterskole bygges. 
I Vamdrup havde vi overtaget et tidligere produktionskollektiv, 

hvor man bl.a. havde fremstillet busseronner og andet praktisk tøj af 
denim. Med i overtagelsen var et antal industrisymaskiner, samt leder 
og medarbejdere på kollektivet, som ønskede at indgå i Tvinds 
fællesskab.  

For lederen af dette kollektiv, Jytte J., var det et livsværk, der nu 
blev bragt til ophør og opslugt af Amdis. 

På grunden skulle der bygges 8 nye huse til en efterskole. Denne 
gang blev husene muret op i gasbeton og der var mange deltagere i 
projektet, idet hele 1. Årgang af DNS var med som afslutning på deres 
seminarieuddannelse. Derefter skulle de hver især tage stilling til, om de 
ville fortsætte under Tvind eller ej. 

 
Men inden de kom og inden byggeriet gik i gang havde vi et 

stort fællesmøde på stedet. De forskellige grupper eller enkeltpersoner 
under Tvind, trådte frem og fortalte om, hvad de havde lavet hidtil og 
hvad deres planer var for den nærmeste fremtid. Så vi alle kunne være 
orienteret om, hvad alle foretog sig. 

En af de første grupper kom med en sluterklæring: ”Og desuden 
har vi besluttet at holde op med at ryge”. Der gik et sus gennem salen. 
Dette var epokegørende. Gruppe efter gruppe og enkeltperson efter 
enkeltperson sluttede sig til denne erklæring. Der var dog enkelte, som 
ikke ville tilslutte sig, hvilket de også kundgjorde. Deriblandt en af 
lærerne fra Bustrup. 
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Sagen var jo den, at indkøbet af tobak og rullepapir foregik 
samlet for alle under Tvind (dog ikke eleverne, som havde deres egen 
økonomi). Og eftersom vi var blevet flere og flere, sås det også 
tydeligere og tydeligere, hvor dyrt det var med den rygning. Lige 
omkring den tid, hvor dette møde blev afholdt, var den årlige udgift på 
knapt en halv million kroner. 
Et rystende stort beløb. 
 
Den første, der havde taget dette skridt, at holde op med at ryge, var i 
virkeligheden Amdi. Ikke af økonomiske grunde, men af 
helbredsmæssige og ikke fordi han egentlig selv havde ønsket det, 
men fordi de nærmeste omkring ham forlangte det. De erklærede, at 
det var meget fejlagtigt af ham at tro, at hans rygning var en privat 
sag. Han var så vigtig for os alle, for hele dette store værk, der voksede 
og voksede, at han måtte indse at han ikke bare tilhørte sig selv, men 
os, der havde sluttet os til projektet og ønskede hans inspirerende 
lederskab til at fortsætte længst muligt. Derfor var det hans pligt, at 
bevare sit helbred bedst muligt. 

Første gang jeg var sammen med Amdi var han på besøg hos os 
på højskolen i Svendborg og ved den lejlighed røg han uafbrudt. 
Tændte den ene cigaret ved den anden. Han var kæderyger. 

Efter denne konfrontation med kammeraterne holdt han helt op. 
Fra den ene dag til den anden. 

Og med ham et overvældende flertal af lærergruppen. Der blev 
ikke længere indkøbt tobak . 

De få stykker, der havde meldt fra blev senere overtalt og 
overbevist om, at rygning ikke er en privatsag, når man har et fælles 
ansvar. Ar kvitte rygningen er nok også lidt lettere, når man har 100% 
opbakning. 

Sådan oplevede jeg det, men det var fordi jeg aldrig fik øje på 
de, som røg i smug. Og senere har jeg hørt, at det ikke var ualmindeligt. 
Men det kan jo trods alt aldrig blive til så meget, som når alle sidder og 
damper i skøn enighed. 

Elevernes rygevaner blandede vi os ikke i. De røg som det 
passede dem. Det var et fast ritual. Måske ikke lige i undervisningstiden, 
men når vi holdt møde med dem i klassen af den ene eller anden 
årsag eller havde fællesmøde var det en stående replik, når en af dem 
tændte en cigaret: ”Efter dig, efter dig”, og så gik cigaretten på 
omgang. En hævdvunden ret. 

 
Byggeriet gik i gang. De fleste af os blev indkvarteret på et loft, 

men jeg havde fundet mig en seng i et værelse, hor der boede en 
anden ældre dame, som hed Annelise. Hun havde tidligere haft en 
campingplads på Fanø og der var en del der kendte hende for hendes 
gemytlige væremåde og havde fået hende overtalt til at slutte sig til 
os. Hun arbejdede på banegården på Tvind nu. På værelset havde 
hun en kaffemaskine og sagde, at hun fik kaffebønner sendt far sin søn, 
der var på et af højskoleholdene. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle 
mene om det, så jeg mente ingenting. Annelise havde forskellige 
beklagelser og til sidst plumpede hun ud med, at hun slet ikke havde 



T R E T T E N Å R under  T V I N D af Else Wåle.doc 55

lyst til at være med, det var meget mere krævende, end hun havde 
regnet med osv. osv. Jeg forklarede hende med al min overbevisning, 
og den havde jeg faktisk meget af, hvor vigtigt det var, at vi alle 
sammen gjorde en indsats for det fælles og at det arbejde vi var med i 
var meget betydningsfuldt. 

Hun mente nok, jeg kunne have ret i det og vi talte ikke mere om det. 
Annelise havde sin dont i køkkenet. Der var jo mange, der skulle 

have mad sådan et sted. 
Selv havde jeg fundet en niche, som jeg var glad for. Jeg 

arbejdede ved den store beton-blandemaskine dagen lang og blev 
kun afløst i min middagspause. 

Meget tidligt (kl. 5) hver morgen havde vi møde, hvor vi fik 
foredrag eller studerede sammen, og det sluttede med at vi i grupper 
skulle disktere og udtale os om dagens emne, som jeg nu har glemt alt 
om. 

Derefter gik arbejdet i gang. 
 

ENDNU ENGANG ØRERNE I MASKINEN. 

Dagen efter at jeg havde talt med Annelise om vigtigheden af 
vores arbejde, var hun væk. Ved morgenmødet spurgte Amdi, om 
nogen kendte noget til det og jeg rejste mig og sagde, at jeg havde 
talt med Annelise om aftenen.  

Det udløse en sand orkan af vrede ord fra Amdi. Om 
kællingesnak og jeg ved ikke hvad. Det blev ikke bedre af, at en af 
lærerne fra vores skole sagde, at hun ganske rigtigt havde hørt os  
snadre sammen i køkkenet. Jeg stod lammet og stum. Kunne mærke 
blodet løbe fra hovedet og følte at jeg blev bleg. Jeg havde ikke 
været i køkkenet. Beskyldningen var grundløs og helt ved siden af. Jeg 
følte mig i den grad uretfærdigt bedømt. Men hjælpeløs. Man siger 
ikke de voksne imod. De vred ord haglede ned over mig og jeg 
ønskede bare, at det måtte holde op 

Det kom ned i skuffen. 

Efter tre uger, stod der otte nye huse på stedet. Til stor forbavselse 
for naboer, som havde været på ferie og nu vendte hjem. Og til stor 
stolthed for os. Snart var alle installationer på plads og vi tog afsked 
med stedet og begav os til Juelsminde, hvor bygningerne nu skulle 
gøre klar til to nye skoler. 

 Med i byggeriet var også den 1. årgang af Det Nødvendige 
Seminarium og med denne sommer endte deres 5. år i fællesskab. Fra 
nu af kunne de gå hver deres veje, nogle som tvindlærere og andre til 
privatlivet. 
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Dagene i Juelsminde husker jeg ikke så meget om. Jeg har sikkert 
også brugt noget tid på i smug at gøre papirer klar til det nye skoleår 
på Bustrup. Tilmeldingsblanketter, ansøgninger om statsstøtte og 
kommunestøtte til eleverne, hvilket er en forudsætning for at have 
økonomi at starte på i det nye skoleår. Så meget som muligt skal være i 
orden, inden skolestart. 

 

ANDET ÅR PÅ BUSTRUP. 
 

Efter sommerferien begyndte det nye skoleår med fuldt hus. Og 
dermed også nye elever i 8. klasse og nogle nye også i niende og 
tiende, hvor nogle var holdt op. Mange af disse nye elever havde 
medbragt de sædvanlige uvaner for disse aldersklasser. Men nu skabte 
det ikke de store problemer. De gamle elever kunne takle problemerne 
og hverdagene var mindre dramatiske end det første år. 

Fiskerne havde endnu ikke været ude at fiske. Hele det første 
skoleår var gået med at gøre kutteren klar. Først da vi nåede til 
efterårsferien i det nye skoleår var den helt klar.  Så snart eleverne kom 
tilbage efter ferien skulle fiskeriet begynde. 

Kutteren var lagt for anker i fjorden og ventede der. 
Men i efterårsferien blev det orkanagtig stormvejr. Og da vi kom 

tilbage til Bustrup lå kutteren på bunden af fjorden. Den blev hævet 
igen, men motoren var ødelagt. Det blev enden på gruppen fiskerne. 

Kun en enkelt gang kom der en afbrydelse i skolens daglige 
arbejde, idet vi blev hjemsøgt af en influenza epidemi. To tredjedel af 
eleverne lå til sengs og resten sørgede for den daglige pleje af ofrene. 
Det tog godt en uge, før vi kunne genoptage undervisningen. 

Jeg husker ikke helt, hvor jeg tilbragte julen. Vistnok på 
æbleplantagen. Vi havde købt en æbleplantage, som var billigt til 
salg. Og hver anden weekend i efteråret, når der ikke var elever på 
skolen, tilbragte vi der, for at vedligeholde plantagen, sortere æbler og 
pakke og den slags. Jeg husker, at jeg tænkte, at det var der ikke 
meget fidus ved, for danske æbler var vanskelige at afsætte til en 
rentabel pris. Æbler kunne importeres billigere end vi kunne dyrke dem 
selv. Derfor blev en masse danske plantager nedlagt i disse år. Senere 
hørte vi heller ikke så meget til plantagen. Det var et af de projekter, 
der ikke rigtig var udvikling i. Det blev et af de private opholdssteder. 

Senere er jeg belært om andre tanker vedrørende plantagen, 
men ikke dengang. 

 
Efterskolerne skulle pludselig  leje et gammel træskib, der hed 

Margrethe. Det skulle bruges som weekend projekt i de weekender, 
hvor eleverne ikke var på hjemrejse. De var på hjemrejse hver anden 
weekend. De øvrige weekender, skulle der være arrangementer for 
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dem. Oplevelser. Det kunne være eventyrweekend med natløb, 
sportsarrangementer eller noget helt fjerde. 

Det viste sig at blive ret bekosteligt for efterskolerne og det var en 
af de udgifter, som eleverne ikke havde nogen indflydelse på. De blev 
ikke spurgt. Men det betød en væsentlig indskrænkning af 
rådighedsbeløb til andre formål og eleverne måtte til at tænke på 
besparelser. 

Skibet var indkøbt af rederiet Thomas Brocklebank (også Tvind) og det 
blev lejet ud til skolerne enten de ønskede det eller ej. Det var en smart måde 
at finansiere rederiets indkøb af skibe på. 

 

ULANDSHJÆLP FRA FOLK TIL FOLK. 
 

Endnu et projekt var under udvikling. Institutionen Ulandshjælp fra 
Folk til Folk. UFF. 

De af de fleste kendte gule indsamlingscontainere til indsamling 
af tøj blev fremstillet i autohallen på Tvind og anbragt rundt omkring i 
danske byer, hvor der også kom til at bo tvindfolk, der tog vare på 
indsamling og videreekspedition, herunder oprettelse af 
brugttøjsbutikker, hvor det bedste af tøjet blev solgt. En fra Tvind stod 
for butikken, men det daglige arbejde med udpakning, sortering og 
salg af tøj blev i videst muligt omfang varetaget af frivillig arbejdskraft, 
der med stor ildhu gik ind i sagen, men ikke i øvrigt var tilknyttet Tvind. I 
Århus var der en stor sorteringscentral med samlebånd,  hvor store 
baller med tøj blev pakket og sendt til Afrika. 

PÅ et tidspunkt erhvervede Tvind badehotellet ”Kongen af 
Danmark” på Fanø og det blev UFF`ernes højborg. Stedet, hvor de 
havde deres fællesmøder og lagde deres planer. 

Fra Fanø Strandhotel, et meget beskedent sted, hvor højskolen i 
sin tid havde deres første bygning, havde man ofte kigget på dette 
flotte hotel og tænkt: ” Det var der, man skulle have til huse”. Nu havde 
Tvind det store hotel. Det gamle Strandhotel var solgt og jævnet med 
jorden. 
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Samtidig med starten på UFF begyndte højskolernes rejser at 
ændre karakter fra at være ren iagttagelse til at være hjælpeprojekter. 
Rundt om på efterskolerne kom et nyt praktisk fag, der hed fremstilling 
af pumper, hvilket var et af de vigtigste projekter dengang: At skaffe 
vand i de områder, hvor det ikke regnede i mange måneder af året. 
Også fremstilling af proteinkiks til hungerramte blev en 
efterskoleopgave. 

De næste projekter i ulande blev bygning af skoler. Allerførst i 
Zimbabwe, som havde befriet sig for Ian Smith`s apartheitregime og 
havde store flokke af forældreløse børn, der havde brug for et sted at 
være. Her gik tvindfolkene i gang sammen med de indfødte. Disse var 
dog ikke så entusiastiske, som vi. De indså bestemt ikke 
nødvendigheden af at pukle 16 timer i døgnet og hele weekenden 
med. Heller ikke selvom det var for deres egen skyld. De havde en sund 
modstand imod at arbejde som slaver, under hvid mands overopsyn. 

Også klinikker og hospitaler blev der bygget. 
Med tiden udviklede hjælpearbejdet sig til alle afrikanske 

randstater og vi begyndte at åbne skolerne i Danmark for afrikanske 
elever. 

Nogle af de deltagere og lærere, der havde været i Zimbabwe 
besøgte os i Bustrup og lærte os afrikanske sange og danse. 

 

BERLIN 
 

Udover englandsturen havde eleverne på Bustrup også en rejse til 
Berlin. Der boede vi et en slags kollektiv, hvis beboere meget lignede 
christianianere. De gik meget stærkt ind for den personlige frihed og 
brugte meget energi på at få vore drenge og piger til at sove med 
hinanden. Det var vi på ingen måde indstillet på. Vi kunne have 
problemer nok endda. De unge tyskere var også temmelig ekstremt 
klædt på. Der kunne en del af vore nu også godt være med. 

Vi besøgte et projekt, hvor nogle lærere samlede gadestrejfere 
op og gav dem muligheder for at udfolde sig i frit valgte opgaver og 
også opsamle nogle skolefag og de ønskede at give disse forsømte 
unge noget kompetance og ikke mindst tro på egne kræfter og 
muligheder. Det hele var frivilligt arbejde, men havde indtil nu fået 
noget offentlig støtte. De stod imidlertid foran at miste den, idet nogle 
nidkære sjæle råbte op om at de var socialistiske og derfor 
samfundskadelige. Selv tænkte jeg, ja, det er dem, der har deres på 
det tørre og ikke ved, hvad det er de tramper på. Hvis det havde 
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været et kristent projekt, hvor man i langt højere grad prøver at påvirke 
de unges begreber, ville det have været ok. Hvem kunne have glæde 
af, at disse unge, der var ved at komme op på mærkerne, skulle ud for 
lud og koldt vand igen. 

En af de ting, der gjorde indtryk på mig, var den måde vore 
elever blev behandlet på ude i byen. I  Vestberlin var de mange steder 
ildesete. Mange af dem gik aparte klædt og nogle af dem havde 
palæstinensertørklæder. Ikke fordi de havde terroristiske tilbøjeligheder 
eller sympatier, men fordi de havde medfølelse med det folk, som var 
jaget fra hus og hjem og berøvet alle rettigheder. Dømt til at leve i 
flygtningelejre i generationer og endog blev forfulgt der. At være ikke 
anerkendte var noget nogle af vores også  havde kendt til og 
tørklædet var en protest herimod. 

I undergrundsbanen, hvor der ikke var siddepladser nok, havde 
nogle af dem den frækhed at sætte sig på gulvet. Uden dog at 
genere nogen med det. Ikke desto mindre foranledigede det en 
”pæn” ældre herre til at give den nærmeste et spark. Ikke fordi han 
sad i vejen, men fordi han var aparte. 

 
En af dagene var vi i Østberlin. Vi gik gennem Check Point 

Charlie og kom til en stor plads, hvor vi forsøgte at orientere os. På den 
anden side af pladsen var der en meget stor og flot bygning og vi ville 
gerne vide, hvad det var for noget. Ved en statue stod der tre drenge 
med læderjakker på. Jeg følte mig noget usikker ved læderjakker. Hvor 
jeg kom fra, var det som regel de hårde gutter i ungdomsbander, der 
bar læderjakker. Men disse drenge var de nærmeste og vi spurgte 
dem om bygningen. 

De viste sig at være overordentlig venlige og hjælpsomme og 
sagde, at det var Folkets Hus og der var alle mulige aktiviteter og 
faciliteter der. Vi ville være velkomne. De fulgte os derind og der var 
smukke møbler med rødt skindbetræk. Det så temmelig fint ud og vi var 
betænkelige ved at sætte os ned og spise vores medbragte mad der. 
Men drengene bedyrede, at det måtte vi meget gerne og da vi 
pakkede vores mad ud, trak de sig diskret tilbage og lod os spise i frem.  

Så snart vi var færdige kom de igen og da nogle af vores elever 
spurgte om vej til toiletterne gik de med dem og de betalte også for 
dem, for eleverne havde ikke østtyske småpenge. 

Da de kom tilbage igen, delte vi leverne i tre grupper og hver af 
holdene fik en af drengene som fører med ud for at opleve byen. 

Ikke tale om, at de østtyske drenge ville have noget for det. De 
var utroligt flinke og meget velopdragne. En god oplevelse. 

Vi skiltes fra dem, da vi skulle i teatret. 
Vi var meget rørt over den venlighed vi mødte også hos andre østtyskere. 
Det kan måske være en tilfældighed, at vi oplevede disse to 

Berliner så forskelligt, men det var et faktum ikke desto mindre. 
 

Al den tid, jeg var på Bustrup Efterskole, deltog vi i fællesmøderne 
på Tvind. Men efterhånden som der kom flere skoler, blev 
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fællesmøderne holdt lokalt, måske to eller tre skoler sammen. Møderne 
diskuterede de samme emner og forslag og deres konklusioner blev 
tilbagemeldt. Og der var altid mindst een fra koordineringsgruppen til 
et lokalt fællesmøde. 

 
Forstanderen stikker af. En dag var Ib Sørensen væk. De nærmere 

omstændigheder kender jeg ikke, og min sædvane tro vil jeg ikke 
komme med gisninger. 

Anna, hans kone, blev ny forstander og en udmærket forstander. 
En ny sommer lå foran os og nye efterskoler skulle startes op. 

Denne gang, i sommeren 1978 var det Roskilde og Asserbohus. 
 

MØLLEN KØRER 
 

Tilbage til foråret 1977.  En dag i det tidlige forår mødtes vi alle 
sammen på Tvind for at se møllevingerne dreje rundt for første gang. Vi 
stod i lange geledder og koldt var det. Men det var en betagende 
oplevelse og vi sang sange. Bl.a. hvor ordene ”vi er stærke, vi er mange 
- --” på melodien fra slutkoret i Beethovens 9. Symfoni. 

Og vores velkendte slagsang: 
Hundred` kammerater er meget værd, 
både tilsammen og hver især, 
derfor må vi røgte hinandens tarv 
i en atmosfære af kærlighed og krav. 
Tapiri, tapiri mai, 
Du må gerne kritisere mig, 
Tapiri, tapiri mai, 
jeg vil også kritisere dig. 
 
Sådan følte vi det. En bedrift var fuldført. Der blev råbt rungende 

hurra, da Møllevingerne startede. 
Kritikken og kravene, som vi synger om, var der nok af, men som 

årene gik, syntes jeg jo nok, at det kunne knibe lidt med at mærke 
noget til kærligheden. 

Det er jo langt fra gratis at bygge sådan mølle og da byggeriet 
blev vedtaget, havde vi endnu ikke rundet de 100 medlemmer af 
lærergruppen, og ikke alle have en lønindtægt og man kunne nok 
forestille sig at en og anden har spurgt sig selv (og måske andre): ”Hvor 
har de dog fået penge fra til det?” 

Det kunne være vanskeligt for udenforstående at begribe, hvor 
lidt vi egentlig klarede os for, og hvor meget vi kunne spare op. Så 
tanken er nærliggende: ”Mon ikke de dræner skolerne, for at skaffe 
penge?”  
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RIGSREVISIONEN. 
 

Noget har rumlet og i hvert fald var det blevet krævet, at skolernes 
regnskaber skulle for rigsrevisionen til en grundig gennemgang. 

Jeg måtte tage nogle dage fra Bustrup for at gøre Tvind 
efterskoles første to årsregnskaber klar til at blive sendt af sted. På 
højskolerne tog man sagen så alvorligt, at krøllede bilag blev strøget 
med et strygejern. Det skulle tage sig pænt og nydelige ud. Ikke kun 
talmæssigt. 

Rigsrevisionen havde ingen bemærkninger. Alt var i den 
skønneste orden. 

Samtidig var det jo også sådan på det tidspunkt, at skolerne var 
nogle af landets billigste, både for staten, kommunerne og eleverne. 
Staten skulle ikke af med mere end standardbeløbet, hverken direkte til 
skoledriften eller til elevstøtten. 

Senere, da der var mange efterskoler og pressen med mellemrum 
luftede påstanden om alle de mange milliarder, de fik i støtte, tænkte 
jeg tit: hvorfor tager de ikke et tilsvarende antal af de øvrige efterskoler 
i Danmark og ser, hvor meget de får. Lidt baggrundsundersøgelse. De 
ville blive forbavset. 

Her vil jeg indflette lidt om skoleøkonomien igen. Til skolernes drift 
udbetaltes som direkte støtte fra staten visse faste beløb og visse 
varierede beløb  Et fast beløb var således en vis andel af 
sekretærlønnen, mens lærerlønnen, eller rettere antallet af lærere 
afhang af elevtallet. Det samme gjorde tilskud til 
undervisningmaterialer. De udgifter, der ikke udbetaltes tilskud til var for 
eksempel, rengøring, kost og kostpersonale, pedel og for tvindskolernes 
vedkommende huslejen. 

Endnu mens højskolerne i Kolding og Svendborg blev oprettet i 
1972, var det muligt efter reglerne at opnå 85% tilskud til huslejen, fordi 
man have bygget eller inddraget areal i et langsomt tempo og kun 
medtaget nybygning for 40.000 kr. årligt, hvilket var maksimum. Hvis 
købe- eller byggesummen var mere, bortfaldt tilskuddet helt. Dette 
maksimumsbeløb blev aldrig hævet og derfor var det efter den tid helt 
umuligt at opnå tilskud til huslejen. 

Dette kunne have medført en meget høj elevbetaling på 
tvindskolerne, hvis ikke beløbet for huslejen blev sparet ind på andre 
områder, såsom lønninger til kok, pedel og rengøringspersonale. Dette 
arbejde blev udført af elever og lærere vederlagsfrit. 

Vi kunne også dokumentere at lærerne ikke spiste gratis på 
skolerne, men betalte deres andel af kostudgifterne, som til gengæld 
ikke var høje. Der blev ikke serveret rejemad, men sund, god og rigelig 
kost, som, efterhånden som tiden gik, også blev mere raffineret. 

Når lærerne alligevel kunne spare mange penge op i fællesskab, 
var det fordi de ikke, som andre steder, havde hver et hus eller en 
lejlighed, hver en bil, hver et fjernsyn eller radio eller alle de 
forbrugsgoder, der anses for at være hver mands ret i vores land. Og 
hvis man giver sig til at finde ud af, hvad alle disse ting koster, kan man 
nok se, at der kan spares store summer, når man er tilstrækkeligt mange 
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om det. Bare tænkt på, hvad vi før havde brugt alene på rygning. Og 
vi var mange efterhånden. 

Der er også en lov om, at skolebygninger ikke kan ejes af lærerne 
(det kunne de før i tiden), så bygningerne tilhørte et foretagende, der 
hed Fælleseje. Det var dog også os. Ikke alle bygninger var lige dyre i 
anskaffelse og for at skolerne kunne holde nogenlunde de samme 
elevbetalinger, fik Fælleseje på et senere tidspunkt ministeriets tilladelse 
til at udligne huslejepriserne. Det var før ministeriet havde noget imod 
alt det fælles. 

Vi var alle lige, men med tiden udviklede det sig alligevel til, at 
nogle var mere lige end andre og kom til at bo i luksusvillaer med 
swimmingpool og køre i store dyre biler. Så deres bidrag til de fælles 
udgifter kan næppe være store. Men lige nu var vi næsten lige og 
fælles. 

Vi havde for øvrigt skiftet revisor på et tidspunkt. Til en anerkendt 
statsautoriseret revisor, der stillede noget større krav end den tidligere. 
F.eks. brød han sig ikke om de blå bilag. Det var bilag, vi selv lavede, 
fortrinsvis for madindkøb under ekskursioner o. lgn. Disse udgifter var jo 
alligevel ikke tilskudsberettigede, og da kostudgifterne kunne 
dokumenteres at være under middel, skulle det ikke være et problem. I 
hvert fald ikke under den tidligere revisor. 

Alligevel blev de blå bilag nu afskaffet helt. Fremover skulle der 
være retsgyldige udgiftsbilag på alle udgifter, tilskudsberettigede eller 
ej. 

Vi havde også skiftet bank. Nu begyndte det jo at dreje sig om 
større summer. Så kan det jo være godt med nogle renter i tilgift og 
muligheder for betydeligt større lån eller lånegarantier til fremtidige 
projekter. 

Engang havde jeg været på besøg hos revisoren i Svendborg, 
mens vi endnu havde ham. For at aflevere nogle papirer sikkert. Ved 
den lejlighed besøgte jeg Amdis mor, Eva. Jeg fik kaffe og kage og vi 
snakkede selvfølgelig om Tvind.  Eva begyndte at tale om, at hun 
havde hørt noget om, at Amdi var noget tyrannisk og selvrådig og hun 
lød som om hun ikke var rigtig glad for det. 

Hvad jeg end mente om det eller ikke mente om det. Det jeg 
sagde var, at Amdi jo var en stor begavelse og langt bedre end de 
fleste af os til at gennemskue problemerne, så derfor var det naturligt, 
at han også havde meget stor indflydelse, men at jeg i øvrigt ikke 
syntes, han virkede tyrannisk. Med andre ord, jeg afviste, at der kunne 
være et problem. Jeg skulle ikke have noget i klemme. Allerede 
dengang havde jeg en udpræget fornemmelse af, at alt hvad man 
sagde, kunne blive brugt imod en. Det var før jeg blev tværet ud i 
Vamdrup. 

 
Ideen om, at alle skulle kunne klare alt, blev også forladt. Ikke af 

ideologiske grunde, men for at fremme effektiviteten. Det var langt 
smartere på bygge weekenderne at have et elhold, et malerhold, et 
murerhold, et tømrerhold, et syhold, et madlavningshold o.s.v., som var 
fast samarbejdede. Effektivitet er vigtigere end ligestilling. 
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Den gule Spand blev afskaffet. Der blev indført et nyt 
lommepenge- system  efter at vi var flyttet til Bustrup. Enhver af os skulle 
notere op, hvad vi mente vi ville behøve af penge fremover. For en 
måned ad gangen. Dette beløb fik vi så udbetalt, uden kommentarer. 

Det var imidlertid ikke sådan, at vi ikke kunne få udbetalt penge 
til private formål, hvis det skønnedes at være nødvendigt. 

For eksempel led jeg af iskias og mens jeg endnu var på Tvind, 
kunne jeg komme til kiropraktor. En udgift, der ikke dengang gaves 
tilskud til fra det offentlige. Ryggen fik det værre efter at jeg var 
kommet til Bustrup. En weekend, hvor jeg var alene på skolen fik jeg et 
akut anfald af rygsmerter og kunne ikke røre mig. Jeg sad ved mit 
skrivebord og jeg ringede til vores læge Knud på Tvind. Han sagde, jeg 
skulle tage nogle kodeimagnyler, lægge mig og blive liggende til det 
gik over. Det gjorde jeg. Jeg husker ikke hvor længe det varede, men 
Knud anbefalede mig at få ryggen ordentligt undersøgt. 

Der var imidlertid meget lang ventetid for at komme til sådan en 
undersøgelse og i mellemtiden blev andre måder prøvet. Jeg fik 
bevilget behandling med akupunktur, hvilket betød at jeg måtte flyve 
fra Aalborg til København/Charlottenlund en gang om ugen i nogen 
tid. Ikke så længe. Det hjalp ikke, så jeg holdt op. 

 

HJEMBESØG. 
 

I påsken 1978 var jeg på hjembesøg hos min mor i Nykøbing 
Falster. Jeg ankom langfredag eftermiddag og blev som sædvanlig 
meget hjerteligt modtaget. Men der var ingen mad i huset. Min bror, 
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som bor i samme by, var på rejse i ferien og min mor havde ikke fået 
klaret at købe ind. Hun var 82 år gammel. 

Gode råd var dyre, meget dyre i dette tilfælde. Jeg måtte i byen 
og købe mad på en restaurant og selvom jeg medbragte noget at 
have det i, måtte jeg betale restaurationspris for maden. Men mad fik 
vi og næste dag var butikkerne jo åbne. 

Min mor virkede en del forvirret og hver gang hun vendte ryggen 
til mig, havde hun glemt, at jeg var der. Når hun fik øje på mig, sagde 
hun glad overrasket: ”Men goddag, Else, det var da dejligt, du kunne 
komme”. Jeg besluttede at hun, for sikkert sidste gang, skulle hilse på 
familien på Lolland og jeg lejede derfor en personbil, så vi kunne 
komme rundt. Det blev en rigtig god tur. Og det var et privatforbrug for 
mig, som lå en del ud over, hvad jeg ellers brugte. Men situationen var 
speciel og det var godt og rigtigt at gøre. 

I det daglige klarede min mor sig tilsyneladende godt med en 
hjemmehjælp og min bror i nærheden. Så jeg tog tilbage til Bustrup 
med god samvittighed. 

 

DE NYE SKOLER. 
 

Denne sommer var det Roskilde og Asserbohus efterskoler, der 
skulle etableres. Som tidligere nævnt. 

Roskilde Efterskole blev indrettet i bygninger, vi havde købt af  SID 
(Roskilde Arbejderhøjskole), som havde bygget en helt ny højskole på 
grunden ved siden af. 

Bygningerne kunne umiddelbart taget i brug. De var jo i forvejen 
godkendt til undervisning og ophold. 

På Asserbohus var der mere arbejde, der skulle udføres. Der 
havde tidligere været en privat kostskole, men der var alligevel en del 
at gøre.  

Jeg var med deroppe (i Nordsjælland)  for at deltage i 
restaureringen. Hvad jeg lavede husker jeg ikke. Men jeg husker, at vi 
midt under arbejdet fik besøg af Jørgen Olsen, der var vores inspektør i 
Undervisningsministeriet. Det var ham og hans sekretær frk. E. Mondrup 
vi sendte vores regnskaber til og som sørgede for vores tilskud. Jeg 
kendte ham meget godt og visa versa gennem samtaler om 
skoleanliggender og ikke mindst fordi jeg med min kontoristklasse 
havde været på besøg på hans kontor i ministeriet. Det havde han 
moret sig meget over. Især da vi havde talt om det med at påtage sig 
ansvar og han havde spurgt en af eleverne, om han vidste hvad det 
betød. ”Ja”, lød svaret, ”At være ansvarlig, det er at lade være med at 
drille tyren, så den bliver stiktosset”. Nemlig. 
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Da jeg nu hilste på Jørgen Olsen og talte lidt med ham, havde 
jeg en ubehagelig fornemmelse af, at være på gale veje. Ikke på 
grund af Jørgen Olsen, han er helt ok, men fordi, på det tidspunkt var 
rangdelingen begyndt at blive tydeligere. Nogle var mere lige end 
andre og jeg var ikke en af dem, der var noget. Sådan var det. Sådan 
følte jeg det. De, der var mere, havde store biler. Men de var ikke 
taxachauffører. Jeg kunne f.eks. ikke få et lift tilbage til Jylland. Jeg 
husker mig selv traskende på landevejen og forsøge at komme op med 
en af de få biler, der kørte den vej. Jeg var efterhånden modløs og 
svor: ”aldrig mere blaf”. Efter flere timer kom jeg op at køre med en 
lastbil.  

Engang, vi skulle til Asserbohus, skulle vi have musikinstrumenter 
med (vi havde jo næsten altid munter underholdning om aftenen) 
Benna, Ingrid og jeg fulgtes ad. 

Ingrid spillede på violin og jeg havde min lille, diatoniske 
harmonika. Benna spillede ikke på noget instrument. Da vi skulle sejle 
over fra Grenå til Hundested var det vidunderligt vejr og Ingrid og jeg 
fandt ud af, at vi ville spille på færgens bagdæk, hvor der var borde og 
stole og hvor folk sad og nød deres kaffe. Vi ville spille folkemelodier. 
Ganske vist havde vi ikke prøvet at spille sammen før, men vi 
besluttede, at hvis folk begyndte at bevæge sig væk fra stedet, ville vi 
holde op igen, men hvis der kom flere til for at høre på musikken, ville vi 
fortsætte. Benna meldte på forhånd fra. Hun skulle ikke være til grin for 
nogen. Hun ville helt igennem lade som om hun ikke kendte os, sagde 
hun. Det grinede vi ad og gik så i gang. Der kom flere til. Blandt andre 
vores statsminister Anker Jørgensen, som satte sig med sin familie ved et 
af bordene og klappede efter hvert nummer. Det blev simpelthen en 
herlig overfart 

 

Tredje skoleår begyndte nu på Bustrup. Uden jeg vidste det var 
lærerne enedes om, at nu skulle jeg væk fra kontoret. Jeg ville have 
godt af at prøve noget andet. Jeg tror det var ud fra den opfattelse, at 
jeg var en kontornørd og altid havde været det og at det var godt for 
mig at prøve noget nyt. Der var jo aldrig tid til privat snak, så de kunne 
ikke vide, at jeg i løbet af mit liv  havde prøvet masser af andet. 
Sandsynligvis langt mere, end de nogensinde ville komme til. 

Men nu skulle jeg være lærer for bygningshåndværkerne. Vores 
første opgave var, at hæve loftet i et rum, der ikke var godkendt til 
undervisning med det lave loft. Loftet skulle rives ned. Det var et 
forsænket loft, så der var et andet loft ovenover. Det var en regulær 
opgave til at tage og føle på og lige noget for eleverne at prøve 
kræfter med. De gik til den med liv og lyst, især drengene, men dem 
var der også flest af på holdet. 

Da vi var færdige med at rive ned og havde gjort klar til at hvidte 
den gamle loft, var der en af drengene, der i et ubevogtet øjeblik fandt 
på at hvidtekalken skulle fortyndes og han mente absolut, at det 
brugte man terpentin til. Så han hældte en flaske terpentin i kalken. Det 
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faldt meget uheldigt ud. Det hele skilte og var ubrugeligt. Det grinede 
vi lidt af og rørte en ny spand hvidtekalk op. Rummet kunne tages i 
brug og blev godkendt.  

Det bekymrede mig ikke at skulle være lærer for 
bygningshåndværkerne, som før nævnt, jeg var garvet med den slags 
arbejde. 

Men jeg var bekymret for regnskabet. På skolen var der ansat en 
ny lærer, som skulle overtage kontoret. Han var ikke specielt 
regnskabskyndig, men regnskab kunne vel enhver finde ud af. Af og til 
blev jeg kaldt til assistance, men ellers skulle jeg ikke blande mig. Nu var 
det sådan, at jeg havde tilladt mig den uhyrlighed tidligere på året, at 
anskaffe en bogholderimaskine, hvor man kunne lave regnskabet på 
samme måde, som før, men som havde den fordel, at den automatisk 
talte alle kontokort og journaler op, hvilket betød en stor tidsbesparelse, 
når man skulle gøre status. Jeg har givetvis ikke anskaffet den uden min 
gruppes godkendelse, men det kan godt være, at der ikke havde 
foreligget godkendelse fra de højere magter. Jeg havde en 
fornemmelse af, at det var derfor jeg skulle væk fra kontoret. Hans, den 
nye lærer på kontoret var ikke dus med denne maskine og det endte 
med at han gav op. Maskinen blev også afskaffet, men da var jeg ikke 
længere på Bustrup. Det varede heller ikke længe før Hans gav op. Det 
var nu indført, at man kunne blive ansat på en 2 års kontrakt og 
derefter tage stilling til om man ville blive eller ej. Hans ville ikke blive. 

Efter sommerferien blev det også besluttet, at der skulle indrettes 
en ny fællessal på Bustrup. Den gamle spisesal var simpelthen for lille. 
Den kunne rumme elever og lærere, men når der var forældrebesøg 
eller andre gæster, var der ikke plads nok. Jeg mente ikke vores 
økonomi kunne bære den udgift. Det var jo en af den slags udgifter, 
der ikke kunne fås tilskud til. Men det blev alligevel besluttet og 
ombygningen gik i gang. 

Indretningen af fællessalen blev, sammen med udgifterne til det 
gode skib Margrethe belastende for økonomien og uanset at eleverne 
styrede de daglige udgifter ganske godt, kom disse  dispositioner 
senere til at få konsekvenser og eleverne afsat fra kontorarbejdet, 
under påstand om, at man ikke på Bustrup kunne styre økonomien. 
Herom senere. 

Et andet tiltag i dette år var vores landbrugskyndiges tiltag med 
at udlægge et stort areal af landbrugsjorden til grønsagsdyrkning. Det 
skulle være til en slags alternativ kolonihave for byfolk fra Skive, der var 
den nærmeste by. Dog således, at hver familie ikke fik en lod, men at al 
jorden skulle dyrkes i fællesskab og produkterne deles bagefter. Dette 
holdt heller ikke så længe. Det er ikke det folk vil. De vil have deres eget 
og nusle med det, når det passer dem. 
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ENDNU ET HJEMBESØG. 
 

Efterårsferien 1978 stod for døren. Jeg var endnu engang bevilget 
hjemrejse, bl.a. fordi min søster fra Vancouver kom på besøg hos vores 
mor. Et par dage kunne jeg få. Det var normen. 

Jeg tog hjem. Og nu stod det helt klart, at min mor ikke kunne 
klare sig selv overhovedet. Min søster tog affære. Vi gik til kommunen 
og forlangte, at få min mor på plejehjem. Det var uforsvarligt, at hun gik 
alene i den store lejlighed. Hun vidste ikke engang, hvor hun var, eller 
hvor hendes seng stod. 

Det gjorde et stort indtryk på mig og jeg tabte lysten til at vende 
tilbage til Bustrup. Også fordi jeg ikke følte mig godt tilpas der mere. 

Mor kunne omgående flytte til plejehjemmet og vi flyttede de 
ting, hun skulle have med sig. Derefter gik vi rundt i lejligheden i fred og 
fordragelighed og udvalgte os de ting, vi gerne ville have. Jeg ønskede 
ikke nogen af de dyre ting. Jeg fik dem jo alligevel ikke for mig selv. 
Men en gammel rokkestol fra forrige århundrede ville jeg gerne have 
og et lille maleri, jeg altid havde holdt meget af. Maleriet fik jeg dog 
ikke, for jeg syntes mor skulle have det med. De store havde hun jo ikke 
plads til. 

Der gik således mange dage, før jeg forlod byen og ikke for at 
tage til Bustrup. På kontoret havde jeg følt, at jeg udfyldte en plads og 
var vigtig for sammenhængen. Sådan var det ikke nu. Det var lige 
meget om jeg var der eller ej og jeg var jo ikke læreruddannet, som de 
øvrige lærere. 

Enten det synspunkt var rigtigt eller ej, så havde jeg det skidt med 
det hele. Jeg ville ikke tilbage. I stedet tog jeg til København og mødtes 
der med Lars i en burgerbar. Jeg var ked af det og græd. Lars var ilde 
berørt og ville ikke tage nogen stilling for mig, hvilket han naturligvis 
havde ret i. Det var mit problem. Han arbejdede på det tidspunkt for 
UFF og følte sig solidarisk med det arbejde og jeg måtte selv klare mine 
affærer. Uden Lars’ accept og direkte støtte havde jeg ikke mod nok til 
at gå fra det hele og tog derfor tilbage til Bustrup. 

Der blev naturligvis holdt møde. Jeg sagde, at jeg var ked af at 
være der og gerne ville holde op. Jeg var ulykkelig over, som min mor 
havde det og ville gerne besøge hende oftere, mens hun endnu kunne 
huske, hvem jeg var. Jeg var også ked af, at min søster skulle komme 
helt fra Canada og sætte tingene på plads. Det burde vi, der var 
herhjemme, have gjort. 
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TIL ROSKILDE. 
 
Lærerne havde naturligvis drøftet situationen indbyrdes og havde 

et forslag at gøre mig. Jeg kunne flytte til Roskilde efterskole og lave 
regnskabet der og så kunne jeg besøge min mor hver tredje weekend. 
Det ville jeg gerne. 

I Roskilde havde Svend Sørensen hidtil lavet regnskabet. Og han 
havde lavet regnskabet i Juelsminde i det foregående skoleår. Her 
havde jeg ligget i fast rutefart mellem Bustrup og Juelsminde, for at 
sætte ham ind i opgaverne under administrationen, herunder 
gennemskrivnings- bogholderiet. Vores forstander havde en lille Morris, 
som jeg kunne køre i. 

Så det kunne han altså. Men Svend var læreruddannet og hans 
kræfter kunne bruges meget bedre på anden måde i undervisningen. 
Sådan tolkede jeg det i hvert fald. Han erklærede, at det ikke var fordi, 
jeg skulle besøge min mor, jeg var kommet til Roskilde, men som 
sædvanlig spurgte jeg ikke om, hvad han mente med det. 

Det lå nu fast, at jeg besøgte min mor hver tredje uge. Hun 
havde fået en lille stue på plejehjemmet. Da hun første gang sad i sin 
lille sofa der, så hun fortabt på mig og  spurgte så: ”Else, kan jeg ikke bo 
hos dig?”. 

Det kunne hun naturligvis ikke, men det sved lidt i mig. Selvom jeg 
havde haft et hjem ville det ikke have været hensigtsmæssigt. Hun led 
jo af Azheimers sygdom. Det er hårdt at se sin mor så hjælpeløs. Vores 
mormor havde jo boet hos os indtil hun døde. Sådan var det dengang. 

Blandt de ting, mor havde måttet efterlade i lejligheden var der 
også en række A-4 ringbind, hvori hun havde opbevaret alle de breve, 
vi i tidens løb havde skrevet hjem. Et ringbind for hver af os fem børn. 
Og jeg havde altid været en flittig brevskriver. Der var mange breve fra 
den tid, hvor jeg under krigen var husassistent i København, først hos en 
veksellerer i Hellerup, hvor jeg blev betragtet og regnet som et stykke 
inventar. Jeg måtte have fruens tilladelse for at gå ned med et brev til 
postkassen om aftenen. Jeg var 19 år. Men sådan var tyendeloven. 
Kun hver onsdag eftermiddag og hver anden søndag var min egen. 
Derefter hos den senere så navnkundige fru Tone, der havde en 
hatteforretning I Bredgade. I den familie kom der en del gæster, bl.a. 
den berømte stumfilmstjerne Asta Nielsen. Og arkitekt Poul Henningsen. 

Det var som sagt under krigen og besættelsen og det var en 
ganske speciel tid i vores historie, Det brede ringbind med mine breve 
var fyldt til bristepunktet. Jeg end ikke så i dem, men gik direkte ned og 
smed dem i centralfyret. Hvor var det dog dumt og hvor har jeg 
græmmet mig over det siden hen. 
 
I Roskilde fik jeg for første gang i flere år mit eget værelse. Først i en lille 
bygning, der lå bag ved skolen og i virkeligheden var kondemneret. 
Men til lærere kunne den jo nok bruges. Mit værelse blev med jævne 
mellemrum visiteret af efterskoleelever, der rodede det igennem for at 
finde værdier. Nogle af mine arvestykker forsvandt. Det var jeg lidt ked 
af, men det var ingen katastrofe. 
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Jeg nåede ikke at få undersøgt min ryg, mens jeg var på Bustrup 
og en ny henvisning blev nu sendt til sygehuset i Roskilde. 

Men inden jeg fik en tid der, skulle jeg igen flytte. 
Det var blevet besluttet, at regnskaberne skulle laves centralt i et 

hus, der lå oppe ved Limfjorden. Bl.a. under den påstand, at 
efterskolerne ikke kunne styre deres økonomi og  at man ikke længere 
kunne lade eleverne lave budgetter og regnskaber. Der blev henvist til  
overskridelserne på Bustrup Efterskole. Mine private tanker om, at det 
ikke var elevernes fejl, holdt jeg for mig selv. Senere er jeg kommet på 
den tanke, at der var brug for bogføringsmæssig ekspertise og at den 
var lettere at få adgang til, når alle sekretærerne var på et sted. Vi 
tilbragte vinteren der og på et tidspunkt havde jeg min mor på en uges 
besøg. Det gik rigtig godt. Endnu kunne hun klare sig, og fungere 
næsten som normalt, Hun sad på kontoret og lagde kabale eller hun 
satte frimærker på brevene. Lidt stødt over, at hun ikke fik noget mere 
kompetent arbejde. Hun havde jo dog været kontorchef. Hendes 
besøg var en slags kompensation for at jeg ikke kunne besøge hende 
så tit, som før.  Vi arbejdede og boede der hele vinteren, som blev en 
hård isvinter, hvor Limfjorden frøs helt til. Der var meget smukt. 

Og vi levede overdådigt og gratis af containermad. Aldrig har 
jeg fået så mange bananer, annanas, så meget røget kød af forskellig 
slags, delikate oste og alt det brød vi kunne spise. Der var ingen smalle 
steder. De store supermarkeder kasserede alt, der var over en vis dato 
og det var alt sammen udmærket. 

Næste forår flyttede vi til Asserbohus, hvor vi indrettede 
regnskabskontorer på loftet i skolebygningen. Også her havde jeg min 
mor på besøg en ugestid i påsken, men nu var det ganske tydeligt, at 
hun ikke længere fungerede godt. Vi måtte passe på hende hele 
tiden, at hun ikke gik sin vej. Jeg måtte tage mig af hende som af et 
treårs barn. 

 

TILBAGE TIL ROSKILDE 

Men i den fælles sommer blev det vedtaget, at regnskaberne og 
dermed sekretærerne igen skulle tilbage til skolerne og jeg kom tilbage 
til Roskilde. 

Denne gang fik jeg et værelse i et tårn og med udsigt over 
fjorden. Der var en udvendig jernspindeltrappe op til tårnet, hvor mit 
værelse lå i 1. sals  højde over gymnastiksalen. Her var meget hyggeligt. 
Indbrud havde jeg heller ikke. 

Efter at jeg var kommet tilbage til Roskilde lykkedes det mig 
endelig at blive boende så længe på samme sted, at jeg kunne få 
ryggen undersøgt ordentlig hos en ortopædisk overlæge på sygehuset. 
Han mente, at hovedårsagen til smerterne var, at to ryghvirvler i 
lænden sad på kant af hinanden i stedet for lige over hinanden og at 
der muligvis var noget slidgigt. Han forklarede mig, at hvis jeg havde 
været yngre ville han nok anbefale en operation, men da jeg var 55 år 
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gammel, mente han ikke, det skulle gøres. For at støtte ryggen ville han 
give mig en rekvisition på et støttekorset, som jeg skulle have fremstillet 
på ortopædisk hospital i København. 

 

Sabotage 
 

Jeg var ikke særlig populær blandt eleverne, tror jeg. I hvert fald 
var der nogle af dem, der nok havde et horn i siden på mig uden at jeg 
egentlig var klar over det. 

Vi var to sekretærer i Roskilde, jeg og Christiane Danckert, 
Christiane var sekretær for Den Internationale Efterskole, DIE, som var 
en efterskole for de elever, der ville fortsætte efter 9. Eller 10. Og tage 
HF eksamen. PTG`s afløser. Et toårigt kursus, hvor eleverne ligesom på 
PTG aflagde eksamensprøver privat på de nærmeste gymnasier eller 
HF kurser. 

Derudover havde vi fået en friskole. En skole for elever fra 1.til  7. 
Klasse. Deres regnskab var også mit ansvar ved siden af efterskolens. 

Christiane og jeg skiftedes til at køre i banken på min lille 
minicykel og en dag, da Christiane kørte ned ad privatvejen imod den 
offentlige vej, knækkede forgaflen og hun røg på hovedet ud over 
styret. Hun kom heldigvis ikke noget til. Det viste sig, at forgaflen var 
savet halvt igennem på den ene forgaffel med en nedstryger og 
næsten helt igennem på den anden, som ikke holdt. Vi gjorde ingen 
nummer ud af det. Jeg anskaffede en ny forgaffel og satte den på. 
Men jeg tror uheldet var tiltænkt mig. 

Min cykel stod gerne i et lille rum, hvor der ikke i øvrigt stod cykler. 
Den var ikke fælles. Lige siden jeg boede på Grønnehavevej havde jeg 
betinget mig, at have cyklen for mig selv  med den begrundelse, at jeg 
var for lille til at bruge nogen af de andres. Der var ellers en udbredt 
tilbøjelighed her på skolen til at snuppe den nærmeste cykel, der ikke 
var punkteret, indtil alle var flade. Alle havde jo travlt. Ja, selv Svend 
Sørensen måtte bøje sig for, at min cykel var fredet. Kun Christiane 
måtte bruge den, Hun er heller ikke ret stor og hun ordnede mine 
ærinder ved samme lejlighed. 

Men en dag, da jeg skulle af sted var der ingen styr på min cykel. 
Jeg kaldte på et par af drengene for at høre, hvad de kendte til det. 
”Åh”, sagde den ene, tilsyneladende forbavset ”er det en cykel, der 
bliver brugt?”. Det vidste han udmærket godt, at det var og han var i 
øvrigt min hovedmistænkte, men det sagde jeg ikke noget om. Jeg 
sagde, at det var en alvorlig sag for mig, for jeg var afhængig af at 
kunne komme til byen tit og jeg ville bede dem om at gøre mig den 
tjeneste, enten at skaffe styret tilbage eller komme med et andet. 

Det gjorde de ret hurtigt og vi snakkede ikke mere om det. Der 
skete heller ikke flere sabotager af den slags. Han har nok fundet ud af, 
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at jeg ikke var så slem og i virkeligheden kunne jeg ganske godt lide 
ham. 

En anden form for sabotage blev jeg dog senere udsat for, om 
end det måske ikke var tiltænkt mig. En aften, efter at jeg var gået i 
seng i mit tårnværelse, vågnede jeg ved at værelset var fyldt med røg. 
Der var brand i gymnastiksalen nedenunder og røgen gik lige op ad 
den indvendige trappe. 

Da jeg åbnede døren for at komme ud, måtte jeg hurtigt lukke 
den igen. Der var uigennemtrængeligt af sort røg. 

Heldigvis kunne jeg komme ud på den udvendige spindeltrappe 
gennem et vindue og på den måde slippe væk. 

Det viste sig, at branden var påsat og vi fandt frem til, at det 
måtte være nogen udefra. Jeg husker ikke, om det nogensinde blev 
opklaret. Men jeg flyttede ikke ind i værelset igen. 

Jeg fik et værelse i en af de syv villaer, der hørte til skolen og som 
havde fungeret som lærerboliger, da der var højskole. I denne villa 
boede familien Bjørnlund, Erna og Aage, som var forældre til Henning, 
der var en af os og tæt knyttet til koordineringsgruppen. Aage var 
pensionist og han gik rundt og lavede allehånde rundt omkring. Erna 
var fast økonoma i køkkenet, indtil hun nogle år senere gik på efterløn. 
De var ikke medlemmer af lærergruppen, men Erna arbejdede 
sammen med den lokale gruppe af UFF. De fleste andre huse blev 
anvendt som undervisningslokaler. Eller gruppeboliger. 
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KVINDERNE FRA ANGOLA. 
 

I de tre huse nærmest skolen flyttede nogle kvinder fra Angola 
ind. De var overlevende fra en massakre begået af den sydafrikansk 
støttede hær og de havde alle skudsår hist og her, mest på benene. 
Halvdelen af dem skulle lære at bruge og reparere landbrugsmaskiner 
og den anden halvdel skulle lære at sy. Et klasselokale på skolen var 
indrettet som syværksted med industrimaskiner fra det tidligere 
vamdrupkollektiv, suppleret med forskellige tidligere privatejede 
elsymaskiner. Min f.eks. 

Deres lærer var Rigmor, der senere sammen med mig blev lærer 
på Tvind håndarbejdsskole. 

Jeg opfattede Rigmor  som meget kompetent til dette arbejde 
og der var en god og glad stemning blandt de unge kvinder. De var 
meget sorte i huden alle sammen. Denne tidligere portugisiske koloni, 
Angola, havde ikke været meget udsat for indblanding af den hvide 
race. 

De havde aldrig før set spiseredskaber eller rindende vand, men 
de lærte lynhurtigt at tilegne sig alle vore sædvaner og glide 
selvfølgeligt ind i det daglige liv. 

Noget af det morsomste indtraf, da der kom is og sne. Det var 
noget ganske nyt for dem. I begyndelse gled de på de isglatte veje, 
men det varede ikke længe, før de havde fuld kontrol over sig selv og 
kunne færdes sikkert med værktøjskassen ovenpå hovedet og de blev 
meget dygtigere end vi til at holde balancen. 

Da der faldt meget sne, havde de en festlig tid.  De opdagede 
børnene, som gled på kælk nedad en lang skråning og de fandt alt 
muligt frem, man kunne glide på og de lo og hvinede og morede sig, 
så det smittede. Utrætteligt blev de ved. 

 
HUNDE: Nu var det blevet in, at skolerne anskaffede hunde. Til at 

holde vagt vel sagtens. Der skulle også holdes vagt ved skolerne om 
natten af lærerne på skift. 

Også Roskilde Efterskole skulle have en hund og jeg blev valgt 
som den, der skulle anskaffe og opdrage hunden. Svend og jeg kørte 
ud og hentede en hvalp af labradorblanding og opdragelsen gik straks 
i gang. På det tidspunkt boede jeg nu i et værelse i en af de villaer, der 
hørte til skolen. Mere herom senere. Hunden kom til at hedde Benja og 
han var meget lærenem. For min ryg var det det bedste, der kunne 
ske. Der skulle gås tur med hunden hver dag og på grund af korsettet 
kunne jeg nu gå og løbe næsten uden smerter. Det betød at musklerne 
blev trænet op og det havde en selvforstærkende virkning. 

Vi gik også i hvalpeskole, Benja og jeg og vi havde den 
tilfredsstillelse at blive nr. 2 ud af 23 deltagere. Nogen vagthund blev 
han nu ikke. Dertil var han alt for glad for alle og enhver. 

Efter nogle år behøvede jeg ikke mere korsettet og ryggen havde 
det godt. 
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Hos Postvæsenet havde vi købt et skab med mange rum. Det var 
af stål og der var en yalelås til hvert rum. Det havde tidligere fungeret 
som postafhentningsskab i forhallen på postkontoret, således at folk 
kunne hente deres post udenfor postkontorets åbningstider. Vi havde 
haft et lignende skab på Tvind og på Bustrup efterskoler. Skabet stod 
på kontoret og det fungerede som elevernes lommepengeskab og det 
havde hidtil fungeret glimrende. 

Men Roskilde var en smule barskere. Skabet blev ustandselig 
brudt op og vi måtte opgive at betragte det som et sikkert 
opbevaringssted. 

Kontorets pengeskab blev også brudt op. Det var ikke svært. 
Ganske vist var forsiden en svær stålplade med låge og specialnøgle, 
Men denne forside var muret ind i en niche i væggen og det var ingen 
sag at fjerne nogle mursten ved siden af og på den måde komme ind i 
skabet. 

I pengeskabet lå også et sæt nøgler med hovednøgler, som 
kunne åbne alle døre. Der var tre hovednøgler, fordi vi havde tre 
forskellige låsesystemer. 

Dette betød at alle låsene måtte skiftes ud. Også alle låsene til 
elevværelserne. Det var en bekostelig affære. Hos en låsesmed havde 
jeg fået et tilbud, der dækkede udskiftning af samtlige låse, så vi 
fremover kun havde eet låsesystem og kun behøvede een hovednøgle 
og forsikringsselskabet havde godkendt udgiften. 

Men koordineringsgruppen blandede sig i foretagendet og 
bestemte, at Tømmerhans, på hvis værksted elementerne til 5.maj 
husene var fremstillet, skulle sørge for udskiftningen af låsene. Han 
havde noget liggende, vi kunne bruge. Men det blev så til to 
låsesystemer i stedet for eet og de gamle låse tog han med sig. De 
kunne altid sælges til anden side. 

Det var ærgerligt, tænkte jeg. Det ville have været smartere med 
eet system. Og det mest ærgerlige var, at det kom til at koste skolen 
penge. Tømmerhans` udskiftning af låse var 25% dyrere end den lokale 
låsesmeds, men erstatningssummen var fastlagt. 

Gad vide, hvad det var for en handel? 
Jeg vænnede mig til at opbevare skolens værdipapirer, 

bankbøger og penge i en rygsæk, som jeg altid bar på mig. 
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STATSHOSPITALET. 
 
Mor var ikke længe på plejehjemmet. De øvrige beboere ville 

ikke tolerere hende, fordi hun ikke kunne orientere sig. Hun gik ind på 
deres værelser og flyttede rundt med tingene. Hun var jo dømt til 
passivitet. Hun gav udtryk for, at hun gerne ville deltage ved rengøring 
og opvask, men det brugte man ikke dengang, at lade beboerne 
være med der. Og så beskæftigede hun sig med, hvad hun troede var 
nyttigt. 

Beboerne holdt møde og enedes om at forlange mor flyttet. Hun 
hørte til på et psykiatrisk plejehjem. Det nærmeste lå i Sakskøbing, men 
for at komme ind der, skulle hun behørigt visiteres. 

Visitationen foregik via statshospitalet i Vordingborg. Så der måtte 
hun i første omgang indlægges. 

Jeg var med hende, da hun blev indlagt. I venteværelset, hvor vi 
sad, var hun meget ulykkelig, hun græd og sagde, at hun ikke ville 
være der. Hun var tydeligvis skræmt. Kun een gang før havde jeg set 
hende græde. Det var i julen 1945, da vi alle var samlet hjemme. Min 
far holdt som sædvanlig en lille tale og denne gang handlede den 
især om min yngre bror, som nu sad sammen med os, men som havde 
været i tysk koncentrationslejr i Dachau. Talen fik mor til at græde. Det 
havde været meget hårdt for hende og hun havde som sædvanlig 
taget det i stiv arm og uden klynken. Men denne juleaften fik følelserne 
frit løb og alle de tilbageholdte tårer kom. For sin egen skyld har hun 
aldrig klaget. 

 
Men dette her var hun bange for. Det var meget hårdt. Jeg 

kunne ikke stille noget op udover at tale beroligende til hende, så godt 
som jeg kunne. 

Da jeg næste gang besøgte hende boede hun sammen med 11 
andre damer. De havde to rum adskilt ved en glasvæg med dør, så 
man kunne overskue begge rum uden besvær.  I det bageste rum stod 
sengene tæt på kryds og tværs, for at der kunne blive plads nok til 
dem. 

I det forreste rum stod der et firkantet bord med stole rundt om. 
Også stolene ved væggen var spisestuestole. Der var ikke plads nok til 
magelige stole, hvis der skulle være en til hver. 

Fra dette rum var der en dør ud til det fri, men beboerne kom ikke 
ud. Ingen havde tid til at gå tur med dem og det var for farligt at lade 
dem gå alene ned ad den stejle betontrappe. Døren var aflåst. 

I rummet sad så beboerne. En af dem sagde som en papegøje 
med høj gennemtrængende stemme ”Viola, viola, viola” tre gange. 
Lidt efter det samme igen. Hele dagen. En anden mumlede hele tiden 
på en remse med monoton røst. En tredje faldt ind i koret med 
skældsord ind imellem. 

Der var et lille lokale, hvor man kunne være med sine gæster og 
lukke døren, men disse lyde trængte alligevel igennem. 

Sommetider aftalte min bror og jeg at komme samtidig og vi tog  
mor med ud at gå en tur i skoven. Det var hun meget lykkelig over. 
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Men det gik tilbage for hende. Jeg tror hun fik meget 
beroligende medicin og hun blev mere og mere fraværende. Sin taske, 
som hun havde klamret sig meget til i begyndelsen, glemte hun og hun 
mistede sine briller og sine tænder. 

Engang, jeg besøgte hende og vi havde gået en tur, sagde hun 
pludselig: ”Det som jeg ønsker mig allermest er en …………”. Her fulgte 
et komplet uforståeligt ord. Jeg kunne ikke få at vide og fik aldrig at 
vide, hvad hun ønskede sig allermest 

I lærergruppen var der nu, som blandt eleverne, indført et treersystem. 
Enhver af os var tilknyttet to andre, so vi regelmæssigt mødtes med, så vi 
kunne udveksle erfaringer og om fornødent søge støtte. Det var hele 
lærergruppen som sådan, der var inddelt på denne måde og ikke den 
enkelte skoles. Medlemmerne i en treer kunne således bo langt fra hinanden, 
så mødet måtte foregå i en weekend. 

Mine to medtreere var Ingolf, som var lærer på vores efterskole og 
Ellen, som arbejdede i UFF. En vinterweekend skulle vi mødes i Juelsminde. 
Det sneede og det havde sneet og stormet meget. Der var ingen 
togforbindelse via Korsør, hvorfra der gik færge til Juelsminde. Jeg prøvede 
at komme igennem ved at tage toget til Kalundborg og færgen til Århus. 
Ingolf var allerede taget af sted på blaf fra morgenstunden. Ved ankomsten 
til Århus måtte passagererne gå fra færgen til Stationen, hvor der normalt 
kørte tog. Toget var indefrosset og vi måtte kæmpe os gennem driverne. 

Der ville gå tog fra Århus til Vejle ved midnatstid. Derfra skulle man 
videre med bus. Toget ankom til Vejle ved 2 tiden om natten og der var 
ingen videre forbindelse. Der var kun eet at gøre. Lægge sig på en af de 
hårde tremmebænke og vente til det blev morgen. Der var to bænke. På 
den anden lå der allerede en indhyllet person og sov. Jeg fik nu ikke meget 
søvn. Dertil var bænken for ubekvem. 

Om morgenen opdagede jeg, at det var Ingolf, der lå på den anden 
bænk. Så langt var han altså også kommet. 

Der kørte en bus til Juelsminde og vi tog med den.  
Det var en barsk tur, men at aflyse på grund af vejret kunne der ikke 

være tale om. Man skulle frem uanset hvad. En holdning, der senere skulle 
vise sig at blive katastrofal for nogle af vores kammerater. 

Jeg tænkte dengang, at ideen med treerne var, at ingen skulle føle sig 
fortabt eller danne tilfældige kliker, der lukkede andre ude. Vi havde ingen 
indflydelse på, hvem vi kom i treer med. 

Men treerne kunne også være et led i en kampstrategi, som 
undergrundsbevægelse f.eks. benytter sig af. Vi havde dog ikke dæknavne. 
Men man vidste aldrig, hvad der rørte sig i hovedet på dem i toppen. 

 
Een gang slap jeg min rygsæk af syne.  Jeg ville gerne have en kop 

eftermiddagskaffe og gik over i køkkenet, hvor man netop var ved at brygge 
kaffe. Men den var ikke helt færdig. Det tog et par minutter. Jeg fyldte min 
kop og gik tilbage igen. 

Hunden havde jeg bundet til min stol foran skrivebordet. Når jeg 
arbejdede der, stod rygsækken i et hjørne inde under, usynlig fra ydersiden af 
skrivebordet. 

Det blev nogle dyre minutter.  
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Da jeg kom tilbage med min kaffekop så jeg en af efterskoleeleverne 
på vej ned ad trappen ud til det fri. Kontoret lå i en lille afdeling for sig. Når 
man kom ind ad døren fra trappen var der en lille entre, der havde dør ind til 
kontoret og dels til et tekøkken, der anvendtes som rengøringsrum. Bagest i 
entreen var der en dør ind til spisesalen. 

Jeg tænkte ikke nærmere over, at den elev gik ned ad trappen, men 
satte mig til mit arbejde. Da jeg lidt senere skulle bruge noget i rygsækken, 
var den der ikke. Jeg blev klam og slog alarm. 

Det var lørdag og eleverne skulle samles sammen til en weekendtur. 
Men nu blev de kaldt sammen i spisesalen og eleverne blev spurgt ud om 
deres færden indenfor den sidste halve time. 

Vi fandt hverken synderen eller rygsækken, trods ihærdig leden. Den 
kunne jo ikke være så langt borte. 

Først da der igen skulle gøres rent på kontoret fandt vi den. Den lå 
nede i støvsugeren. Tømt for alt af værdi. Og desværre var der den lørdag 
undtagelsesvis mange kontanter. Postbudet havde om morgenen afleveret 
en stor sum i kontanter, som egentlig var sendt som en overførsel til vores 
girokonto og slet ikke skulle have været udbetalt kontant. Men det var ikke 
mig, der havde taget imod den af en eller anden grund, så jeg havde ikke 
noget valg. Pengene måtte ned i sækken. Bankbøgerne var sikre nok, men 
kontanterne var tabt. 

Det var meget smart fundet på. Det var ham, jeg havde set. På et 
øjeblik havde han hentet rygsækken og lagt den ind i støvsugeren. Der lå 
den under hele eftersøgningen og først senere kunne han i ro og mag 
tømme den og spadsere væk med kontanterne. Men der er jo altid nogen, 
der ikke kan holde tæt og på et tidspunkt blev han afsløret. Men da var 
pengene forlængst væk. Han lavede også andre numre og han blev som 
konsekvens heraf sendt til en af vore småskoler, nemlig ballonskolen. 

Her lærte de at flyve en stor luftballon, og de var senere i USA for at 
deltage i en stor ballonflyvningskonkurrence. Jeg så et billede af ham på 
holdet, Han sad og grinede over hele hovedet. Jeg syntes han grinede ad 
mig, ligesom han gjorde det i spisesalen, da jeg så vist på ham. 

Det værste var, at en af de andre elever var blevet udsat for mistanke 
og han kunne ikke klare situationen, hvilket forstærkede mistanken. Hans 
forældre blev, forståeligt nok, vrede og tog ham ud af skolen. Det var meget 
synd. 

 
Småskolerne var en række specialskoler, hvor  de fleste af eleverne var 

belastede af kriminalitet  eller havde så lidt kontrol over sig selv, at de 
almindelige efterskoler ikke havde ressourcer til at have dem. Eleverne på 
småskolerne var anbragt af socialforsorgen, som betalte deres ophold. 
Forældremyndigheden var overgået til forsorgen, frivilligt eller ved tvang. 

Eleverne på småskolerne kunne forblive på skolen, uanset hvad de 
foretog sig. Men deres ophold var meget dyrt, fordi de krævede 
mandsopdækning. Højst to elever pr. Lærer i døgnets 24 timer. Småskolerne 
fik ikke statstilskud og de kunne opholde sig, hvor de ville i ind- og udland. Der 
var småskoleelever på søfartsskolen i Nyborg, på vores rideskole og vores 
minizoo. Alt sammen steder, der nu var kommet til under Tvinds regi. Nogle af 
disse steder var oprettet med henblik på at have steder, hvor 
efterskoleeleverne kunne få weekend oplevelser. For småskoleeleverne alene 
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var der en knallertskole og ballonskolen. Disse skoler var et middel til at 
anspore eleverne, ved at de deltog i konkurrencer. Også nogle fra 
knallertskolen var en tur i USA. På småskolerne foregik noget spændende, 
som det var værd at kvalificere sig til at være med til. 

Om det at være lærer på sådan en småskole, kan man læse i Britta 
Rasmussens bog: ”Tvind Set  Indefra”. Det var ofte en meget barsk opgave at 
have og mange holdt ikke til det. 

 

En norsk højskole. I påsken tog vi til Norge for at lave en fabriksbygning 
om til højskole. 

Vi kørte af sted i busser, op gennem Sverige. Jeg havde fået bevilget 
liggeplads på det bageste sæde af hensyn til min ryg. Det var jo en meget 
lang køretur. Ellers havde jeg i flere år brugt en hængekøje, der kunne 
hænge fra det ene bagagenet til det andet. Men den var alligevel i vejen 
for de andre og blev afskaffet igen. 

Vi skulle istandsætte og bygge om i tre dage. Vi havde sovepladser på 
madrasser på gulvet i det ene rum. 

Jeg havde det skidt. Vi ankom sent om eftermiddagen og den første 
aften var der underholdning med gags. Trylleri, sang og løjer. Jeg fik det 
værre og i de tre dage arbejdet stod på, lå jeg med feber på min madras. 
Efter det sædvanlige mønster. På hjemturen havde jeg det nogenlunde 
godt. 

Fabrikken blev aldrig til en højskole. De norske myndigheder ville ikke 
give den fornødne tilladelse. 

Senere kom vi dog til Norge alligevel, Vi købte et højfjeldshotel, der blev 
drevet som almindeligt turisthotel, men også som brug for skolerne eller 
lærerne i særlige tilfælde. 

 

FÆLLES SOMMER I BOGENSE. 
 
Sommerferien nærmede sig og som sædvanlig skulle vi holde fælles 

sommer. Dvs. at alt andet måtte vige, for at vi sammen kunne deltage i 
byggeri af den ene eller anden art. 

Denne sommer gjaldt det Bogense, hvor vi havde købt et gammelt 
garveri, der skulle indrettes til efterskole og højskole. 

Jeg var inden ferien bekymret for, om jeg nu kunne besøge min mor 
hvert tredje uge, som jeg plejede og jeg havde taget denne bekymring op 
med min treer. Både Ingolf og Ellen delte min bekymring og de lovede at 
støtte mig, når jeg ville tage weekendfri for at besøge min mor i den fælles 
sommer. 

Eftersom fælles sommer indebar, at alt andet skulle lægges til side, 
gjaldt det også kontorarbejdet. De tidligere somre havde der været en 
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kortere periode, hvor man kunne få lavet det meste af det, men denne 
sommer så ud til at skulle være beslaglagt hver eneste dag. 

Det var nu en gang således, at de nye elever blev meldt til om 
sommeren og der skulle ansøges om først statsstøtte og siden kommunestøtte 
og hver gang skulle formularerne sendes til forældrene til underskrift, før de til 
sidst samlet blev skrevet på en liste og sendt til ministeriet. Det var vigtigt at få 
disse elevlister hurtigt ind, så skolen kunne have penge at arbejde med ved 
skoleårets begyndelse. Med de mange elever var det meget papir, der skulle 
sendes frem og tilbage. Og udfyldes. 

Dette arbejde lavede jeg nærmest i smug. Jeg stjal mig til at gøre det, 
jeg mente var nødvendigt, for ikke at komme til at stå i en umulig situation 
lige efter sommerferien. Jeg havde jo min middagspause at gøre det i. De 
andre efterskolesekretærer var blevet på deres respektive skoler. Een skulle jo 
blive tilbage og det var praktisk, at det var sekretæren. 

Det er muligt, at jeg godt kunne have stået frem og sagt disse ting på 
et morgenmøde, men jeg turde simpelthen ikke. Hvis jeg holdt mund, blev 
det gjort, hvis jeg fik forbud var det umuligt. Det turde jeg ikke risikere. 

En af de ting jeg oplevede i Bogense var på et tidligere kontor at finde 
en gammel avis fra 1943. Jyllandsposten. Det gjorde et meget stærkt indtryk 
på mig. Avisen var spækket med hadske artikler imod terroristerne. Dem vi 
kaldte frihedskæmpere. Disse uansvarlige, kriminelle elementer der ødelagde 
vores gode forhold til besættelsesmagten (avisen skrev naturligvis 
værnemagten, den skulle jo værne os). 

Alle legale aviser i Danmark havde noget af den slags, det var et 
spørgsmål om overlevelse. Men jeg havde ikke set andre, der i den grad 
svælgede i det. For mig var det uhyrligt. Det rammer, når man ved, hvad ens 
venner og familie har været udsat for. Men det var der nu ikke tid til at 
fordybe sig i. Der skulle ryddes ud. Glemt det har jeg ikke. Jeg betragter 
stadig Jyllandposten med stor skepsis. 

En anden oplevelse, som er svær at glemme, var mødet med Karen. 
Hun var med i den årgang, der tog realeksamen på Bustrup. Karen havde 
været med på afrikaholdet som tvindmedarbejder og havde der været 
udsat for en virusinfektion, der havde angrebet nervesystemet, fortalte hun 
mig. Hun kunne ikke støtte på eller styre sine ben, men ville ikke bruge 
kørestol. Så hun klarede sig med krykker. En eller anden sagde til mig, at det 
var noget hun brugte for at få opmærksomhed. Det var meget tydeligt, at 
hun var isoleret fra os andre og meget ulykkelig. Der var ikke noget, jeg 
kunne gøre ved det, mente jeg. Det var der måske heller ikke, men jeg 
forsøgte ikke. Det er et sort minde. Jeg har senere tænkt, at hendes tilfælde 
mindede om sklerose, Jeg ved ikke, hvordan det siden er gået hende. 

 
Containermad: Vi fik god og rigelig mad. Og stort set gratis. Hver nat 

var der hold ude med nogle af vore varevogne, for at fouragere i 
supermarkedernes containere. Og der var masser. Fra et osteri fik vi alle 
mulige lækre oste, fordi vi erklærede at vi havde et hønseri og at hønsene 
skulle have ostene. At der var gået en dag over sidste salgsdag var ikke 
noget problem for os. 

Der blev digtet en sang til containerens pris. Den indledte vi vores 
måltider med. Men fik i øvrigt besked om at holde mund med det. 
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For en ordens skyld må jeg dog tilføje, at der aldrig var elever, der fik 
noget af den slags. 

Det var lærerne fra Asserbohus, Roskilde og Vamdrup, der byggede i 
Bogense. Andre lærergrupper byggede huse ved Frederikshavn på samme 
tid. 

Vi startede en konkurrence om, hvem der først kunne samle de fire 
præfabrikerede træydervægge til et hus. Jeg husker ikke, hvem der vandt, 
men vi havde meget sjov ud af det. 

Denne gang overnattede jeg på et loftsrum sammen med ca. 50 
andre og det gik fint. Der blev taget meget hensyn til de, der var gået tidligt 
til ro. Ingen tændte lyset og der var stor stilhed. Undtagen når nogen, når 
nogen gik med træsko på trappen. Det er altid slemt. 

 

INGEN HJEMREJSE. 
 

Tiden nærmede sig, hvor jeg gerne ville besøge min mor. Jeg tog 
spørgsmålet op på et morgenmøde. 

En anden havde weekenden før besøgt sin far, der var syg af kræft,  
Jeg sagde, at jeg ville besøge min mor på statshospitalet. Hun havde 

ganske vist ikke nogen umiddelbart dødelig sygdom, men hendes 
hukommelse svandt bort og jeg ville gerne besøge hende, mens hun endnu 
kunne huske mig. Det vakte stor forargelse, at jeg tillod mig at sammenligne 
en demens med kræft. 

I realiteten er forskellen faktisk ikke så stor. Denne form for demens 
(Alzheimers) er hjernesvind indtil døden. Og det varer i virkeligheden ikke ret 
længe. 4-5 år 

Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg var bare urimelig og der 
kunne ikke blive tale om at svigte den fælles sommer. Da jeg sagde, at vi 
havde diskuteret det i vores treer og at Ellen og Ingolf havde været enige 
med mig om, at jeg skulle på hjemrejse som sædvanligt, kom der endnu et 
sus af forargelse og Svend Sørensen sagde: ”Ja, Ingolf og Ellen, dem kan du 
besnakke så let som ingenting.” Der fik jeg den. Og den kom også i skuffen. 
Jeg følte mig svigtet af kammeraterne og men også af mig selv. At jeg ikke 
bare rejste på weekend. Men hvor pokker skulle jeg have fået modet fra. 

Der gik 2 måneder før jeg så min mor og hun kunne ikke mere kende 
mig. Jeg kom aldrig mere til at tale med hende. Kun til hende. 

Det var i hvert fald tydeligt for mig nu, at treer systemet ikke var ment 
som en støtte for den enkelte, men som endnu en form for kontrol. Man 
havde kun sig selv og det battede ikke meget her. 
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ROCKERE. 
 
Tilbage til Roskilde og i gang med et nyt skoleår. Nogle af eleverne 

havde god kontakt til nogle unge mennesker i Roskilde. De såkaldte rockere. 
De kom også på besøg på skolen. Vi var ikke henrykte for dem, men Svend 
Sørensen forstod at tale med dem og vi opfattede dem ikke som egentlig 
farlige. 

Ikke før vi oplevede nogle meget grimme episoder. En af de rockere, 
som vi havde set meget til, opholdt sig en dag på et nærliggende cafeteria.  
Her kom han op at toppes med nogle andre og på et tidspunkt tog han en 
revolver frem og dræbte en af de andre med et skud midt i ansigtet og 
sårede en anden i ryggen. Det rystede os meget. Men ham så vi naturligvis 
ikke mere. 

En anden episode fandt sted på selve skolen. En af de unge mennesker 
fra byen tvang nogle elever til at udlevere stereoanlæg fra værelserne. 
Eleverne påstod, at han havde truet dem med en revolver. Om det er sandt 
ved jeg ikke, men uhyggeligt var det og heldigvis ebbede disse 
bekendtskaber da også ud. Eleverne var jo temmelig godt beskæftiget med 
allehånde forskellige aktiviteter. 

 

MAROKKOREJSERNE. 
 

Det blev besluttet, at samtlige efterskoler skulle med bus til Marokko i 
januar og februar. Det kunne gøres næsten udgiftsfrit, fordi man dels kunne 
spare store brændselsudgifter på skolen og dels kunne spare store beløb på 
kosten, som var meget billigere i Marokko. Der var på forhånd truffet aftaler 
med ungdoms- og sportscentre og der var forberedt aktiviteter for alle 
eleverne, som nu skulle ud på en eventyrlig rejse. På skift skulle de prøve 
forskellige ting som: 

• En uge på en tømmerflåde 
• en uge på æselryg i bjergene 
• en uge i paradisdalen 
• en uge hos en håndværker f.eks. en bager, en kobbersmed, en 

slagter, et væveri eller anden småhåndværk. 
 

I Marokko var der på den tid ingen særlig industri udover 
F.L.Schmidts cement-fabrikker og væverierne.  Alt blev fremstillet i familierne 
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og solgt i egne butikker. Derudover var den væsentligste levevej at arbejde 
indenfor hotel og servicefagene. Som i så mange andre teknisk 
underudviklede lande. 

Eleverne kom en eller to i en uges lære hos småhåndværkerne eller 
gruppevis ud på udflugterne. Og der var mange hundrede elever af sted og 
også mange lærere. 

For eleverne blev det en uforglemmelig oplevelse. 
Selv blev jeg tilbage på skolen. Dels for at få årsregnskabet af sted til 

ministeriet, ikke alene Roskilde Efterskoles, men også Asserbohus` hvor jeg 
måtte hjælpe Gudrun med regnskabsafslutningen. 

Og den tid nød jeg meget, som den enspænder, jeg jo er. 
Afrejsen til Marokko fandt sted umiddelbart efter juleferien, så derfor var 

der en del, der skulle bringes i orden inden alle tog på ferie. På et tidspunkt 
fandt nogle af de store drenge ud af, at nu var det for meget med al den 
oprydning og rengøring og en 4-5 stykker af dem fandt på at besætte 
kontoret. 

Der sad jeg. 
Men jeg fik en lys ide. Jeg kender jo de barylere. Jeg rejste mig fra min 

stol og sagde med et venligt smil: ”Nåh gutter, nu må I hellere se at komme 
ud – den af jer, der kommer sidst ud af døren får et kys af mig”. Mere skulle 
der ikke til. De strøg ud af døren i en vældig fart. 

Da samtlige elever kom hjem igen fra Marokko, skulle de naturligvis 
umiddelbart på hjemrejse weekend. Og så var der nogle forældre, der 
klagede over det snavsede tøj, de kom hjem med. Det var de ikke vant til, På 
skolen var der vaskemaskiner, så eleverne altid kunne holde deres tøj rent. 
Men lige efter rejsen, havde der ikke været tid til det. Vi sad naturligvis ikke 
kritikken overhørig. Næste år  blev der gjort holdt ved et vaskeri i Tyskland på 
hjemturen og eleverne kom hjem med rent tøj. Så var der ikke mere at klage 
over, hvad det angik. 

 

PARANOIA:  På et af vores fællesmøder fik vi at vide, at der formentlig 
var øvet sabotage imod den bil, som Amdi og Ruth kørte i. Der var affyret et 
skud imod vindspejlet. Ved mig selv tænkte jeg, at det nok har været et 
stenslag fra vejen. 

Vi blev også oplyst om, at nogen havde forsøgt at løsne hjulskruerne, 
for på den måde at forårsage en trafikulykke. Men jeg tror, at det simpelthen 
var fordi de gamle Peugeot`er, som de endnu kørte i, var blevet slidte også i 
skruegevinderne. Jeg havde selv været med i en sådan Peugeot, hvor 
venstre baghjul kom trillende forbi og ind over vejen ind på en mark. Det var, 
mens vi havde regnskabet ved Limfjorden og Stina og jeg skulle nå en færge 
for at komme til fællesmøde i Roskilde. Men Stina var en meget habil 
chauffør, hun holdt bilen på vejen, kørte ind til siden og standsede. Vi slap 
med skrækken. Men at det skulle skyldes sabotage, troede jeg ikke et øjeblik. 

Der blev også talt om faren for brevbomber og Bodil Ross fortalte, at de 
havde modtaget en mystisk pakke uden afsenderadresse og at hun havde 
roet ud på en sø og smidt den i der. 

Derfor var der nu på Tvind installeret en gennemlysningsmaskine, der 
kunne afsløre, hvis breve eller pakker indeholdt noget mistænkeligt. 
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Fremover skulle al post uden undtagelse sendes til Tvind for at blive 
undersøgt, inden den måtte åbnes. 

Igen gik jeg mine egne veje. Post fra banken eller girokontoret med 
pengeoverførsler eller breve fra navngivne forældre, som selvfølgelig 
indeholdt checks til skolepengebetaling holdt jeg tilbage, så pengene kunne 
komme hurtigst muligt ind på de rette konti. Jeg fortalte aldrig nogen om det. 
Jeg mente, det var nødvendigt pengene kom ind og ønskede ikke flere 
dages forsinkelse. Tvind havde i øvrigt oprettet vores egen postkørsel og 
bragte selv vores interne post rundt  fra skole til skole. 

Det varede ikke så lang tid, inden denne radikale foranstaltning  med 
gennemlysning af brevene ophørte igen. Endnu en raptus til ende. 

 

MOR FLYTTES IGEN 
 

Efter et år (et forfærdeligt år, syntes min bror og jeg) blev mor endelig 
overflyttet til psykiatrisk plejehjem i Sakskøbing. Et ideelt sted. Venligt og i alle 
måder hensigtmæssigt for demente. Ved udgangsdøren var der en kodelås, 
så man kunne trykke sig ud, når man havde sin forstand. Ellers ikke. Det fandt 
vi meget betryggende. Hvis patienterne gerne ville ud, kunne de til enhver tid 
komme det. Fra alle værelser og fra opholdstuen var der døre ud til en stor 
atriumhave. Mor trivedes der og var altid mild og glad og hun havde stadig 
kvikke bemærkninger på lager. Personalet kaldte hende for hjemmets 
solstråle og hun befandt sig godt sammen med sin ”familie”, som var de 
øvrige beboere. Os huskede hun ikke mere navnet på og hun var tydeligvis 
ikke gladere for at se os end for at se plejerskerne. 

Hun, som aldrig havde sagt ret meget, men altid været en god lytter, 
blev mere og mere talende og snakkede efterhånden i en lang køre, sort 
tale, hvor enkelte forståelige sætninger dukkede op. Alle fra hendes tidlige 
ungdom. Hun blev også svagere og svagere. En aften var det lykkedes 
hende at komme op over kæpskinnerne på sengens sider og hun faldt ned 
på gulvet og brækkede lårbenshalsen. Hun blev indlagt på sygehuset og 
efter nogen tid atter udskrevet. Ingen operation. Men hun kom aldrig mere til 
at gå godt og til sidst slog kræfterne ikke til mere. Hun døde fredeligt i 
efteråret 1982. 

 

Endnu engang skulle regnskaberne laves centralt. 
 Denne gang kom det til at foregår på Lakolk, et moderne Strandhotel, 

Tvind havde købt på RØMØ  
Til formålet var der anskaffet edb anlæg. Regnskabsprogrammet var 

ret langsomt og det kneb meget for de, der skulle bogføre, at følge med. 
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Selv følte jeg det i hvert fald meget hæmmende, at jeg ikke længere 
havde noget overblik over, hvordan det stod til. Det lod ikke til, at man uden 
videre kunne få et uddrag af regnskabet og følge lidt med. På et tidspunkt, 
da vi skulle mødes i Juelsminde (jeg tror, det var da den store sportshal der, 
skulle bygges) blev jeg ved ankomsten kontaktet af Kirsten Larsen, der på det 
tidspunkt fungerede som Amdis højre hånd. 

Hun spurgte mig om, hvad jeg mente om, at regnskaberne nu blev 
lavet på edb. Jeg svarede som sandt var, at jeg savnede at have føling med 
det, savnede overhovedet at vide, hvordan det stod til. Det affødte en 
veritabel skideballe om, at jeg skulle ikke komme her og kritisere noget, som 
koordineringsgruppen (Amdi) havde sat i værk. Der faldt som sædvanlig 
mange og hårde ord og jeg følte mig afmægtig og også denne gang 
sagesløs. Det var helt urimeligt. Jeg blev spurgt om min mening, og når jeg så 
siger min mening bliver jeg overfaldet verbalt. Ned i skuffen med det. 

Men det gik faktisk for langsomt med regnskaberne. Systemet var ikke 
funktionelt nok og ved årsskiftet måtte nogle af os andre over for at hjælpe 
til, Stina, som lavede regnskaber på Lakolk var meget bevidst om, at det var 
for ineffektivt og tog konsekvensen heraf. For at gøre noget ved det 
indhentede hun oplysninger fra edb folkene på møllen, som var eksperter i at 
udvikle programmer og hun fik indhentet oplysning om, hvad det ville koste 
at installere. Evt. med nye maskiner. Man kunne jo ikke klage over en 
funktion, uden selv at have en ide om og komme med forslag og økonomisk 
overslag til noget bedre. 

Stina mødte ingen forståelse hos Amdi, men blev skældt ud og sat fra 
bestillingen. Så meget for den umage. 

Bogføringssystemet blev naturligvis ændret, da Stine var forflyttet. 
Stina er ikke mere på Tvind. 
Det er ikke første gang at en forslagstiller til en bedre metode bliver 

skældt ud eller ligefrem degraderet, mens metoden senere bliver indført. 
 
Jeg havde tidligere været et par gange på Lakolk. Første gang, da 

stedet skulle gøres klar til at være efterskole. Det blev aldrig godkendt som 
efterskole og måtte derfor bruges på anden måde. Bl.a. boede der 
småskoleelever. 

Anden gang var til en slags stævne, der var lavet for at kalde på de 
kreative evner, vi måtte være i besiddelse af. Vi skulle alle lave et produkt, 
som vi kunne fremføre for de øvrige deltagere. Vi vidste, at det var det, vi 
skulle og havde haft tid til at tænke over, hvad vi ville lave. Selv havde jeg 
ved et tilfælde fået fat i en ret gammel bog engang i mit ”civile” liv og jeg 
havde fundet den igen på vores bibliotek. Den handlede om oliens historie. 
Den var meget spændende og jeg opbyggede et foredrag ud fra den. 
Desværre har jeg ikke bogen mere. Der er meget, jeg desværre ikke har 
mere. 

Sommetider tænker jeg på turen derover fra Skærbæk station, hvortil 
jeg kom med tog. Det var vinter og det stormede og var bitterligt koldt. For at 
komme til Lakolk skulle man over broen til Rømø, og der var frit slag for 
stormen. Jeg telefonerede for at høre om jeg kunne blive hentet, men fik den 
besked af Ruth, at hun kunne ikke ligge og køre taxakørsel for os. Jeg måtte 
gå. 

Det blev en barsk tur i strid modvind. 
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Sålænge Regnskaberne blev ført på Lakolk kunne vi bruge mere tid på 
noget andet. Dette andet blev at kradse penge ind. På skolerne førte vi 
stadig kontrol med skolepengeindbetalingerne. De tider var forbi, da et 
skoleophold kunne være gratis for forældrene og priserne begyndte at 
nærme sig priserne på andre efterskoler. 

Det var ikke alle forældre, der var lige gode betalere og nogle af 
skolerne havde store summer tilgode. Vi sekretærer måtte nu ud for at 
besøge forældrene og hente pengene hjem og det gave gode resultater. 

Jeg måtte også til Juelsminde, hvor det stod helt galt til. Her foregik 
indkradsningen med breve og telefonopringninger. Af 500.000 i 
tilgodehavender kom godt halvdelen ind på ret kort tid.  

 

UNGDOMSSPORTSLEJRE PÅ TVIND. 
 
Den første sportslejr på Tvind fandt,  så vidt jeg husker, sted i 1982. 

Allerede før lejrens begyndelse havde vi på Tvind påbegyndt bygningen af 
en stor svømmehal, der skulle have de internationale mål for 
konkurrencesvømning og naturligvis alle nødvendige faciliteter. Første gang 
jeg var med over for at arbejde på svømmehallen i en byggeweekend skulle 
jeg egentlig have været på et hold, der skulle pudse en væg. Jeg orkede 
det ikke. I stedet satte jeg mig til at rense værktøj. Der var jo hele tiden 
værktøj, der skulle holdes i orden. Men det varede ikke ret længe, jeg havde 
værsgo at deltage i det fælles. 

Det kan godt være, jeg kunne have fortsat med min syssel, hvis jeg 
havde kunne argumentere for det, gøre mig forståelig, men det kunne jeg 
ikke. Prøvede i hvert fald ikke. Faktum var, at jeg så småt havde dårlig 
samvittighed over min egenrådighed. Men situationen bed sig fast. 

Færdiggørelsen af sportshallen var et af de praktiske projekter, der 
indgik i sportslejren. Alle efterskoler under Tvind deltog i lejren, men der var 
også inviteret ungdomsgrupper med fra andre lande og der var 
småskoleelever med fra England og USA. 

Jeg husker, at der var nogle af de udenlandske grupper, især de tyske, 
som klagede over, at de følte sig udnyttet som arbejdskraft. De var med til at 
færdiggøre svømmehallen. 

Sportslegene var fint tilrettelagt og måltiderne var fine. Til frokost fik hver 
eneste deltager en karton med sundt og velsmagende smørebrød, en bolle 
og noget frugt. Den varme mad indtoges i kantinerne. 

Mit arbejde denne sommer var at lave regnskab for hele 
arrangementet og der var naturligvis det sædvanlige bøvl med at få vristet 
bilagene fra de enkelte gruppeledere og få afregnet udlæggene. 
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Efter lejrens afvikling skulle vi fra Roskilde hjem med nattoget og vi 
havde liggepladser fra Århus. Jeg var overanstrengt og sløj og havde feber. 
Jeg sov ikke og havde det meget elendigt i min køje. Midt på natten var der 
et ur, der gav sig til at bippe og det blev bare ved. Det var ulideligt at høre 
på og til sidst stod jeg op (heldigvis havde jeg en underkøje) for at finde ud 
af, hvor lyden kom fra. Den kom fra sidegangen. Fra min rygsæk. Fra mit 
vækkeur. Indstillet til om eftermiddagen. Jeg var altså selv synderen, men det 
fik jeg det nu ikke bedre af. 

En halv time før vi nåede Roskilde blev vi purret ud og skulle gøre os klar 
til at komme af toget. Det var slemt. Men det allerværste var da vi nåede 
frem og toget standsede. Alle døre var låst. Vi kunne ikke komme ud. Jeg 
følte det som et mareridt, elendig som jeg var og jeg for ind i kupeen, hvor vi 
havde sovet og rev vinduet ned, for at råbe om hjælp, mens de andre 
hamrede på dørene. Jeg var ret hysterisk, for jeg kunne ikke udholde tanken 
om at skulle rejse videre og så skulle tilbage igen. Jeg kunne næsten ikke 
støtte på benene og i hvert fald ikke uden noget eller nogen at holde mig til. 
Og hovedet værkede, hele kroppen gjorde ondt alle vegne. 

Heldigvis blev vi lukket ud inden toget kørte videre. Udenfor gav 
lærerne sig til at diskutere om vi skulle vente på den første morgenbus eller 
om vi skulle hyre en taxa. Jeg skar igennem og erklærede at jeg ville ha en 
taxa, så vi tog en taxa og endelig kom jeg hjem i min seng med en 
temperatur på 40,2. Tre dage efter var jeg som sædvanlige feber- og 
symptomfri. 

 

TURISTGUIDE. 
 
I JANUAR 1983 skulle efterskoleeleverne som sædvanlig til Marokko. 

Efterskolelærerne ville også lave en tur for forældre og andre pårørende, så 
de kunne komme ned og se, hvordan børnene havde det. Jeg var blevet 
opfordret til at tage med som rejseleder assistent. Lærerne der nede ville 
sørge for at vi kom omkring de forskellige steder, hvor eleverne var og at vi 
kom til at deltage i nogle af projekterne, Der blev lavet et økonomisk overslag 
og prisen blev overkommelig for deltagerne. Årsregnskaberne var til side og 
jeg syntes, det var en fin chance, for at komme lidt ud og opleve noget og 
komme ned i Marokkos varme midt om vinteren. 

Meget snart blev det dog klart, at ingen kunne tage med som 
rejseleder og det endte med, at jeg måtte tage ansvaret og jeg fik en ung, 
men i øvrigt kompetent pige som assistent. 

Nu var jeg straks noget mindre begejstret, men der var ingen vej 
udenom. Ydermere havde vi ikke kunnet få en samlet rejse, men måtte dele 
deltagerne op i to hold, der skulle rejse med en uges mellemrum. Jeg skulle 
tage alene af sted med det første hold og vi skulle med fly fra Malmø. 

Det hele var arrangeret og vi havde holdt formøde med deltagerne for 
at lave noget planlægning over turen. Der var nu kun et par enkelte af 
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deltagerne der var forældre til en efterskoleelev. De fleste var forældre eller 
bekendte til lærerne. 

Vi gennemførte turen og som produkt kom der en lille bog ud af det, 
som alle havde bidraget til med fotos og dagbogsblade. En lille bog til hver 
af os. Og det blev en rigtig god tur for os alle. 

Da vi ankom til Agadirs lufthavn, som var ret primitiv, blev vi modtaget  
af Anni Lundgaard og Else Sandal på det hjerteligste og fulgt til hotellet, hvor 
vi skulle bo. Dernæst var vi inviteret til et rigtigt marokkansk måltid, hvor alle 
spiste med fingrene (kun med højre hånd) fra samme fad. Det foregik i et 
privat hjem. Nogle af os fik lært at rulle en riskugle i hånden og kaste den i 
munden, som marokkanerne gjorde, men vi efterlod et slemt griseri af spildte 
riskorn. 

Næste morgen vågnede vi op til sandstorm. Døre og vinduer klaprede 
og sandet føg ind alle vegne. Men nogle af os besluttede at trodse vejret og 
gennemføre dagens program, som var en tur til Inezganes. Med den lokale 
bus fra torvet, 

Det var en oplevelse for sig. I bussen var der 3 – 4 sæder af metal og 
formede som gammeldags traktorsæder. Resten var ståpladser. Og det var 
ganske nødvendigt, for bussen blev propfyldt med passagerer. Men 
stemningen var fin og alle gjorde sig umage for at en passager kunne 
komme af, hvor hun ville. 

Vi skulle bl.a. besøge en souk, en slags udendørs marked med alkens 
varer. Men souken var lukket og alt surret på grund af stormen. Vi ledte efter 
medinaen, men kunne ikke finde den, ikke før vi mødte en ung marokkaner, 
der talte tysk. Han var meget høflig og tilbød at vide os vej. Han tog os med 
til en café, der så en smule skummel ud, der var meget mørkt derinde på 
grund af vejret. Men vi gik bare igennem og ud på den anden side. 

Vi næsten snappede efter vejret af overraskelse. Det var fantastisk. 
Pludselig var vi i et farvestrålende eventyrland med alskens varer. Mest 
grønsager i alle farver og krydderier. Men man kunne også købe fetisher. For 
eksempel en, der kunne beskytte skolebørn imod at skulke fra skole. 

Vores venlige guide og hans familie ejede en krydderibod og mange 
trin førte fra gangvejen op til en lille pavillon øverst oppe. Her blev vi budt på 
te. Og vi købte naturligvis krydderier. 

De smalle gangveje var overdækket med acrylplader, der klaprede 
uafladeligt, men sandet holdt sig ude og lyset kom ind. 

Vi havde mange gode oplevelser på denne marokkorejse og fik 
besøgt nogle af de steder, hvor efterskoleeleverne boede og tog på udflugt 
fra. Nogle af udflugterne prøvede vi. Vi prøvede også en arbejdsdag. Det 
var meget kedeligt. Jeg skulle være på et broderiværksted, tilhørende et 
projekt for kvinder, og jeg blev anbragt ved en broderimaskine, men der var 
ingen nål i maskinen og jeg kunne bare sidde der. Nogle af de andre 
oplevede noget lignende. 

Da jeg hverken kunne fransk eller marokkansk kunne jeg heller ikke 
snakke med nogen, 

Vi var også et par dage i Marakesh, hvor vi boede på et ”indfødt” 
hotel. Det var meget specielt. Der kunne ”bo” fire i hver seng. Det var 
spændende at gå tud i byen, især i medinaen og vi valgte at gå to og to og 
se ud som om vi altid havde boet der. På den måde undgik vi de plagende, 
selvbestaltede guider. En af de ting, jeg lagde mærke til både i Aghadir og i 
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Marakesh var, at der ikke fandtes nogen legetøjsbutikker. Børn var enten i 
skole eller de var på arbejde fra morgen til aften. 

Bussen til Marakesh var en anden slags end bybussen. Den havde 
behagelige bløde sæder, men smalle. Der sad 6 passager i hver række med 
en smal midtergang. Midtergangen havde desuden med mellem rum et 
solidt jernrør fra gulv til loft. For at understøtte taget, der var belæsset med 
bagage, bure med høns, og alt muligt andet. En korpulent person ville blive 
nødt til at sidde på de forreste sæder. Såsom vores Anton, der bestemt ikke 
ville kunne komme ned ad midtergangen. 

Et af erhvervene i Marokko er tiggeri, som er legalt. Ved hvert eneste 
stoppested undervejs kom der en række tiggere ind igennem bussen fra for til 
agter. Nogle bad blot om penge, andre havde en lang remse at aflevere 
først og nogle kom bare med den fremstrakte hånd. De fleste marokkanere 
er muslimer og det er lovpligtigt at give en skærv til de fattige. 

På hjemvejen fra Marakesh til Agadir sad der en fange imellem to 
gendarmer. Vi blev ofte stoppet og bedt om at identificere os. Jeg forstod, at 
det var fordi kong Hassan skulle komme på besøg på disse kanter. 

Der var meget prestige i at sidde på de forreste sæder. På en anden 
tur, hvor vi havde været sydpå til ørkenen holdt vi på hjemvejen i en såkaldt 
lyserød by. Den var lyserød. Over det hele. Her skulle et par kvinder stige på 
og de kom i skænderi om en af de forreste pladser. Pladserne er altid 
forudbestilte og  –betalte, men af en eller anden grund gjorde disse to 
kvinder krav på den samme plads. Måske var hende, der fik pladsen af en 
højere rang og kunne springe køen over hvad ved jeg. Men hun blev stædigt 
siddende og den anden blev rasende og begyndte at hive tøjet af sig og 
smide det på gulvet, men hun råbte og skreg. Inden hun kom for vidt blev 
hun vist ud af chaufføren og vi kørte videre. 

Den dag vi skulle rejse hjem og var samlede i lufthavnen var Anni 
sammen med os. Og før vi gik ind i afgangshallen, kaldte hun mig til side og 
sagde, at der var noget alvorligt, hun ville tale med mig om. Og jeg måtte 
sige det videre, når vi var indenfor. 

 
Det drejede sig om 
 

”ACTIV”. 
Activ var et træskib, som vi havde anskaffet året før, nærmest som 

vrag. Det var blevet hævet efter et tidligere forlis i dansk farvand. Jeg havde 
været med til at sætte det i stand, hvilket foregik på Ærø, på Marstal 
træskibsværft. Der var stort set kun skroget med dæk, dørk og kahytter. Der 
skulle ny ballast i, nye planker på siderne nogle steder. Der skulle kalfatres, 
skrabes, males og pudses messing. Der skulle laves køjerum. Apteres, som det 
hedder. Der var nok at gøre. Og alt imens boede vi i telte på landjorden. 

Men sejlklar blev det. 
Denne gang i januar 1983 havde det været i England med nogle fra 

lærergruppen om bord. De skulle hjem til fællesmøde. Og når man skal til 
fællesmøde, så kommer man. Så Activ forlod England trods varsler om stærk 
storm, op til orkan. 

Det gik ned og alle ombordværende druknede. Vi fik meddelelsen den 
3. Februar. 
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Det var et meget alvorligt budskab at skulle videregives, men det skulle 
gøres. Jeg syntes det var meget tungt. Nogle af disse unge mennesker havde 
jeg kendt særdeles godt. De øvrige deltagere på mit rejsehold var ikke så 
personligt involveret. Men hjemturen foregik meget stilfærdigt og der blev 
ikke den snak om og udveksling af rejseoplevelser, som det ellers ville være 
tilfældet. 

Agadir lufthavn var den dag i øvrigt fyldt med journalister. Det var på 
den tid, hvor der i Nigeria blev foretaget masseudrensninger og store 
folkemængder blev jaget på flugt med stor elendighed til følge. 

 
Om ”Activ”s  forlis skriver Jes Fabricius Møller i sin historisk videnskabelige 

bog om Tvind: ”På Sejrens Vej”, citat fra side 179: 
”Den 1. februar 1983 sank tvindskibet ”Activ” i en voldsom storm i Den 

Engelske Kanal. Alle ombordværende omkom. Denne tragedie er det værste 
eksempel på tvindpædagogikkens selvtilstrækkelige snæversyn, for forliset 
kunne efter al sandsynlighed være blevet undgået. Det tragiske er, at ikke 
alene ignorerede besætningen og rederiet andres gode råd, men man 
havde heller ikke lært af egne erfaringer. 

Historien begynder 2 år tidligere. 
Samtidig med den danske pressestorm i november 1981 i anledning af 

Tvinds skoleskibe i Caribien, rejste svensk presse en sag om skibet ”Activ”, der 
havde mange svenskere om bord. ”Activ” blev bygget i 1925 i Marstal. I 
marts 1966 gik det ned i Øresund, men blev hævet 4 måneder senere af 
Switzer. Det lå ved Trekroner i en sørgelig forfatning, indtil det blev købt af 
Claus Jacobsen i 1975. Han havde en plan om at genistandsætte det, som 
ikke blev gennemført. 

I marts 1981 solgte han det til Thomas Brocklebank for 50.000 kr. ”Activ”s 
korte tid i Tvinds tjeneste er historien om inkompetence, grove forsømmelser, 
fortielser og fordrejninger. 

Citat slut. 
Og det var jo rigtig. Ingen af os havde hørt noget om at ”Activ” havde 

været i havsnød, mens det var ejet af os. 
Men mens vi gik rundt og satte det i stand efter købet, kom den 

tidligere ejer på besøg og da han så på arbejdet med kalfatringen 
erklærede han til hvem, der gad høre det: Den kalfatring er ikke helt korrekt. 
Første gang det skib kommer i en brandstorm, går det ned. 

 



T R E T T E N Å R under  T V I N D af Else Wåle.doc 89

TIL GRINDSTED. 
 
I sommerferien var der igen sportslejr på Tvind og jeg hørte rumlen om 

at alle regnskaberne nu skulle samles i Grindsted. Men ingen havde haft bud 
efter mig og det var jeg lidt skuffet over. Jeg var i hvert fald ikke direkte 
informeret. 

Men med skulle jeg så alligevel. 
En dag ind i det nye skoleår ringede telefonen. Det var Amdi, der 

spurgte mig om jeg ville komme til Grindsted og lave regnskaber. 
Det ville jeg gerne, men jeg havde jo en hund og hvad med den. ”Tag 

den med”, sagde Amdi kort. Det var ikke et diskussionsemne. Men det skulle 
jeg ikke have noget af. Jeg stolede ikke det mindste på, at jeg ville få den 
fornødne tid til at tage mig af en hund. Jeg spurgte en af lærerne om han 
ville overtage hunden og det ville han med glæde. Rent faktisk var det jo 
skolens hund. 

Så jeg tog til Grindsted. 
Der havde Tvind købt en nybygning. Der var et meget stort lokale, lige 

når man kom ind fra forstuen og en lang gang med værelser til begge sider. 
Der var køkken og et kantinerum og en stor kælder med toiletter og bad. 
Bygningen var smuk i røde mursten indvendigt, som udvendigt og med synligt 
træværk i limtræ. 

Vi menige skulle alle sammen sidde i dets store lokale og lave 
regnskaberne der. Min opgave blev af føre regnskab med indbetalinger fra 
samtlige elever på efterskolerne, lave elevlisterne til ministeriet og i det hele 
taget alle papirer vedrørende  elever. Efterhånden kom jeg til at kende 
navnene på alle og vidste hvilken skole hvem gik på. Det var jo mange gang 
i løbet af et år, man stødte på et navn. Anna Sofie havde så det øvrige 
regnskab. 

Derudover var der højskolernes regnskaber og  rederiet og små- 
skolerne, husholdningsskolerne og friskolerne og Fælleseje. Det private 
regnskab blev ført andetsteds. Det skulle vi ikke have indblik i. Ej heller vidste 
vi, hvor mange medlemmer der egentlig var i lærergrupprn. 

Stedet leder var Malene Gunst, der var i høj kurs hos 
koordineringsgruppen. Og så var der en svensk pige, der sørgede for 
rengøring, madlavning, blomsterpasning. Alt hvad der hørte til en husførelse. 
Hun var meget samvittighedsfuld. Samtlige blomsterblade blev tørret af 
enkeltvis. Og vi fik god og varieret mad med alle slags grønt og salater. Alt 
hjemmelavet. 

Den dag vi mødtes blev vi modtaget af Amdi, som bl.a. præsenterede 
os for en tegning  af et hus med store øren på siden. Der stod nedenunder 
prentet: huse har øren. Hvad det skulle være godt for, gik ikke op for mig og 
min sædvane tro, spurgte jeg ikke. 

Vi spiste frokost i kantinen ved småborde. Jeg husker, at det var 
morsomt, at vores skrivemaskiner stod og skrev i salen, mens vi spiste. Det var 
almindelige elskrivemaskiner med kuglehoved, der var tilsluttet vores pc`er, 
og vi sparede jo tid, hvis vi satte dem til at skrive inden vi gik, så vi ikke skulle 
sidde og vente på, at de skrev færdigt. Der var altid noget, der skulle 
udskrives. 

Vi havde hver et værelse på den lange gang. Det var et dejligt 
værelse med et stort panoramavindue. Men vi var der jo kun, når vi sov. 
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En dag var Anna Sofie væk. Hvorfor ved jeg ikke, men det gik jo ikke at 
lade regnskab være regnskab, så jeg overtog hendes arbejde også. Da 
døgnet jo kun har 24 timer, kneb det nu med at nå det hele, men heldigvis 
kom Anna Sofie igen og overtog sit arbejde. 

En dag var vi inviteret til den luksusvilla, som var blevet købt samtidig 
med huset på Odinsvej og hvor Amdi og nogle af koordineringsgruppen 
boede, herunder også Malene Gunst og hendes veninde Anne Nielsen, hvis 
rolle jeg aldrig rigtig fandt ud af. Her boede også Svend Katholm, der i sin tid 
var den landbrugskyndige på Tvind og siden Bustrup. Nu tog han sig af 
udenomsarealerne omkring denne villa, der var omgivet af en høj mur med 
en indgangslåge, som ingen slap igennem uantastet. Der var en dørtelefon 
ved lågen og man måtte melde sig med sit ærinde, hvis man ville ind. Det 
var for at holde journalister og andre nysgerrige borte. 

Når Amdi besøgte os på regnskabskontoret på Odinsvej gemte han sig 
i bunden af den bil, der kørte ham, eller lå ned på sædet. Så han ikke kunne 
ses. Han skyede offfentlighed. 

Det gjorde han ikke, da jeg lærte ham at kende. Tværtimod. Han 
deltog alle steder rundt omkring, hvor han kunne gøre sin indflydelse 
gældende. Og velformuleret, som han var, kunne han meget ofte gøre sin 
indflydelse gældende. Men den tid var forbi. Det var spild af tid simpelthen. 

I villaen var der en swimmingpool og vi fik lov at få en svømmetur. Den 
eneste i de år jeg var der. 

Men ellers kunne man jo nok føle sig lidt ude at svømme en gang 
imellem. 

Vi blev transporteret til villaen bag i en lukket kassevogn. Undervejs 
sagde Amdi til mig, at han syntes, det var meget flot, at jeg uden tøven 
havde overtaget Anna Sofies regnskaber. Det forbavsede mig. Hvem skulle 
ellers have taget dem? 

Men jeg huskede på det store fællesmøde for år tilbage, hvor jeg blev 
bebrejdet, at jeg bare passede mit. Så tænkte jeg: ”Jamen, mon Amdi da 
ikke ved, at jeg har assisteret i Juelsminde, da de startede op og senere med 
indkradsning og at jeg var med ved årsregnskaberne på Asserbohus”. Jeg 
troede ikke noget som helst undgik hans opmærksomhed Der var 
informationskilder nok. Men jeg sagde naturligvis ikke noget om det. Jeg tog 
rosen til mig, men der var jo ikke noget særligt i det, syntes jeg. Det var en 
selvfølgelighed. Som i de andre tilfælde. 

Det var blevet besluttet at efterskolerne skulle til at arbejde med pc`er 
og der var indkøbt en mængde  af dem. Commodore 64. Men de 
manglede alle æ, ø og å og nogle teknikere begyndte på arbejdet med at 
sætte disse tegn ind. Det gik alt for langsomt. Der kom en busfuld 
efterskoleelever, som blev sat ind i fremgangsmåden og en, to tre var alle 
computere klar og kom ud på efterskolerne. 

Det var nu ikke så længe, vi sad i det store lokale. På et tidspunkt 
flyttede vi ind på hver sit værelse med hver vores regnskaber og arbejdede 
der i resten af den tid, jeg var i Grindsted. Allerførst holdt vi et møde, hvor 
hver af os blev bedt om at skrive ned, hvordan vi syntes vores møbler (stole) 
skulle være så vi kunne befinde os godt. Vi skulle aflevere notatet og der ville 
blive tage stilling til hver enkelts ønsker. Det syntes vi lød godt og følte os vel 
tilpas med det. Jeg ønskede mig en skammel. Jeg er kun 1.50 meter høj og 
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havde besvær med at nå gulvet fra en standardstol.  Det kunne være meget 
trættende. 

Siden blev vi så kaldt sammen og fik en omgang af dem med store 
bogstaver. Vi skulle ikke komme der med alle mulige individuelle ønsker. Og 
så blev der anskaffet standardudstyr til alle. 

Især Anna Sofie fik på puklen for sin individualisme. Det bevirkede at 
hun løb grædende ud og siden rejste sin vej igen. Arbejdet blev 
omprioriteret, så ingen fik for meget denne gang. 

Jeg fik min skammel. 
I marts 1984 fyldte jeg 60 år. Og der blev holdt fødselsdagsfest i 

kantinen. I fødselsdagsgave fik jeg en passionsblomst i potte, som jeg kunne 
stille på mit værelse. Der blev serveret en udsøgt middag og der blev sunget. 
Det var dejligt. 

Weekenden efter var jeg i Ålsgårde, hvor mine drenge og deres familier 
ville holde fødselsdag for mig. Den ældste havde sørget for frokosten og Lars 
lagde hus til. Efter frokosten skulle vi have eftermiddagskaffe på en 
skovpavillon, troede jeg, selvom det jo var noget tidligt på året. 
Skovpavillonen viste sig at være en flyvestation og min fødselsdagsgave var 
en flyvetur over Nordsjælland og specielt over de huse, hvor Sigurd og jeg 
havde boet med drengene. Solen skinne og det var en dejlig dag. Denne 
fødselsdagsgave blev jeg meget, meget glad for, den kunne ingen tage fra 
mig og den var en konsekvens af, at familien ikke mente, det ville kunne 
betale sig at give mig noget andet. 

En ting, der kom i værk mens jeg var i Grindsted, var tandlægepligten. 
Nogle i lærergruppen havde været så fanatisk sparsommelige, at de havde 
ladet tænder være tænder i årevis og for nogle af dem med katastrofale 
følger. I det lange løb er der absolut ikke sparet noget ved at forsømme 
tænderne. 

Så fra nu af skulle vi alle dokumenter, at vi havde været til 
tandlægekontrol mindst en gang årligt.: ”I vores familie, vi følger faders vilje”. 

 

NED MED HENNING. 
 
Jeg tror man kan sige, at hvis nogen havde været prygelknabe, så var 

det Henning. Vi blev kaldt til møde på et af kontorerne. Denne gang gjaldt 
det Henning Bjørnlund. Han var en af dem, der var i banegårdsgruppen, da 
jeg startede. Han havde været med længe før jeg kom. Henning havde 
meget at gøre med den overordnede private økonomi og i det hele taget 
med juridiske spørgsmål og transaktioner af den mere spidsfindige art. Han 
var en fin begavelse og havde bl.a. været i Latinamerika vedrørende vores 
store plantager der. Bananer og mangofrugter. Men jeg vidste ikke alt for 
meget om det. Jeg havde mit at passe.  

Henning havde det med at  få  tics omkring det ene øje, når han blev 
nervøs og denne gang var det særlig slemt. Det gik ikke op for mig, hvad han 
skulle have ørene i maskinen for, men øretæver fik han. Verbalt. Han skulle 
ikke bilde sig ind, at han var noget, var en af de ting, der blev sagt af Amdi. 

Amdi hånede ham også for hans tics, som om det var noget Henning 
fandt på for at demonstrere. Jeg havde aldrig fundet Henning 
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selvhævdende, tværtimod. Men på en eller anden måde havde han haft 
næsen for langt fremme,  eller det skulle se sådan ud. Han var totalt flad, da 
seancen endelig var slut. Jeg havde ikke forstået, hvad det handlede om, 
men jeg havde stærkt på fornemmelsen at Henning skulle slagtes. 

I virkeligheden tror jeg. at den egentlige årsag var jalousi. Amdi tålte 
ikke, at nogen var for dygtig. 

Det var utroligt ubehageligt og det kom i skuffen. 
 
Henning er heller ikke mere på Tvind. I det hele taget er der meget få 

tilbage, af dem jeg var sammen med i det første år. De kan tælles på een 
hånd. 

Men Anna Sofie kom tilbage igen. Som det altid sker, når nogen stikker 
af, blev hun opsøgt af nogle af kammeraterne. Denne gang blev hun 
forfremmet til husets interne revisor. Fra nu af skulle alt, hvad vi lavede 
kontrolleres af Anna Sofie. At føre regnskab havde hun lært af mig. Det 
havde de fleste. 

Jeg var glad for at arbejde på værelset. Jeg kan nu engang godt lide, 
at passe mig selv og arbejde uforstyrret.  

Der var ikke så meget med at nyde udsigten, Når man så ud, var det 
smuk sommer og når man så ud igen, lå der sne overalt. 

Engang imellem kom jeg dog ud, hvis et eller andet skulle ekspederes 
på posthuset. 

Helt uden afbrydelser udover måltiderne var arbejdsdagen dog ikke. 
Det var almindeligt anerkendt at man skulle se ”Dollars” eller ”Dallas” eller 
hvad det nu hed. Det kunne jo ikke skade os og lidt kultur måtte man jo 
have. I dag kan jeg ikke få mig selv til at lukke op for sådan noget. Skuespil 
for folket. TVavisen derimod var censureret fra! ! ! 

Sommetider var vi ved at gå til af en modbydelig stank som kom fra 
Grindstedværket, hvor de bl.a. fabrikerede smagsstoffer, sovse- og 
suppepulver og hvad ved jeg. Hvis vinden var i det forkerte hjørne, var det 
rædselsfuldt. Det var bare om at få lukket alle døre og vinduer, men alligevel 
kunne man ikke undgå stanken. Den var værre end min barndoms 
benmelsfabrik, som ellers kunne være slem nok. Heldigvis var det ikke så tit vi 
blev udsat for den plage. Disse kunstprodukter har jeg aldrig kunnet få mig 
selv til at anvende. 

 
Med jævne mellemrum kom skolernes forstandere til møde i det store 

lokale. Vi på stedet deltog naturligvis i møderne og det kunne ofte være 
inspirerende. Der var dog en gang, hvor jeg syntes Amdi teede sig fjollet og 
underligt. Han gav sig til at tale om Lars Peter, der var lærer på en 
musikefterskole. Lars Peter var en god entertainer og gennemmusikalsk. 
Amdis udtalelser gik i retning af, at han var vred over, hvis nogen mente Lars 
Peter var bedre end han. Jeg husker at jeg tænkte: ”Hvordan kan Amdi dog 
overhovedet finde på at tænke så småt. Der er jo ingen, der kommer op på 
siden af ham. Han kan bare det hele. Vi andre det ene eller det andet. Der 
er ingen grund til sådan en jalousi”. 

Sådan tænkte jeg, men jeg sagde ikke noget. Man ved jo aldrig, 
hvordan det bliver modtaget. Og det er utroligt ubehageligt at blive råbt til. 
Tendensen er jo den samme, som med Henning. Man skal ikke tro, man er 
noget. Det er bare ikke alle, det kan betale sig at jorde, men så kan man jo 



T R E T T E N Å R under  T V I N D af Else Wåle.doc 93

tale syrligt om dem til andre. Lars Peter var nemlig ikke selv til stede ved dette 
møde. 

 
Samtidig havde forstanderne deres regnsskabsbilag med og de kom 

ind på de respektive kontorer med bilag og oplysninger tik deres skoles 
regnskab. Jeg skulle således mødes med efterskoleforstanderne efter tur, så 
den dag blev der ingen middagspause. 

 
I denne periode blev der arbejdet meget på ”højere sted” med et 

kulturprojekt, som det kaldtes. Det skulle ligge i trekantområdet og alle 
bygningerne skulle have form som igloer og laves af stål, træ og glas. I det 
store lokale blev vi en dag præsenteret for en model af hele projektet, som 
var meget omfattende og meget imponerende.  Der var runde huse til 
beboelse og undervisning og der var meget større runde huse til 
administration, fællesspisning, foredrag og teater. Der skulle være kanaler til 
at sejle på mellem husene og naturligvis smuk beplantning. Jeg syntes, det 
var fantastisk, men ikke urealistisk. Det ville være epokegørende. Amdi 
fortalte løs om det og da han på et tidspunkt pege på et område og sagde 
om et eller andet, at det havde de ikke fundet ud af endnu, det var noget 
med en eller anden placering, kom jeg med et forslag i al beskedenhed. Det 
skulle jeg aldrig have gjort. Der var ingen, der havde spurgt om min mening. 
Temmelig sarkastisk sagde Amdi, sådan ud i luften, at de (fra 
koordineringsgruppen) var kommet for at præsentere os for et nyt projekt, 
men hvis det var sådan, at de ikke kunne gøre det uden at nogen blandede 
sig, så kunne de godt med det samme tage hjem igen med modellen. Jeg 
skyndte mig at sige, at jeg ville skam ikke blande mig, slet ikke. Og det var 
det. Men meget ubehageligt var det. Hvor var fællesskabet og hvor var 
demokratiet blevet af. 

 Ned i skuffen med det. 
Projektet blev aldrig gennemført. Det var ikke muligt at opnå de 

nødvendige tilladelser. 
 
På mit kontor var jeg begyndt at arbejde igennem om natten to gange 

om ugen, således at jeg bortset fra den legale pause om eftermiddagen, 
arbejdede omkring 36 timer i en køre. Det endte også galt. 

Det endte med et møde, der foregik på gulvet i mit rum. Vi sad der i en 
rundkreds, mens jeg måtte tage imod skæld ud, fordi jeg lavede for mange 
fejl. Jeg sagde, at det var fordi jeg havde for meget at lave. 

”Nej”, sagde Amdi ”det passer ikke, det er ikke derfor, du laver fejl”. 
Denne gang blev der ikke råbt, men talt stille og venligt, og jeg var ikke 
bange, men kunne alligevel ikke sige noget til det. Jeg havde jo vitterligt for 
meget at lave. Og jeg lavede vitterligt for mange fejl. 

Jeg havde heller ikke mod nok til at nævnte en lille episode, vores 
revisor havde fortalt mig engang. Men jeg tænkte på den: Revisoren havde 
besøgt en ældre bogholder i Rudkøbing og revideret regnskabet. 
Bogholderen sagde: ”Har De lagt mærke til Jensen, at jeg laver ikke mange 
fejl?” ”De laver stort set ingen fejl overhovedet”, svarede Jensen. 

”Jeg skal sige Dem hvorfor Jensen, det er fordi jeg ikke laver ret 
meget”. 

Jeg fandt trøst i at tænke på den lille historie. 
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I det store lokale, som jo ikke mere blev brugt til regnskab, blev der i 
stedet for installeret strikkemaskiner og der kom en produktion i gang, dels af 
nogle dejlige trøjer og dels strømper i massevis. I kælderen kom der et lager 
af indkøbt fodtøj og når der var lærermøder, blev de forskellige forsynet med, 
hvad de kunne bruge. Det blev også en nyordning, at der rundt om på alle 
Tvinds steder kom lastbiler med tøj fra restlagre direkte fra fabrikkerne. Så vi 
alle kunne forsyne os med, hvad vi behøvede. Det var meget billigere end 
hvis vi hver for sig købte ind. 

Konsekvensen af min påstand om, at jeg havde for meget at lave var, 
at arbejdet blev overdraget til en anden og jeg fik højskoleregnskaber i 
stedet for. Elevregnskaberne her var noget mere komplicerede, fordi der var 
en langt større grad af afgang og tilgang end på efterskolerne. Det var mere 
indviklet at udregne årselevtallene. Men der var ikke så mange højskoler og 
jeg kunne godt nå det på normal (for os normal) arbejdstid. 

Det kneb mere for Jonas, som havde overtaget efterskolerne. Efter 
nogen tid så det ikke helt ud til at lykkes. Hvordan det skete ved jeg ikke, men 
på et tidspunkt blev Jonas flyttet ned i kælderen med påbud om at blive der, 
til han var ajour. Han fik maden bragt og måtte ikke deltage i noget andet, 
før han havde opfyldt kvoten. Han var der i en uge, så vidt jeg husker. Jeg 
var rystet. Et voksent menneske, der fik stuearrest. Senere skulle jeg erfare, at 
han var ingen undtagelse. 

 
En anden episode, der gjorde et stærkt indtryk på mig og gjorde mig 

ret ulykkelig var, da min ældste søn, som studerede på Danmarks tekniske 
Højskole, ringede til mig og mindeligt bad om hjælp med at få renskrevet et 
speciale, så han kunne få sin afgang. Det kunne jeg ikke. Jeg turde ikke 
engang spørge om det. Jeg følte mig afmægtig og fuld af dårlig 
samvittighed overfor Jens, der vitterligt havde klaret sig langt uden mig. 
Heldigvis endte det med, at hans bror hjalp ham, så han fik sin 
afgangseksamen. Trods ordblindhed. 

 
Hvad der også rystede mig var, at nogle af os blev truet med afsked, 

hvis arbejdet ikke var ajour eller helt i orden. Det virkede utroligt grelt og 
ubehageligt. Der blev ikke lagt fingre imellem og det gjorde det bestemt ikke 
lettere at gøre arbejdet godt nok. 

I mange år havde jeg været ansat i private virksomheder af forskellig 
art, men aldrig været udsat for den slags trusler og det stemte slet ikke 
overens med den antagelse, at vores tilværelse skulle være så meget bedre 
end tilværelsen ”udenfor”. 

En dag fik vi besked på at aflever noget af vores materiel. Vi behøvede 
f.eks. ikke at have hver en skrivemaskine, den stod jo ledig lang tid ad 
gangen, Hvis blot et par stykker havde en skrivemaskine, kunne vi jo booke os 
ind efter tur til at bruge dem til udskrivning efter kasette. 

Da Amdi direkte spurgte mig, om jeg behøvede at have en 
skrivemaskine i mit kontor, trak jeg på skulderen og sagde, at det måtte de 
bestemme. Så blev han vred. Jeg kunne vel sige, hvad jeg mente. Men det 
skulle jeg ikke nyde noget af, så jeg sagde, at jeg kunne godt klare mig 
uden, fordi jeg tænkte, at hvis jeg insistere på at beholde min, så er der en 
anden, der må undvære. Hvad denne manøvre skulle være godt for, gik 
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senere op for mig. Det var ikke fordi, vi ikke havde råd til at have hver sin 
maskine, det skulle ingen bilde mig ind. Men det var fordi det var for galt, at 
vi sad der i hver sit bur. Vi skulle tvinges til at gå ind til hinanden og det her var 
en af måderne. Samarbejde hedder det. Upraktisk og irriterende. 

 
Gavekontrakterne. For nogle år siden var der kommet et udvalg, hvis 

opgave var at finde ud af, at få så mange penge ud af det offentlige 
system, som muligt og nu havde de barslet med en ide. Når der var givet 
afslag på en eller anden bevilling, skulle der gøres et modtræk. Vi kunne få 
flere penge ind i privatkassen, hvis vi donerede en del af vores løn til en fond 
med humanitære formål. Der skulle laves 10års kontrakter, hvilket er en af 
betingelserne for at kunne fradrage beløbet på skattebilletten. I første 
omgang var det 80% af beløbet, som skattevæsnet på den måde ikke fik ind, 
og det blev så betragteligt, at det foranledigede en lovændring, således at 
15% fradrag er maksimum. 

Denne fond, kunne vi ikke disponere over, så frit, som den private. Men 
dens midler blev alligevel brugt til vore formål og vore projekter. Blandt andet 
blev der afsat store summer til legater til afrikanere, som fik frit ophold og 
undervisning på vores skoler og naturligvis fri rejse og lommepenge. Det 
betød større elevtal på skolerne og dermed mere i lærerløn. 

Ændringen fra 80% til 15% fik den konsekvens, at det ikke længere var 
nogle, men at det var alle, der skulle donere til fonden  På den måde kunne 
man udligne. Den ændring fandt dog ikke sted, mens jeg var i Grindsted. 

 

FORFREMMET TIL ROBOT. 
 
Min påstand om, at jeg lavede fejl fordi jeg havde for meget at lave, 

tror jeg fik andre konsekvenser end at Jonas overtog mit arbejde. En dag 
blev hele arbejdsgangen radikalt ændret. 

Malene Gunst skulle nu styre hele foretagendet på en ny måde. Hver 
morgen skulle vi møde i kælderen. En ad gangen sad vi overfor Malene og 
mellem os stod en båndoptager, med to mikrofoner. Alle dagens opgaver 
var noteret på en lang liste med numre. Man fik et af numrene og opgaven 
blev indtalt af Malene på kasettebånd, Man meldte, at man havde forstået 
opgaven og tog den så med sig sammen med kasettebåndet. På sit kontor 
løste man opgaven og gik ned med det færdige arbejde og kasettebåndet, 
hvorpå man havde indtalt, hvad man havde lavet og så sit navn, naturligvis. 
Og så fik man en ny opgave. Der var ikke på noget tidspunkt tale om en 
direkte ordveksling, selvom vi sad lige overfor hinanden og kunne se 
hinanden i øjnene. 

For mig betød det, at når jeg vågnede om morgenen, lå der ingen 
bunke af sager, der skulle ekspederes. 
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Først syntes jeg, det var en meget smart ide. På den måde var der 
ingen, der fik for meget at lave. Man lavede jo kun det, man kunne nå inden 
for et vist tidsrum og så var man færdig. Ikke noget hængende over 
hovedet. Om det hele så blev nået, var ikke længere mit problem. 

Men efterhånden begyndte jeg at blive utilpas ved det, Jeg var mere 
træt end før. Det var jo et underligt liv at leve. Eller mangel på liv. 

Jeg nævnte lidt om, at jeg godt kunne tænke mig, at holde lidt mere fri 
og f.eks. se noget tv om aftenen, når der var en god film.  Eller læse en god 
bog. For sådan ligesom at føle mig mere som et menneske. 

”Jamen, det kunne jeg da bare gøre. Det lød da rimeligt nok og nu, jeg 
var blevet 60, kunne jeg jo nok tage det en smule lettere”, lød det. 

Men det kunne jeg bare ikke. Jeg kunne slet ikke klare den tanke, at 
sidde i den store kantine, hvor hyggelig den end var med blomster på alle 
borde, alene og se film og vide, at alle de andre sled i det. Så jeg forsatte 
som før. 

Det blev mere og mere ulideligt og til sidst kunne jeg ikke mere. 
Jeg forstod ikke selv, hvad der var i vejen, men nu bagefter kan jeg 

godt se det. Hele mit liv har jeg været temmelig initiativrig og konstruktiv i mit 
arbejde, meget selvstændig og jeg har elsket at bringe kaos til orden. Jeg 
har også skiftet job ret tit i mit tidligere liv. Når arbejdet begyndte at blive 
rutine og jeg kunne få et bedre tilbud. Jeg sluttede mit erhvervs- arbejde, da 
sygdom tvang mig til det og til at sælge mit hus, for at have noget at leve af. 

Men det varede jo ikke så længe, før jeg startede for mig selv og 
begyndte ar arbejde på ny i det små, indtil jeg begyndte i Svendborg og tog 
fat igen for alvor. 

Men her fik jeg nu sagerne serveret i små bidder og lavede dem som 
ren rutine. Jeg var i den situation, jeg aldrig har kunnet lide: At blive sat til 
…….  

Det virkede mere og mere lammende og tomt og det endte med, at 
jeg gav op. Jeg gik ind til Malene og ville sige til hende, at det ikke gik, at jeg 
ikke ville mere, men jeg kom ikke ret langt, før jeg tudbrølede. Malene sagde, 
at hun kunne ikke have det tuderi på sit kontor, så jeg løb  ud og ind på mit 
værelse. 

Malene fulgte efter og sagde, at jeg kunne ikke sådan tillade mig, at 
løbe min vej . ”Jamen, jeg må jo ikke tude på dit kontor, og jeg tuder altså”, 
sagde jeg og tudede videre. Hun så lidt usikker ud, for det havde jeg jo ret i. 
Men jeg forklarede hende så, at jeg ikke ville være der mere. Jeg havde fået 
nok, jeg ville lave noget andet. 

Men jeg havde ikke tænkt mig at forlade tvindorganisationen. Jeg ville 
bare væk fra Grindsted og regnskabet. Det havde jeg besluttet og det stod 
ikke til at ændre. Jeg tænkte på Jan, som også var stukket af og var hentet 
tilbage igen, Han var kommet til Tvind, hvor han nu sad på kontoret og 
passede telefonerne der. 

Så fik jeg Amdi i telefonen og han spurgte mig, hvad jeg så ville. Jeg 
ville gerne til Tvind og sy bukser sammen med Jytte. Hun sad på banegården 
med en industrimaskine og syede og hun tog sig af gæsterne og sørgede for, 
at tehuset altid var i orden og klar til at tage imod grupper og enkelt turister. 

Det blev så enden på mit sekretærliv. Amdi tilføjede så, at jeg måtte 
vide, at jeg ikke skulle sladre. Jeg spurgte ham ikke, hvad han mente med 
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det. Hvad skulle jeg vel sladre om? Jeg var ganske overbevist om, at det var 
mig, der ikke slog til. Der var skam ikke noget i vejen med de andre. 

 

TILBAGE TIL TVIND. 
.

Mit ønske fik konsekvenser. Siden vi nu var to til at sy bukser, blev 
sikringskælderen forreste rum indrettet som et skrædderværksted til Jytte og 
mig. Der blev købt en skæremaskine til at skære tøjet ud og der blev købt 
rullevis af tøj i god kvalitet til at sy af. Det lå rulle ved rulle på lange hylder i et 
tilstødende lokale. Det var vinter. Januar 1986. Der blev syet bukser i lange 
baner. Til lærergruppens medlemmer. Jeg har endnu listen over de bukser 
jeg syede. Jeg har også et par bukser, som nu er 13 år gamle, lyseblå 
sommerbukser, som har været vasket et utalt af gange. De krøller ikke og de 
er ikke slidt endnu. De har været brugt meget. De er syet efter en fransk 
modemodel. Mændenes bukser havde et andet mønster, også seneste 
mode dengang og dem syede Jytte. Alle skulle have et par. 

Vi syede også madras og hyndebetræk, til skoler og til skibe. Og vi 
syede gardiner. Det bedste ved det hele var, at nu var vi i spidsen for det 
faste syhold på byggeweekenderne og sy ville jeg meget gerne. 

Jeg havde fået fat i min gamle Tandberg båndoptager med en masse 
spoler med klassisk musik og jazzmusik. Den havde stået hos min ældste søn, 
der holdt meget af at rode med teknik. Jytte og jeg nød den gode musik. Vi 
lavede også gymnastik til radioens motionsudsendelser. Udover denne musik 
var der også på Tvind etablere internt radionet ”Tvinds Radio” med højttalere 
på alle skoler og også hos os i skrædderiet. Vi kunne høre nyheder af Tvinds 
egne, højtlæsning og musik. Blandt andet læstes som føljeton Victor Hugos: 
”De elendige” med musik før og efter, nemlig Beethovens 
”Pastoralesymfonien”. Det nød vi meget den vinter. 

Jytte var skrædderuddannet. Et faktum hun ofte fremhævede. Også 
uanset vi på Tvind havde lært ikke at lade os dupere af faguddannede. Med 
god vilje, kunne vi lave det, vi ville uden at have 4 års læretid bag os og det 
havde vi jo dokumenteret til overmål. 

Men jeg blev passende belært om, at jeg ikke skulle tro, jeg var noget, 
hvad syning angik.  Gode ideer kunne jeg holde for mig selv og bare gøre, 
som jeg fik besked på. Igen en til skuffen.  

Da Jytte nu var eksperten i skrædderiet, blev det meste af arbejdet 
med gæster overladt til mig. Også her mærkede jeg en besynderlig 
bekymring hos Jytte. Som om jeg var nybegynder i faget. Her havde jeg dog 
uddannelse og erfaring, hvad det angik at arrangere en lækker frokost til 
særligt udvalgte. Men det kunne jeg jo så vise i praksis, så det blev ikke et 
stort problem, omend denne mistillid var noget generende. 
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VI TØMMER HOTEL SHERATON. 
 

En dag fik vi at vide, at vi skulle køre med til København. Vi skulle 
sammen med mange andre fra Tvind tømme hotel Sheraton for alt som ikke 
var nagelfast. Lige ind til de bare betonvægge og –gulve. Gardiner, møbler, 
tæpper, lamper. Alt. I første omgang 5 etager. Det blev nogle herlige dage. 
Vi havde påtaget os at rydde de 5 etager på 3 dage og det hele blev 
organiseret med grupper til de forskellige opgaver. Alt blev omhyggeligt 
pakket, intet gik i stykker. Det hele blev læsset på vores lastbiler og vi klarede 
det til tiden. Imod alle odds 

Og nu skulle vi så i gang med at omsy gardinerne først til den nye skole 
Skydebanegaard i Nordsjælland. Det gjorde vi på en byggeweekend på 
selve skolen, som også blev forsynet med sheraton- møbler. 

Indtil nu havde alle vore skoler været forsynet med møbler, vi selv 
havde fremstillet (bortset fra undervisningslokalerne) men lidt efter lidt blev 
inventaret skiftet ud overalt med møbler fra Sheraton, Hotel Kong Frederik, 
D`Angleterre m.fl. 

I det hele taget var der efterhånden meget langt fra de første, ret 
primitive, forhold, der herskede, da jeg var på forældrebesøg i 1972 og til det 
’new look’ skolerne nu fik. 

For nogle år siden havde vi også anlagt en stor rosenhave på størrelse 
med tre fodboldbaner. Der var et utal af forskellige rosenbede. Det skulle 
være Danmarks største rosenpark og en turistattraktion. Rosenhaverne blev 
vedligeholdt af 7 langtidsledige, ansat og betalt af kommunen efter de da 
gældende regler. 

Der var sandelig heller ingen gæster, hverken forældre eller andre der 
kunne træffes ved midnatstid med soveposen under armen i færd med at 
lede efter en ledig madras. 

Nu var der fine gæsteværelser. 
Vi der ikke var fast tilknyttet en skole, spiste i Den Internationale 

Efterskoles kantine. Maden var altid meget veltillavet og varieret. Der var altid 
grønt af forskellige slags til frokost, samt diverse råkostsalater. Man fik te til. 

Den varme mad var ligeledes meget varieret, der var flere retter at 
vælge imellem og der var altid vegetarmad til dem, der foretrak det. Man 
hentede sin mad ved disken og satte sig ved et af bordene. Forskellen på det 
vi spiste nu og det jeg havde set på det gamle strandhotel på Fanø var 
markant. 

Og da der ikke var indregnet lønninger i maden, som blev fremstillet af 
eleverne under den lærerlønnede økonomas overopsyn, var det 
udelukkende den billige råvarepris, der dannede grundlag for prisud- 
regningen pr. måltid. Billige råvarer, fordi vi dels købte ind i en gros og dels 
dyrkede noget selv. Man betalte kun for de måltider, man deltog i og måtte 
naturligvis melde til og fra, som man nu spiste der. Også, når der var gæster 
på Tvind, kom maden fra DIE’s køkken. Alle betalte den samme pris, som 
eleverne, hvis kostudgifter indgik i skolens budget, selvom det ikke udløste 
tilskud. 
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DR. TV 
 
En gruppe af gæster, som vi på et tidspunkt havde, mens jeg tog mig 

af gæster det forår var et hold fra Danmarks Radios TVafdeling. De var 
overalt for at lave interviews og fotografere, men flest timer brugte de på at 
tale med Poul Jørgensen. Han svarede beredvilligt på alle spørgsmål, men 
de kunne dog af og til være så pågående, at han blev en smule irriteret og 
viste det. Otte timer blev han interviewet og deraf blev en halv times udsnit 
vist. Alle udsnit med de vrede miner fra Poul. Det blev i det hele taget en 
negativt kritisk udsendelse seerne fik forevist har jeg senere hørt.  

Dengang syntes jeg, at Poul Jørgensen blev urimeligt behandlet, men 
jeg er blevet klar over, at der ikke skete nogen fejl. Poul blev simpelthen sur, 
når spørgsmålene kom for tæt på det, han ikke kunne eller ville svare på. 

Og faktisk fik heller ikke disse journalister fat på, hvad der er det virkelige 
problem. Ideen om at ingen skal tro de er noget. Udfra magt-havernes ønske 
om at bevare magten for enhver pris. I virkeligheden en grundlæggende 
mangel på tillid til andre. MAGT er hvad det handler om. 

 
TV udsendelsen så vi ikke, den var censureret bort ligesom alle kritiske 

avisartikler.  
Individualisme var en trussel for den eneste tilladte individualist. Den ide, at vi 
som individer intet var, blev der brugt meget energi for at få slået fast. 
Enhver, som troede hun/han var noget, blev grundigt og effektivt sat på 
plads. Så det virker som noget af en paradoks, at man sommetider bliver 
spurgt om sin mening. Mekanismen er nedbrydende og af mig var der ikke 
ret meget tilbage. Alligevel skulle det vise sig, at der var nok til at redde 
stumperne. 

 
Ryggen,  
Da jeg kom til Tvind havde jeg igen disse iskiassmerter, der havde voldt mig 
så meget besvær og jeg var begyndt at gå til kiropraktor. Han forsøgte uden 
held at løsne en sammenvoksning, der ikke skulle være der. 
Men en vinterdag, da der var faldet meget sne, skete det, at jeg gled på 
trappen på vej ud fra ’banegården’. Jeg slog min ene hofte meget slemt og 
fik en mægtig bule, der udviklede mange smukke farver. Men 
sammenvoksningen blev slået fra hinanden og smerterne forsvandt totalt. 
Der er dog ikke en kur, man kan anbefale. 
 
Dobble Happines 
På Tvind var der et orkester, der kaldtes Double Happines. En af 
hovedkræfterne var Grethe Flintegård, der spillede flygel og gjorde det godt. 
Derfor var der indkøbt nogle kostbare flygler, Når det skulle være, skulle det 
være det bedste. Grethe fik også sangundervisning og optrådte med blues a 
la Billy Holliday. 
I nærheden af Kalundborg var der oprettet en musikefterskole og mange af 
lærerne fra denne skole var medlemmer af Double Happines. 
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I foråret 86 spillede de som aftenunderholdning et par gange, men en 
dag skulle der være koncert en hel dag, både med New Orleans jazz og 
med klassisk musik. Efterskoleeleverne var inviteret og de var også inviteret til 
at deltagei en afstemning om, hvilket nummer, der var bedst og som de 
gerne ville høre en gang til. De var i løbet af vinteren og foråret vænnet til at  
høre klassisk musik på Radio Tvind og de valgte Brahms Ungarsk Rapsodi, som 
det nummer, de gerne ville høre igen. 

 

STOR KONCERT 
 
Senere på sommeren blev der afholdt en meget stor koncert i 

Sportshallen med indbudte kunstnere og med indbydelser til alle elever, 
forældre, pårørende og andre interesserede. Kunstnerne var tidligere 
berømtheder, som man nu ikke hørte mere til. De var heller ikke alle lige 
vellykkede hørt med mine øren, men Wandy Tworek var stadig suveræn med 
sin violin og lavede alle mulige kunster med den, samtidig med at han 
spillede dejligt. Jeg talte med ham efter forestillingen. For mange år siden var 
min farbror 1. violinist i hans orkester og senere blev han leder af DR’s 
underholdningsorkesters middagskoncerter. Men det var som sagt længe 
siden. Jeg hørte Wandy Tworek og min farbror  m.fl. til en koncert i Sakskøbing 
en gang i trediverne. 

 
Gæstevagt. 
Så snart vejret blev varmere dette forår, forlod jeg skrædderiet og fik 

fast ophold ved vindmøllen, for der at tage imod alle de mange turister. Jeg 
lavede noget statistik og regnede ud, at jeg havde talt med eller til omkring 
10.000 mennesker den sommer, enkeltvis eller grupper. Også gennem at 
holde foredrag for en hel sal fuld af mennesker. 

Der var mange spørgsmål at besvare og jeg kunne svare på dem alle. 
Et af dem, jeg oftest fik var: ”Ja men, hvad så når man bliver gammel og ikke 
kan arbejde så meget mere?” 

”Ja, jeg er jo allerede ikke helt ung”, kunne jeg svare ”og der er 
nogle, som er ældre end jeg. Vi laver ikke mere, end vi kan og der bliver 
sørget godt for os. I hvert fald skal vi ikke sidde og kukke i en lille lejlighed i 
ensomhed og gå til af mangel på beskæftigelse. Og det er der rigtig mange, 
der gør i byerne.”  Det var i virkeligheden noget, de fleste kendte til. 

Der var også stor interesse om vores fritid. Hvordan kunne vi dog 
holde ud ikke at have fri? Det var jo let nok at forklare. Hvad laver folk i eres 
fritid? Jo, det de har mest lyst til. Men vi lavede altid det, vi havde mest lyst til 
(læs: det, der var rigtigt at gøre). 

Oprigtigt forsøgte jeg at forklare, at vi på Tvind syntes vi havde et 
ansvar overfor de mennesker i verden, der havde det meget dårligt og var 
fortabte uden hjælp. Jeg var meget overbevist om, at den ulandshjælp vi 
gennem UFF udøvede var uundværlig og havde sommetider svært ved at 
forstå, at ikke alle delte denne følelse af ansvar. Jeg skulle nok vogte mig for 
at missionere eller være ”hellig”, men jeg følte det  på den måde. Gæsterne 
var i langt de fleste tilfælde lydhøre og velvillige, men de betragtede os som 
nogle specielle personer med specielle evner. 
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Jeg kom til at tænke på Tvind Efterskoles allerførste skoleår. Da vi havde 
inviteret naboer og andre gæster, som mente at vore elever var udvalgte 
børn af privilegerede forældre. Det var de tværtimod ikke. 

På samme måde var vi i lærergrupen et ganske almindeligt udsnit af 
befolkningen. Vi havde bare valgt at bruge vores liv optimalt i det her 
arbejde. 

 

JEG BLIVER PENSIONIST. 

Disse gøremål med buksesyning og gæstevagt gav ingen løn, men jeg 
mente, at jeg kunne få en indkomst, hvis jeg kunne få førtidspension. Mine 
journaler hos Knud kunne sikkert udløse en helbredsbetinget pension, så 
meget mere som, at jeg ikke kom i lærernes pensionskasse, da jeg var lærer 
og sekretær, fordi mit helbred ikke var godt nok. Normalt kan en 
efterskolesekretær optages i lærernes pensionskasse. Knud mente, det var en 
god ide med pension og papirerne blev udfyldt. Da jeg var over 60 år ville 
pensionsbeløbet være det samme som en almindelig folkepension. 

Jytte og jeg boede i et gammelt stuehus til Nr. Bundgaard. Her havde 
der tidligere været lægekonsultation. Knud var ikke længere læge på Tvind, 
men havde overdraget sin praksis til en yngre kvindelig læge, som havde 
flyttet praksis til Ulfborg. Min sagsbehandler fra kommunen kom for at se 
hvordan jeg boede. Der var ingen problem i det. Jeg søgte ikke boligydelse, 
nærmest fordi jeg ikke vidste noget om det. Kommunen oplyste mig ikke 
noget om, hvad  jeg ellers kunne få og jeg spurgte ikke. 

Til alt held for mig betød det også, at jeg ikke fik nogen oplysning om 
de tilbageholdte dyrtidsportioner fra 1978-80, som jeg ville kunne få udbetalt. 
Det skulle senere komme mig til gode. 

Derimod fik jeg brev fra Bikuben om, at min pensionsopsparing der, nu 
ville komme til udbetaling. Jeg havde gået og pønset på, om jeg måske på 
en eller anden måde kunne flytte det beløb til en anden bank, og så evt. 
overføre det til min ældste søn, som sad meget hårdt i det efter sine studier. 
Men jeg kunne ikke, turde ikke. Al post til os fra Bikuben, gik gennem 
koordineringgruppen, som åbnede alle breve af den art. Og det varede 
heller ikke længe før min opsparing var hævet og indgået i privatkassen. På 
et eller andet tidligere tidspunkt må jeg jo have skrevet under på, at jeg var 
indforstået med, at min bankpost blev åbnet. Ikke at jeg kan huske det, men 
ellers kunne de vel ikke gøre det. 

Da jeg fik min pension fik jeg samtidig udbetalt et beløb med 
tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdatoen, svarende til ¾ års pension. Også 
dette beløb røg i fælleskassen. Naturligvis. 
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HÅNDARBEJDSSKOLEN. 
 

Der skulle oprettes en håndarbejdsskole, som skulle være på Tvind. Den 
første af slagsen. Det var en ide koordineringgruppen havde fået. Nu var der 
jo disse gamle damer med syfærdigheder. Hvis de blev lærere sammen på 
en skole og fik ansvar for deltagernes undervisning og fritid, kunne man 
udnyttet deres kapacitet fuldt ud og det blev op til dem selv at finde ud af, 
om de skulle have privilegier, såsom eftermiddagsfri eller aftenfri. 

Jytte var jo selvskreven med sin skrædderuddannelse. Og så var der 
Rigmor, som havde syet og undervist i syning, det meste af sit voksenliv. Hun 
var 2 år ældre end jeg. Siden hun kom i lærergruppen havde hun undervist 
højskolehold og som før nævnt, kvinderne fra Angola. 

Jeg skulle være den 3. Lærer og som forstander kom en ung lærer fra 
DNS 2. Årgang. Gurli. Hun var den eneste af os, der var læreruddannet. 

Rigmor var gift med Tage, der ikke var med i lærergruppen. Indtil nu 
havde de boet i Juelsminde, hvor Tage havde været beskæftiget med 
allehånde. 

Der skulle indrettes et hjem for dem på Nr. Bundgaard. 
Altså skulle stuehuset på Nr. Bundgaard rives ned. Det blev gjort på en 

weekend. Imens fik Jytte og jeg værelser i efterskolens bygninger. De næste 
to weekender blev der bygget et dejligt hus med en lejlighed til Rigmor og 
Tage med bl.a. et dejligt stort spisekøkken. Yderligere en lejlighed beregnet 
på udefra kommende prominente gæster fra f.eks. randstaternei Afrika. Med 
køkken, bad og en meget stor opholdsstue med TV. Ved siden af denne 
opholdsstue var der en anden stor opholdsstue også med behagelige 
møbler og TV. Det var Jyttes og min stue og vi havde hver et rart værelse og 
et godt badeværelse, men ingen køkken. Vi spiste jo altid sammen med 
deltagerne i skolens spisesal. 

En af grundene til, at disse håndarbejds- og husholdningsskoler blev 
oprettet var, at elevtallene på efterskolerne var faldende. Den megen 
aviskritik havde haft sin virkning.  Lokaliteterne skulle udnyttes, og så blev 
andre skoler oprettet. Det gav jo også flere forstanderlønninger.  

Vi tre ældre havde i begyndelsen den praktiske undervisning i syning 
sammen. Og der var næppe en dag, hvor Jytte ikke fremhævede sin finere 
uddannelse, især overfor Rigmor, der jo kun var syerske. Jytte var den 
ubestridte leder af systuen og måske var det en ringe kompensation for den 
tid, hvor hun havde været leder af institutionen i Vamdrup. 

Men snart var jeg ikke længere med i syundervisningen, men havde 
teoretisk undervisning (engelsk, edb) og arbejdede med vedligeholdelsen af 
bygningerne. Mine elever var udelukkende de unge fra Tanzania, som jeg 
kom godt ud af det med. De udgjorde knapt halvdelen af eleverne og 
havde fået et års gratis ophold og undervisning på håndarbejdsskolen. Betalt 
af vores fond. Ministeriets betingelse var, at der måtte være højst 49% 
udlændinge på et hold. Og det var der så. Og da det kneb meget med at 
få skolen fyldt op med danske deltagere, reddede de faktisk skolen og en hel 
del af de andre skoler. Så det var jo ikke så dårligt. Og endda kneb de med 
de danske. De fleste af dem vi fik var bistandsklienter, med større eller mindre 
vanskeligheder.  
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Mens jeg endnu var gæstevagt, havde jeg haft to af mine børnebørn 
på sommerferie. Om dagen deltog de i friskolens aktiviteter og om aftenen 
kunne jeg være sammen med dem som en normal bedstemor. Jeg tror vi 
alle tre nød den tid. 

 

I den første måned af det nye skoleår var den yngste af disse to, Taras, 
gæsteelev på friskolen, men denne gang så jeg ham næsten ikke. Han 
boede på skolen sammen med de øvrige friskoleelever og jeg havde alt for 
travlt til at se ham. Men det var jo smukt i tråd med den opfattelse, at familie 
kun er til besvær. Den skal børnene ikke belemres med. Dette månedsophold 
fik ikke den tilsigtede følge, at Taras blev på skolen. Hans storebror hentede 
ham igen og det var det. 

Nu var der i øvrigt kommet familieliv på Tvind. Det var omkring 7 år 
siden det første barn kom til verden på Tvind. Han hed Odysseus og mange 
eventyrlige rejser kom han ud på. Han var kun tre år, da han første gang kom 
med på efterskolernes marokkorejse. Senere fik han en lillesøster Penelope. 
Hun var på dette tidspunkt, hvor håndarbejdsskolen begynder, et par år 
gammel. Men Odysseus boede ikke mere på Tvind, Han var på Roskilde 
friskole. Sin familie var han ikke belemret med. Så egentlig familieliv kan man 
vel ikke kaldte det. 

Der var dog andre på Tvind, der dannede par og fik børn. Ligesom 
med de ældre, skulle disse børnefamiljer være på samme skole, så de måtte 
selv finde ud af, hvordan de fik passet børnene. 

Ministeriet nedlagde  forbud imod, at regnskaberne blev lavet centralt i 
Grindsted og de respektive skoler fik deres sekretærer og regnskaber tilbage. 
Jan Møldrup forlod Tvind, denne gang for stedse og Jonas kom fra Grindsted 
og afløste ham. 

 
Jonas havde en dag besøg af sin far, Joachim Israel. Han havde i sin tid 

været leder af en institution i Sverige, der hed ’Barnbyen’ i Skå. Da min 
ældste søn var helt lille fik jeg forærende bog, der var skrevet af Joachim 
Israel. Den hed ”Uartige børn findes ikke” og jeg var meget glad for den. Nu 
var han professor ved universitetet i København. 

Joachim Israel holdt et foredrag for os på Tvind, hvor han fortalte om sin 
barndom som tysk jøde i trediverne. Det gjorde et meget stor indtryk på os. 

Hvordan først de jødiske lærere og elever var blev bortvist fra skolerne. 
Undtagelsen var de elever, som Joachim hørte til, hvis fædre var tildelt 
jernkorset i 1. Verdenskrig. Men hver morgen måtte han sammen med de 
øvrige elever høre på, hvordan jøderne blev svinet til med ukvemsord og 
grove beskyldninger, som de skadedyr, de var. Og en dag blev også 
Joachim smidt ud. Han fik et tilbud om flugt. Han kunne komme til Sverige, 
men med meget få kontanter. Det gjorde han så og måtte senere erfare, at 
det meste af hans familie var omkommet. Ombragt. 

Jeg finder det stadig meget uhyggeligt, når nogle mennesker regner 
sig for at være en bedre slags og være berettiget til flere privilegier, alene på 
grund af deres fødselsattest. 
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DEN SIDSTE VINTER. 
 

Nu blev alle lærere opfordret til at skrive under på en 10års kontrakt på 
et gavebrev til den humanitære fond. Siden loven om fradragsret var blevet 
lavet om til kun at gælde højst 15% måtte vi jo så øge kapaciteten i stedet 
for. Det udlignede. Også jeg skrev under. Det var ikke noget, man sagde nej 
til. Jeg nåede imidlertid aldrig at indbetale noget. Men for andre, der forlod 
Tvind betød det langvarige retssager, da skattevæsenet krævede de 
fratrukne beløb betalt, fordi kontrakten var brudt. Retssager imod Tvind, som 
jo havde trukket pengene. Med en 80% kontrakt ville det jo være umuligt at 
klare sig udenfor Tvind. Jeg kender ikke helt forløbet af disse processer eller 
udfaldet, men jeg blev i hvert fald aldrig opkrævet for de 15% jeg havde 
lovet at betale. 

Det blev en skrap vinter med meget kulde og sne og der var meget 
arbejde med at holde de flade tage fri for sne og is.  

Fra ministeriet var der kommet påbud om, at det ikke var tilladt at 
undervise afrikanere og danskere hver for sig. I den praktisk undervisning var 
det ikke noget problem, men i den teoretiske undervisning blev det svært, 
fordi en klasse nu var af meget spredt forudsætning og det krævede mere 
pædagogisk erfaring end jeg var i besiddelse af. 

I weekenderne var jeg af og til med Tanzanianerne i Århus for at sortere 
indsamlet tøj. Det foregik ved et langt transportbånd, der var anbragt højt 
oppe. Nedenfor stor store containere, hvor tøjet blev kastet ned. Undertøj for 
sig, børnetøj for sig, pige-, dame-, drenge-, mandetøj, overtøj. 

Når en container var fuld blev den skiftet ud med en tom og indholdet 
af den fyldte blev presset sammen i store baller, indpakket i sækkelærred, 
syet til og derefter læsset ud i store transport containere. 

I Tanzania, hvor Tvind havde oprettet en kostskole med landbrug, 
kunne man købe en ko for en balle tøj. Det bedste af tøjet blev sorteret fra til 
UFF`s butikker rundt om i danske byer. Pengene skulle gå til ulandsprojekter. 

En morgen havde jeg haft samtlige elever til morgensamlingen, mens 
vores forstander Gurli var i Struer. Jytte og Rigmor skulle forberede den 
praktiske undervisning. 

Morgensamlingen indeholdt også studier af en eller anden art – 
undervisning. 

Da Gurli sidst på eftermiddagen kom tilbage ringede hun til mig. Jeg 
var på mit værelse. Telefonen var ude på gangen. Hun spurgte, hvordan det 
var gået. Jeg syntes, det var gået ret godt, sagde jeg, bortset fra at Sven Erik 
og Dorte ikke mødte op. 

Faktisk var jeg helt glad for, at jeg havde klaret det. Med Tanzanianere, 
bistandsklienter og et par palæstinensiske flygtninge, hvoraf den ene havde 
meget lidt styr på sig selv. En meget broget forsamling og meget forskelligt 
interesserede eller uinteresserede. 

”Kunne du ikke have hentet dem?” 
Nej, det kunne jeg ikke overskue, jeg var jo alene med forsamlingen og 

mente ikke, jeg kunne gå fra den. Jeg var skuffet over, at det var det Gurli 
focuserede på, når det nu ellers var forløbet godt. 

”Så kunne du have fået nogle af de andre til at hente dem!” 



T R E T T E N Å R under  T V I N D af Else Wåle.doc 105

Når man nu kendte Sven Erik og Dorte. De boede sammen på et 
værelse og var alkoholikere på antabus. De var ikke unge og ikke nogen, 
man kunne koste rundt med. Dem kunne man ikke sådan bare hente, hvis 
det ikke passede dem at komme. Det måtte Gurli vide. Jeg fandt pludselig 
det hele uudholdeligt urimeligt og jeg kunne simpelthen ikke klare mere. Jeg 
smækkede røret på og løb ind på mit værelse. Hvorfor kunne hun ikke bare 
spørge til, hvordan det ellers var gået. Det var jo svært nok endda og det var 
gået godt. 

Men næsten straks fortrød jeg og ringede tilbage til Gurli, for at sige 
noget om det. Det var jeg bare ude af stand til. Min hals var snøret sammen 
og ud af min mund kom kun nogle uartikulerede lyde. Så jeg lagde røret igen 
og gik ind på værelset. 

 Så begyndte jeg at brøle, vræle, skrige og puttede hovedet ned under 
dynen, for at dæmpe lyden, som jeg var ude af stand til at kontrollere. 
Heldigvis boede jeg isoleret. 

Noget efter kom Jytte for at trøste mig. 
”Jeg forstår dig godt Else” o.s.v. meget velmenende. Jytte led sikkert 

selv over, at være undergivet en ung forstander. Men jeg var længere ude 
end som så og jeg tænkte, at Jytte selv havde bidraget til min fallit med sine 
evindelige hentydninger til sit mereværd som skrædder, og sin åbenlyse 
mangel på tillid til, at jeg kunne noget på egen hånd. Måske er det min ringe 
størrelse, der bidrager til den opfattelse.  

Nu bagefter ved jeg godt, at også Jytte var et offer. Hun havde været 
leder af vamdrupkollektivet og havde måttet se sit livsværk opslugt af Tvind. I 
virkeligheden havde hun et godt hjerte og vi havde ind imellem haft mange 
rare timer sammen, mens vi syede. Dog altid med Jytte som den 
”moderlige”, selvom jeg var 10 år ældre. 

Hvis jeg ikke selv havde været så meget ude at svømme, ville jeg sikkert 
have kunnet klare Jyttes facon bedre. 

Et par timer efter skulle vi spise sammen i spisekøkkenet. Jeg var færdig 
med at tude og var nærmest apatisk og totalt tavs. Men det var der ingen, 
der tog notits af og der blev ikke snakket mere om episoden. 

Jeg tror nok, at det slog hovedet på sømmet. 
Jeg ville jo gerne have talt om det, finde ud af hvorfor det var gået så 

galt og jeg kunne ikke klare, at der bare blev lagt låg på. 
Jeg var alvorligt rystet og havde brug for hjælp. 
Jeg ville væk derfra. 
Fra den dag var jeg ikke i stand til at smile eller glæde mig over noget. 

Da Jytte og Gurli kom og sagde, at skolerne på skift skulle passe 
gæstearbejdet i sommerferien og at de havde bestemt, at jeg skulle have 
opgaven fra vores skole, ja, da var jeg ikke i stand til at glæde mig over det 
hellere, hvilket forbavsede dem meget. 

”Jamen, er du da slet ikke glad for det?” 
”Jo, det er jeg vel”. 
Men jeg vidste godt, at jeg ikke ville være der til den tid. Jeg var så 

småt begyndt at pakke sammen. Jeg hørte ikke til der mere. Så meget var 
sikkert. 

 
Skuffen var fuld. Kunne ikke rumme mere.
Ugen efter var jeg rejst. 
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Og godt nok havde jeg tiltaget mig min frihed og besluttet at 
bestemme over mit eget liv, men det tar lang tid at komme helt fri. År med 
mareridt af den slags, det er en velsignelse at vågne op af. 

Eller mareridt, hvor man vågner og hyperventilerer, med vildt 
bankende hjerte og hvor det vare en rum tid, før man falder til ro. 

Efterhånden gik mine mareridt, hvor jeg blev forfulgt, over i drømme, 
hvor jeg fik mere og mere styr på, hvad der foregik og kunne forlade 
sceneriet uden bekymring. Endelig er jeg min egen. 

De mange udsagn om, hvor dårligt man har det udenfor dette forladte 
paradis, er gjort grundigt til skamme. 

Nu har jeg en tilværelse bedre end nogensinde og med alle de 
aktiviteter, jeg kan ønske. Børn, børnebørn og anden familie, venner og rare 
naboer. En skøn have og nær til skov og strand. 

Og samtidig har jeg bevidstheden om, at der rundt om i landet er 
gamle kammerater, som også har været turen igennem. Vi mødes med 
mellemrum og man ved, de er der. Nogle af dem kan få brug for mig og jeg 
kan få brug for dem. Og dem stoler jeg på. 
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OG HVORDAN GIK DET SÅ? 

Nu var jeg udenfor, og skulle til at klare mig selv igen. Eftersom jeg stod 
der uden andre ejendele, end jeg kunne have i min rygsæk og en halvt fyldt 
sort affaldspose med min dyne og lidt sengetøj, måtte jeg til at begynde helt 
forfra med at anskaffe alt det, som de fleste anser for nødvendigt til det 
daglige liv. 

Jeg henvendte mig på socialkontoret og fik at vide, at når jeg havde 
fundet et sted at bo, kunne jeg få 4000 kr. at etablere mig for. Det skulle 
række til møbler, husgeråd, porcelæn, bestik, håndklæder, beklædning (som 
jeg havde meget lidt af) kort sagt alt. 

Heldigvis havde jeg min beskedne pension. Jeg fik også udleveret en 
pjece, hvor der blev gjort rede for mine rettigheder som pensionist. Heri læste 
jeg, at jeg kunne få udbetalt mine indefrosne dyrtidsportioner fra årene 1978-
80. Jeg skulle henvende mig ATP kontoret i Hillerød. Det gjorde jeg. Jeg 
tænkte ikke, det kunne være så meget, men jeg kunne jo bruge, hvad jeg 
kunne få. 

Det viste sig til min glædelige overraskelse, at der stor netto godt 10.000 
kr. til mig. Nu kunne jeg glæde mig over, at jeg ikke fik det at vide, mens jeg 
stadig var på Tvind. For så havde jeg ikke set en øre af de penge. 

For det beløb kunne jeg jo få en hel del. Men foreløbig lod jeg dem 
være i fred. Til mit lejede værelse,  som var på 18 kvadratmeter havde jeg 
allerede fået møbler på forskellige loppemarkeder og mit første spisestel til 6 
personer kostede 20 kr. Jeg har det endnu. Jeg besluttede at købe en billet til 
Vancouver og besøge min søster der, og derefter besøge min bror i 
Montreal. Så stort et beløb fik jeg nok aldrig igen og de ting jeg ellers skulle 
bruge herhjemme, kunne jeg bedre anskaffe over langs. 

Som tænkt, så gjort. 
Jeg kom hjem igen og fik tilbud på en billig andelslejlighed. Jeg kom i 

forbindelse med en gruppe kvinder på min egen alder, der gerne ville prøve 
at oprette en slags kollektiv. En fælles opgang, hvor man havde hver sin 
lejlighed og en fælles spise- og opholdsstue. Det gik op for os, at det ikke 
kunne lade sig gøre. Nu var alt nybyggeri blevet for dyrt til at en 
folkepensionist kunne bo der. Hvis huslejen er for høj mister man boligydelsen. 
Der var ikke noget at gøre. Ollekoller er kun for pensionister, med højere 
indtægter. Men KAB var så venlige at skaffe os noget alternativt. Små, billige 
lejligheder i Nordvest kvarteret. Her kunne nogle af os i hvert fald bo ret tæt 
på hinanden. 

Men en toværelsers på 2. sal uden altan, det er der ingen udfordring i. 
Ydermere omgivet af unge mennesker på alle sider, ovenover og 
nedenunder, der mener at alle skal have fornøjelse af deres 
tæppebankermusik, som jeg kalder det. Det er godt nok en plage, når man 
hellere vil høre klassisk. 

Vi havde dog også anskaffet os kolonihaver ved vestvolden, 5 km fra 
vores bopæl. Men her viste det sig, at alt af værdi blev stjålet, før man kunne 
nyde godt af det selv. Og desuden gider man ikke cykle 5 km frem og 
tilbage, for at få lidt persille i sovsen. Ikke i det lange løb. 

 



T R E T T E N Å R under  T V I N D af Else Wåle.doc 108

Et hus på landet: En dag sagde min bror til mig: ”Hvorfor flytter du ikke 
herned, der er masser af billige huse til salg. Tag din cykel og kom og kig på 
dem. Det gjorde jeg så. 

Og nu bor jeg i et lille hus på landet. Et hus fra 1777. Og hvor har jeg 
haft travlt. Med at isolere, lave en ny trappe til loftet, beklæde loftet med 
profilbrædder, lave terrasse og ikke mindst dyrke grønsager og blomster og 
nyde livet. 

Der er ikke en dag, hvor jeg ikke glæder mig over det. Og navnlig og 
især glæder jeg mig over, at jeg ikke skal spørge nogen om forlov. Jeg kan 
gøre, som det passer mig og det passer mig særdeles godt. 
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Efterskrift

Endnu 10 år er gået og vi skriver 2007 
 Da jeg begyndte at nærme mig 80års alderen og de fleste, jeg kendte i 
den lille landsby var borte, døde eller på plejehjem, bestemte jeg mig for at 
flytte teltpælene endnu engang og flytte til Helsingør, hvor jeg engang var 
meget glad for at bo. 
 11 år havde jeg boet i mit lille hus fra 1777 og næsten alle mine erfaringer  
 
med at indrette og bygge og gøre ved, havde været i brug. 
 Nu var det på tide at komme videre. 
 Og heldig har jeg været. Utroligt heldig også med kærlig støtte fra min 
familie. 
 Så nu er jeg endt i Hellebo Park, det mest vidunderlige sted at bo, ved 
skov og strand. Ja, myterne fortæller at området her kaldes Himmerig og 
stien, der skiller os fra Jorderig, kaldes Verdens Ende. 
 Og det er også enden på mit flytteri. 
 Her er dejlige mennesker og de forestillinger man på Tvind kunne gøre sig om 
det elendige liv på nederste trin af samfundet er gjort totalt til skamme. At bo 
alene ikke at være ensom. 
 At være ensom blandt mange, har jeg oplevet.  Aldrig mere. 
 Herfra skal jeg bæres ud – engang. 
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Andre publicationer om Tvind: 
 

Britta Rasmussens bog ”Tvind Set Indefra” dækker et område af 
tvindarbejdet , såsom byggeskolen og småskolerne. Den er god at læse.  

Antologien ”Flere Visne Blomster” er mere teoretisk, men dækker 
ganske godt, hvad det er for mekanismer, der fungerer, når magten skal 
bevares for enhver pris. 

Og nu er der Steen Thomsen indberetning til ministeriet, der meget 
stærkt afslører, hvad det egentlig er, der foregår. Steen var der i 26 år. 

Der er Jes Fabricius Møllers  ”På Sejrens Vej”, som er en historisk 
videnskabelig redegørelse. Set udefra. Heri afsløres begivenheder, foregået 
mens jeg var med, men hemmeligholdt for alle ’menige’.  Hvad man ikke 
ved,  har man ikke ondt af. Men det kan koste dyrt. 

Og nu er der så også Hans la Cour Andersen bog: Den Rejsende, som 
afslører noget af det materiale, der er baggrund for retssagen imod Tvind. 

Anbefales. 
 
Afsnit fra nogle af disse bøger er citeret i beretningen. 
 


	         TRETTEN ÅR UNDER TVIND
	                                   SVENDBORG
	                UNDER TVINDS REGI
	Jeg flyttede ind den første april 1974.
	                                  EPISODER.
	Tredje skoleår begyndte nu på Bustrup. Uden jeg vidste det var lærerne enedes om, at nu skulle jeg væk fra kontoret. Jeg ville have godt af at prøve noget andet. Jeg tror det var ud fra den opfattelse, at jeg var en kontornørd og altid havde været det og at det var godt for mig at prøve noget nyt. Der var jo aldrig tid til privat snak, så de kunne ikke vide, at jeg i løbet af mit liv  havde prøvet masser af andet. Sandsynligvis langt mere, end de nogensinde ville komme til.



