
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ned med forstanderinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Af Finn Wilkens 
 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



Efterskoleliv 
 
-delvist kalejdoskopiske og fragmentariske 
refleksioner over en ung lærers tredje ansættelsesår 
på en efterskole og det videre forløb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af samme forfatter: 
 
Efterskoleliv: 
 
Forstanderen har altid ret! 
Forstanderinden har magten! 
Ned med forstanderinden! 
 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

Finn Wilkens 
 
 
 

Ned med forstanderinden! 
 
 
 

Roman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forlaget Uhrskov 
 
 
 
 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



 
 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



  

 

Ned med forstanderinden! 
Finn Wilkens 
 
Forlaget Uhrskov 
Særmarksvej 46a 
6670 Holsted 
www.forlagetuhrskov.dk 
 
ISBN: 978-87-92268-95-2 
 
Copyright© Forlaget Uhrskov 2009 
 
Omslag - "Side-1" - www.side-1.dk 
 
Bogen er sat med Garamond 
Opsætning og layout: Finn Wilkens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak til Johnny Boesen! 
 
 
 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



Enhver lighed med nulevende personer er tilfældig og utilsigtet 
 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



  

7 

Efterskoleliv:  
 

1: Forstanderen har altid ret! 
 Om en nyuddannet lærers ansættelse på en efterskole  

og hans irriterende hang til forelskelse  
samt konsekvensen af at købe en for billig bil 

 

2: Forstanderinden har magten! 
 Om oprør på efterskolen  

og hvad der sker, når smukke kvinder udfordrer  
og sårer mænds magt og prestige 

 

3: Ned med forstanderinden! 
 Om hvordan små mænd med store egoer hævner sig,  

og hvorfor man aldrig skal købe en kniv i Bulgarien 
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Søndag 12. august 1973 
 

De hvide gavle stod som monumenter over en gammel gård, der nu 

var efterskole. Rise Efterskole lidt syd for Århus bød sit nye hold vel-
kommen i nymalede og rengjorte omgivelser og forsøgte at tage sig ud 
fra den venligste og mest indbydende side. Forældre og elever strøm-
mede til fra alle egne af Jylland, dog mest her fra Århusområdet. Går-
den havde været tilholdssted for de tyske besættelsestropper under kri-
gen, og mange steder var der tydelige spor efter dem. 
Forstanderparret stod på hovedtrappen og hilste hjerteligt på folk.  
Gert, der igen skulle gå et skoleår på Rise, var flov over sin mor, der 
ankom i Jaguar med privatchauffør. Han havde bedt hende om straks at 
sende chaufføren bort med samt sin Jaguar, så han ikke allerede fra 
starten skulle imødese kammeraters hånlatter og drillerier. 
Ilse havde naturligvis gjort, hvad han bad om; hendes eneste søn fra et 
tidligere ægteskab skulle hun i hvert fald ikke ødelægge skolegangen for, 
når det nu betød så meget for ham. Så hun bad Sørensen om at køre 
ned på den lokale kro og afvente hendes opringning der. 
Men alting var nu ikke løst med det. Flere elever og især Otto, hans 
bedste ven, en lidt fedladen, bebumset ung mand, havde bemærket den 
flotte Jaguar og især hans mor. Smuk, rank og noget for sig gik hun op 
ad trappen til indgangsdøren. Hendes klæder kunne heller ikke skjule, at 
her entrerede en velsitueret og rig person med stil og ynde. Hun hilste 
smilende på forstanderparret, der selvfølgelig godt vidste, at Ilse Pahl-
gaard var tidligere forstander på Asgaard Efterskole. 
Gert var som fortsætter glad for skolen og syntes, sidste år havde været 
alle tiders. Han havde været meget tilfreds med at gå der og blev endnu 
mere glad over at skulle være der også i dette skoleår oven i købet 
sammen med Otto.  
Det sidste år, hans papfar, Ib, levede, havde været et mareridt for ham. 
Ib var opfarende, vred, aggressiv og til tider voldelig. Det var derfor 
ikke udelukkende tragisk, da han blev dræbt i en trafikulykke lige i 
sommerferiens start for mere end et år siden. Ganske vist gik han alle-
rede på efterskole, men det var helt anderledes nu derhjemme. Hans 
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forhold til moderen var blevet markant forbedret, nu skulle hun ikke 
længere tage hensyn til Ib.  
At hun var blevet forstander på Asgaard sidste år, havde været fint nok 
for ham, men at hun nu var stoppet som forstander og oven i købet 
flyttet sammen med en dame og levede som lesbisk, det var en markant 
ændring, han havde svært ved at acceptere. 
Han havde besøgt hende et par gange i sommerferien, men mest boet 
hos Otto i Århus. Det andet besøg foregik i moderens nye beboelse i 
Hjerting, en kæmpevilla, og det gik op for ham, at hun havde arvet en 
masse penge og havde tjenestefolk og alting. 
Det vendte han sig nu imod. Hvad lignede det, når almindelige menne-
sker skulle knokle for føden, at andre bare kunne flyde ovenpå? 
Han havde haft et voldsomt skænderi med moderen og var taget tilbage 
til Otto. I Århus havde han været nødt til at ryge en hel del hash for at 
komme sig over chokket. 
Nu sad de der, og han var lidt skidt tilpas over den fine dame, der sad 
ved siden af. 
På den anden side var det enormt irriterende for ham, at han holdt så 
meget af hende. Man kunne sgu da ikke holde af en superkapitalist. 
Modvilligt måtte han indrømme, at han var en lille smule stolt over 
hendes år som forstander og en lille smule glad for hendes tilstedevæ-
relse nu. Faktisk var han også en lille smule imponeret over Jaguaren. 
Han ville dog ikke snakke med kammeraterne om den, og han turde slet 
ikke fortælle, at hun også havde en rigtig Rolls Royce. Det havde været 
så rigeligt sidste år at skulle høre på, at ens mor var forstander på en 
lignende skole. 
Efter ceremonien gik hun med over på hans boafsnit og hilste på de 
andre drenge, der skulle bo der. De blev helt tavse, da de så hende, men 
da hun hev en pengeseddel frem og stak den til Gert med ordene: 
-Her er til lidt slik til jer her i huset! 
kan det nok være, at hendes aktier steg gevaldigt. 
Da hun kørte igen, knugede Gert hende ind til sig bag huset, hvor de 
andre ikke kunne se dem og hviskede: 
-Mor, somme tider savner jeg dig sådan! 
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-Jeg ved det godt, min dreng, og det er gengældt. Derfor er jeg også så 
glad for, at det går dig godt på skolen her, og du må komme hjem lige 
så tit, du har behov for det. 
De stod en rum tid tæt sammen, så stak hun ham yderligere et bundt 
pengesedler og forlod ham lidt tung i maven. 
Han stod længe og kiggede efter hende. Da han vendte tilbage til de 
andre, kom de med anerkendende og rosende ord om hans mor. En af 
dem sagde, at hun var sgu da et lækkert skår… 
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Mandag 13. august 1973 
 

Lærer på prøve på Asgaard Efterskole fra august i det herrens år 1971, 

Frank Jacques Mortensen, 26 år, stod over for sit tredje skoleår her i 
august 1973 – og nu som fastansat.  
Eleverne var ankommet i går, og skolens forstander, Peter Heine, havde 
stået på talerstolen og havde budt alle velkommen. Peter var en flot fyr 
på næsten 40, en mand i sin bedste alder, og ved hans side stod hans 
kone, den noget yngre Dorrit, som han i sommerferien var blevet gift 
med. 
Ilse Pahlgaard havde været forstander på skolen, da Peter blev ansat 
som lærer pr. 1. marts. Da han mødte op i forstanderboligen med sin 
kæreste, Aino, skete der det forunderlige, at Ilse og Aino blev forelsket i 
hinanden. Senere forlod Aino ham og flyttede sammen med Ilse. 
Ilse var blevet fyret, fordi hun angiveligt skulle have slået en elev. For-
mand Frederik Hulkenbjerg fra bestyrelsen havde heller aldrig lagt skjul 
på, at han gerne ville af med hende. Hun påstod, det var forsmåede 
følelser hos ham, der var den egentlige årsag. 
 
Peters ansættelse var ikke gået helt efter bogen. Bestyrelsen og de ansat-
te havde udvalgt fire kandidater til posten, men der kunne ikke opnås 
enighed om en af dem. Bestyrelsen traf så det overraskende valg at pege 
på en kollega, nemlig Peter, der havde sendt en ansøgning meget diskret 
til formanden. 
Den var så diskret, at ingen vidste noget om den. 
Det lykkedes Frederik at vinde gehør for Peter i bestyrelsen, fordi de 
heller ikke kunne blive enige om en af de oprindelige fire ansøgere. 
Peter havde fordel af, at han tidligere havde været konstitueret inspek-
tør på en folkeskole, var i sin bedste alder, så godt ud og ikke stødte 
nogen. Han var venligheden selv, og derfor havde han ingen fjender. 
Så der burde i og for sig ikke være nogen problemer i det. Bortset fra 
hvad kollegerne ville sige til, at bestyrelsen således omgik deres indfly-
delse på den ansættelse. Den havde ikke pligt til at lade lærerne være 
medbestemmende, men det ville måske have været nok så klogt. 
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For Frank var der den ekstra lille krølle på halen, at han havde været 
kæreste med Dorrit efteråret og vinteren året før, og det var kommet så 
langt, at næste skridt ville være, at hun flyttede ind hos ham på Pynten 
nr. 10. Desværre for hende blev han for anden gang forelsket i kollega 
Bente, og det gav nogle kærlighedsgnister. Så mange, at Frank og Bente 
flyttede sammen. Heldigt for 29-årige Dorrit mødte hun så den 10 år 
ældre Peter og blev drønforelsket i ham og -endelig gift. 
Der manglede derfor en lærer, og Peter fandt ret hurtigt en erstatning 
for sig selv. Hun stod der bare og smilede lidt beklemt og hed Lene. 
Frank vurderede hende til at være først i trediverne, køn og kraftig byg-
get med et ordentligt understel. Hun måtte kunne føde børn, som andre 
smuttede mandler. Lene var gift med en smed og havde en lille pige. Så 
én mandel indtil videre. 
 
Fredagen før skoleårets begyndelse om søndagen var der tradition for, 
at alle ansatte mødtes med bestyrelsen. 
I år var ingen undtagelse. Forud var gået et lidt kedeligt forløb, idet 
lærerne havde sendt et brev til bestyrelsen, hvori de formulerede deres 
utilfredshed med proceduren for ansættelse af forstander. Det var an-
den gang, at bestyrelsen havde klokket i det, syntes de. Første gang var 
for et år siden, da Ilse Pahlgaard blev ansat.  
 
Bestyrelsen havde ikke reageret på brevet. Først et par dage inden den-
ne fredag havde de rundsendt et brev til alle ansatte og forklaret sig. ”Vi 
måtte drage konsekvensen af, at de ansatte ikke kunne pege på en be-
stemt ansøger. Derfor satte vi Peter Heine i spil, og ham tror vi på.” 
De gav på den måde ikke svar på, hvorfor han ikke blev lagt frem som 
en reel ansøger, så kollegerne kunne tage stilling. Måske ville de oven i 
købet have peget på ham. 
Som om det ikke var nok, havde Frederik Hulkenbjerg noget brovtende 
erklæret, at nu skulle der ses fremad, og kunne man ikke acceptere be-
styrelsens beslutning, måtte man forlade skuden. 
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Så var det ligesom afklaret. 
 
Alle stod omkring lærerbordet, da Frederik slog på sit glas: 
-Jeg vil gerne byde alle velkommen til det nye skoleår. Specielt velkom-
men til Lene Drevsen, der er ny lærer her i stedet for Peter. Velkom-
men til dig!  
Han hilste over mod hende og fortsatte: 
-Også velkommen til alle jer andre. Som jeg skrev til jer, var det ikke så 
let at blive enige om den nye mand bag roret. Vi valgte Peter, fordi vi 
ikke kunne bære at skulle eksperimentere mere.  
 
Hasager rakte hånden op og afbrød Frederik: 
-Jeg er stærkt utilfreds med.. 
Men Frederik talte hen over ham: 
-Da Peter jo har vist, at han kan håndtere vore elever, lå det lige for. 
Han havde udbedt sig diskretion, og da de andre kandidater så ikke 
kunne vinde gehør hos jer, måtte vi i ellevte time ty til Peter. 
-Vi tror, det bliver et kanonår. Med så mange gode muligheder kan det 
ikke gå helt galt!  
-Jeg synes, du er en dårlig formand, når du ikke engang vil høre på os! 
Hasager fortsatte, og pinligheden bredte sig. Var han allerede en smule 
påvirket? 
-Hvad fanden ville der være i vejen for at inddrage os andre? Vi ville 
uden tvivl alligevel have stemt for Peter, hvis vi havde vidst, at han også 
var ansøger… Så hvorfor dette hemmelighedskræmmeri? 
-Jeg tror ikke, jeg ønsker at diskutere disse ting her og nu med dig, 
meddelte formanden kort. 
Frank var faktisk enig med Frederik. Det var et dårligt tidspunkt. Men 
han kunne godt forstå Hans-Erik, der var lige så frustreret over forløbet 
som de andre.  
Frank så på Peter. Han stod lidt undselig og lignede en undskyldning 
for at være den, der var årsag til dette skænderi. Han lagde også mærke 
til, at Frederik var blevet vred, og at han stirrede hvast på Hans-Erik 
Hasager, da denne så ud, som om han nu ville sige noget mere.  
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Derfor afbrød Frederik ham med sit sædvanlige mantra: 
-Skal vi skåle på et godt skoleår! 
Han hævede sit glas og hilste rundt. Alle drak, og snakken gik atter i 
gang, indtil Fru Lund kunne meddele, at nu var maden klar inde i spise-
salen. Hasager havde opgivet, men stod og skummede af indestængt 
harme over ikke engang at måtte udtrykke sin utilfredshed. 
Frederik gik hen til ham på vej ind til maden og forklarede ham, at det 
ikke var stedet eller tidspunktet til intern kritik og debat. Det ville alt 
andet lige være et dårligt udgangspunkt for Peter. 
Hasager skulle til at svare igen, men Frederik vendte sig om og gik ind. 
Frank og Bente satte sig så langt fra formanden som muligt. Da de fle-
ste andre også gjorde det, sad han pludselig helt alene i den ene ende af 
det lange spisebord. En fra bestyrelsen forbarmede sig over ham og 
pegede på stolen ved siden af sig: 
-Kom her, Frederik, du skal da ikke sidde der for dig selv! 
Det var der nu flere, der mente, ikke gjorde så meget. 
 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



16 

Tirsdag 14. august 1973 
 

Frederik ringede midt på formiddagen til Svend Aage: 

-Jeg er træt af Hasager! Jeg synes, der blev begået en fejl i at genansætte 
den mand efter hans sygeorlov. Vi ved, at sådan et alkoholvrag vil be-
gynde at drikke igen på et eller andet tidspunkt. Han er en tikkende 
bombe! Ja, det er min mening! 
-Du har måske ret. Hvis du også får ret, vil han uden tvivl plumpe i igen, 
og så er det ud af vagten! Det er jeg helt enig i.  
-Men! Måske gjorde vi det forkerte ved ikke at inddrage personalet i 
den sidste fase. Noget kunne tyde på, at de er godt mugne over det, og 
det er jo noget skidt. 
-Svend Aage, det er bestyrelsen, der bestemmer. Jeg er den øverste på 
skolen, og det er mit ansvar at få den til at køre ordentligt. Vi havde 
intet valg, og det blev vi enige om. Nu skal du ikke også begynde! Ja, 
farvel. 
 
Frederik smækkede røret på, og Svend Aage forstod, at han lige havde 
talt med en presset mand. 
 
 

Peter henvendte sig til Frank: 

-Har I lyst til at besøge os en aften, Frank, jeg ved jo godt, at du og 
Dorrit har haft noget sammen, men vi har talt om, at det måske ville 
være godt, hvis vi fire sås til en hyggelig aften. Samtidig vil jeg også invi-
tere Lene Drevsen og hendes mand. Det er godt, tror jeg, lige at hilse 
på og lære hinanden lidt bedre at kende. 
Frank sagde tak. Han havde principielt intet mod Peter, det var Frede-
rik, der var skurken. Måske kunne sådan en aften netop klargøre over 
for Peter, hvordan sagerne stod. 
-Hvad med i morgen aften? 
 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



  

17 

Frank havde fået hilst på Dorrit, og de havde da smilet til hinanden. 
Lidt forlegent havde de begge stået der uden rigtig at vide, hvad der 
skulle siges. Det er ikke let, når man har delt bord og især seng i et halvt 
års tid, og når den sidste gang, man er sammen, var højdepunktet af 
seksuel lyst og samvær. Begge tænkte på den herlige sidste aften. 
Frank sagde til sidst, at han håbede, at hun var glad for Peter og havde 
det godt. Det havde hun, pointerede hun, og så kunne alle være glade. 
 
Bente havde kigget nysgerrigt på Dorrit på åbningsdagen og stukket til 
Frank: 
-Ja, de kønne piger har du altid nappet!  
Han havde smilet tilbage: 
-Du er den kønneste! Og hvis du kommer med flere frækheder, tager 
jeg dig på den ene forlygte! 
-Det er ikke sikkert, du kan finde den, for pæren er vist gået! 
Det var en frækhed, og han rakte hånden ud… 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



18 

Onsdag 15. august 1973 
 

Forstanderboligen lignede sig selv. Frank kunne ikke lade være med at 

tænke på de gange, han havde besøgt Ilse, nogle gange i en underlig 
atmosfære fordi han var så usikker på hende, andre gange ovre på den 
anden side rent følelsesmæssigt, hvor de havde elsket, så væggene havde 
rystet. Han kunne ikke lade være med at smile for sig selv over sin for-
tid. Bente iagttog ham og trykkede ham på armen: 
-Minderne vælter ind, hvad? 
Han blev rød i hovedet, og det havde han ingen grund til. Hun vidste 
stort set alt om hans forhold til Ilse. Når man elsker hinanden og har 
besluttet sig, er man åben om tidligere forhold. Alt andet ville være 
utænkeligt.  
Peter tog imod. Dorrit tørrede hænderne i forklædet og strakte den 
højre frem: 
-Velkommen! Jeg håber, I vil lade, som om I er hjemme! Peter, vil du 
ikke vise rundt? 
Peter stod lidt forfjamsket, det havde han åbenbart ikke tænkt på. 
-Det behøver du da ikke, kom Bente ham til hjælp. –Vi har været her 
før, og her kiggede hun på Frank, -og desuden er Lene og hendes mand 
jo ikke kommet endnu. De vil måske se med! 
Peter smilede taknemmeligt til hende. Han var ikke fri for at være lidt 
nervøs. 
Man vidste aldrig med de damer her i Asgaard. De kunne overraske en 
på det grusomste. Ainooplevelsen strejfede ham. Tænk sig, at besøge 
sin forstander på sin nye arbejdsplads, og det første, der sker, er, at ens 
kæreste bliver forelsket i samme forstander! Det havde været så pinligt 
og følsomt for ham, at han ikke havde kunnet få sig selv til at fortælle 
familien det. 
Nu havde han Dorrit. Hun var stabil! 
De vendte sig og gik ind i stuen. I det samme ringede det på døren, og 
udenfor stod Lene og Erik. 
De hilste, og denne gang var Peter parat og viste dem rundt i den 180 
kvadratmeter store tjenestebolig. 
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I soveværelset, som Frank beså med særlig interesse, stod den samme 
dobbeltseng som under Ilse. 
-Den stod her, da vi overtog boligen, og jeg går så ud fra, at den tidlige-
re lejer ikke ønsker den. Hun kan jo da ellers bare henvende sig! 
Hverken Peter eller Lene kendte noget til Frank og Ilses daværende 
forhold. Det var stort set fra før, Peter blev ansat. 
Bente trykkede sig ind til Frank og klemte hans arm et par gange. 
Åh Bente, tænkte han, mens han klemte retur, hvor er jeg glad for dig!! 
 
Så var maden klar, og Dorrit bar forretten ind, smed forklædet og satte 
sig, lettere svedende. Peter skålede og bød velkommen, og efterhånden 
kom der gang i samtalen. Dorrit var hele tiden opmærksom på, om der 
manglede noget, så hendes koncentration var fraværende, for så vidt 
hvad angik samtalen.  
Lene var spændende at høre på. Hun fortalte om en tur til Australien, 
hun havde foretaget, før hun kom på seminariet. Erik havde ikke ople-
vet de helt store ting og befandt sig tydeligvis ikke så godt sammen med 
alle disse lærere. Men Bente var en mester i at få folk til at føle sig godt 
tilpas, ligesom hun var ganske god til det modsatte, når det var nødven-
digt. 
 

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



20 

Lørdag 18. august 1973 
 

I villaen i Hjerting, hvortil Ilse, Anni, den unge pige i huset, og Aino 

var flyttet i begyndelsen af sommerferien, var der sket et og andet i lø-
bet af nogle uger. Værelserne var blevet fornyede, gulve lagt, tapet sat 
op, nye vinduer i store dele af huset, nyt varmeanlæg med olie, dog var 
gas til komfur og diverse vaske- og andre maskiner i kælderen bevaret, 
fordi Sørensen anbefalede det og sagde god for det, mest fordi han i sin 
barndom havde set noget lignende hos sine bedsteforældre, og Aino 
havde haft en god indflydelse. Hun mente, det kunne være godt at have 
flere muligheder for opvarmning. Hun havde også ønsket og fået et 
træningsrum på første etage, hvor hun kunne dyrke sin karate og holde 
sig i form. 
Ilse havde indrettet et lille værelse til Gert til de få gange, hvor han ville 
komme hjem i weekenden fra efterskolen. 
Ibs datter, Dorthe, der boede og arbejdede på Sjælland, havde været der 
en enkelt gang, og det var så det. 
 
Ilse havde ansat en ung pige mere. Sanne var en almindelig sød, let but-
tet pige, fyldt 19 og ventende på at finde ud af, hvad hun kunne tænke 
sig at blive. Hun og Anni kom vældig godt ud af det, og hun lærte hur-
tigt, hvad herskabet forlangte af hende. 
Herskabet bestod af Ilse først og fremmest. Hun var den, der havde 
arvet millionformuen, så det var nærliggende, at hun bestemte som Fru-
en. Så var der Frøkenen, altså Aino, der næsten bestemte lige så meget, 
fordi hun var kæreste med Ilse. Sørensen var chauffør og altmuligmand, 
der havde til opgave at passe villaen, Jaguaren, Rolls-Roycen og et par 
sommerhuse. 
Trods oplægget virkede de alle som en stor familie. Ilse og Aino havde 
for længst opgivet at rangordne de mennesker. Det der med Fruen og 
Frøkenen var heller ikke rigtig blevet til noget, det var for besværligt, og 
i forvejen var det meget nemmere med Ilse og Aino. De spiste også en 
hel del måltider sammen, og det var ret hyggeligt. Sørensen var en fi-
nurlig rad, der vidste meget om mange ting, og de to piger havde en 
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herlig og smittende latter. Men somme tider ville Ilse og Aino bare spise 
alene sammen. 
I løbet af sommeren havde de foretaget diverse udflugter, tiden skulle 
gå med noget. Når man er rig, kan man let komme til at kede sig. De 
havde været i Ålborg og købe en Rolls Royce, fordi de fandt ud af, at 
der var mere plads til privatliv på bagsædet i den end i Jaguaren.  
Ilse havde fået underretning om den nye forstander, som Aino jo forlod 
i foråret - til fordel for Ilse. 
 
De var lettere rystet over den nyhed.  
-Dengang han var konstitueret på folkeskolen ved Skanderborg, sov 
han meget urolig om natten. Det var, som om han psykisk slet ikke 
kunne magte det. Men det er selvfølgelig et par år siden. Det kan jo 
være, at han har udviklet sig. Det må man næsten håbe.. 
Aino rystede lidt på hovedet. Hun havde trods alt levet sammen med 
Peter i mere end to år. 
Ilse mente, det kunne have været værre endnu: 
-Hvis det var dig, der var blevet forstander på Asgaard! Hu ha, kolle-
gerne ville have løbet skrigende bort! 
-Jeg ville nok ikke have slået de stakkels elever. Er du ikke et uhyre?? 
De lo begge.  
 
Aino havde været sygeplejerske i otte år og havde ikke før været i be-
siddelse af midler til indkøb af dyrt tøj, dyre sko, dyre vaner. 
Ilse mente, hun trængte til noget godt tøj og anbefalede hende at fre-
kventere det dyre sted ”Yves” midt på strøget i Esbjerg, som fik desig-
net tøjkunst af selveste Yves Saint Laurent leveret fra Londons berømte 
Rive Gauche Boutique. Hun havde forsynet Aino med checkhæfte og 
en konto, der matchede de nye omgivelser. 
Uheldigvis skete der det, der ikke måtte ske. Første gang Aino gik ind i 
forretningen, var hun iført cowboybukser og en forvasket T-shirt, billi-
ge solbriller og ørenringe til en tier. Da hun fandt noget ret smart tøj og 
hev det frem, gjorde ekspeditricen hende opmærksom på prisen. 12.000 
kroner var næsten fire måneds-lønninger for en sygeplejerske og var da 
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også ret dyrt for en sommernederdel, bare fordi der stod St. Laurent på 
den.  
Aino blev en smule knotten over ekspeditricens nedladende kommenta-
rer: 
-Hvis jeg vælger denne, tror De så ikke, jeg har pengene til den? 
Uheldigvis var damen ved skranken ikke menneskekender eller bare en, 
der kunne lytte til andre, ellers ville hun allerede her have trukket føle-
hornene til sig. I stedet sagde hun spidst: 
-Det er meget få, der har råd til en Laurent! 
-Endnu færre, der kan udtale det ordentligt: Lorang! 
Da Aino insisterede på nederdelen, pakkede mopsen den ind i en meget 
dyrt udseende papkasse og smed den nærmest over disken til hende: 
-12.000 kroner, tak! 
Aino skrev en check på beløbet og gav hende. Hun stirrede på den og 
tog så telefonen og ringede til banken. 
Aino nappede den ud af fingrene på hende, smed pakken med Lorangen  
hen ad disken og skred ud af butikken. Et kvarter senere kom hun til-
bage med Ilse, der havde købt adskillige dyre creationer der. 
Ilse gik direkte hen til chefen, der straks genkendte hende: 
-Hvis De mener, vore penge er gode nok i denne butik, bør De måske 
være lidt mere kræsen, når De ansætter personale. 
-Omvendt vil jeg ikke sætte mine ben her mere, såfremt den dame skal 
ekspedere mig og min kæreste! Hun pegede på mopsen. 
Chefen kiggede forbløffet på hende og havde en masse beklagelser og 
undskyldninger.  
Aino fik sin nederdel uden videre palaver, og mopsen blev fyret. 
 
En anden gang gik hun ind i den fineste skoforretning i hele Esbjerg og 
prøvede sko. Det tog det meste af eftermiddagen, og hun var ikke til-
freds, før hun havde fundet det rigtige par. Den unge dame, der betjen-
te hende, sprang frem og tilbage for at gøre hende tilpas, tog sko på 
hendes fødder, tog dem af igen, fandt nogle andre, på og af, nye, på og 
af i en lang uendelighed. Men pigen var ikke sådan at slå ud. Hver gang 
hun sprang efter et nyt par, skete det med et smil, og hele hendes væsen 
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signalerede tjenstvillighed og sødme, og Aino indså omsider, at det ikke 
var så let med sko. Da hun endelig fandt de rigtige par, stak hun pigen 
100 kroner for hendes søde måde at være på. Da hun gav hende dem, 
svejsede hun sine  smukke øjne fast i pigens og sagde lavmælt til hende: 
-Hvis De nogensinde søger plads i huset, kan jeg bruge sådan en som 
Dem! Og stak hende sit kort med navn og telefon. 
-Hvad hedder De? 
-Hanne Kirsten! 
Pigen nejede ligefrem og smilede, rød i hovedet. Det havde hun aldrig 
prøvet før, at få drikkepenge.  
 
Nu var de i Houstrup i sommerhuset der, som var en del af arven efter 
den 58-årige mand, Ilses for et år siden afdøde elsker. 
De sad på verandaen. De havde kun lige været der en enkelt gang i be-
gyndelsen af juli for at se det. Det var noget af det, Ilse havde skudt ud.  
Beliggenheden i Houstrup var fremragende med høje træer på grunden, 
men ikke mod syd. De øvrige huse på vejen kunne næppe mere end 
anes og i så fald kun tag og skorsten. Vejret var fremragende, stillestå-
ende luft og varmedis.  
Iført tyndt sommertøj nød de freden og en Campari.  
Inde i huset var Anni i gang med at tilberede frokosten. Sørensen var 
kørt ind til Nr. Nebel for at tanke op, Rolls Roycen var noget forslugen. 
Alt åndede fred og idyl. 
Ilse rejste sig for at strække ben og lænede sig mod gelænderet. Aino 
kiggede længselsfuldt efter hendes lange, slanke ben og fyldige bagdel 
og brede hofter, som hendes korte, tynde nederdel smøg sig ret tæt om. 
Der kom en bil ude på vejen. Ilse strakte sig for at se den. Hurtigt trak 
hun hovedet tilbage: 
-Aino! Kom lige her over! Kaldte hun. 
Aino rejste sig og gik hen til Ilse. 
-Der stod Brugsen, Asgaard på bilen. Det var deres varevogn, det er jeg 
sikker på, hviskede Ilse. 
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De stod og lyttede og kunne høre, hvordan døre blev åbnet og smækket 
på nabogrunden. Og så hørte de Frederik Hulkenbjergs karakteristiske 
nasale stemme, han talte til en anden, de ikke kunne høre.  
Chokeret satte Ilse sig ned. 
-Hvis det er Frederik, der ejer nabohuset, så er jeg den, der er skredet! 
Nej, selvfølgelig ikke. Jeg er den, der skal have ham væk. Nå. Det kan 
jeg heller ikke… 
-Rolig, Ilse, rolig. Hvis han ejer det hus, kan du hverken gøre fra eller 
til. Måske er det en fordel, hvis han ikke ved, hvem der bor her. Han 
kender vel ikke mig, jeg tror ikke, han nogensinde har set mig. Så du 
skal bare holde dig fra vejen. 
-Men det går jo ikke. Jeg vil gerne gå ture og har da ikke til hensigt at 
undgå den lille stodder! 
-Jeg synes bare, det er absurd, at han bor der. Der kunne bo en million 
andre! 
 
Anni kom ud og meldte frokosten klar. 
De spiste i tavshed.  
-Anni, du skal ikke vise dig ude på vejen, for vi tror, at det er brugsud-
deleren fra Asgaard, der bor i nabohuset. Af alle! Ham er jeg godt og 
grundig træt af. 
Det forstod Anni godt. Hun var udmærket klar over grunden til flytnin-
gen fra Asgaard til Hjerting. 
 
Det var ret håbløst at skjule en stor Rolls Royce ude i sommerhuskvar-
teret, selv om der var skov overalt. Nogle ville før eller siden bemærke 
den, og så ville proppen gå af flasken. Ilse lagde stor vægt på det der 
med at være anonym og kunne blive nærmest panisk nervøs, hvis de 
nærmede sig en situation med afsløring. Hun havde intet at gemme sig 
for, men hun var ikke interesseret i at vække opsigt. 
-Så var det måske ikke en RR, vi skulle have købt, mente Aino med et 
smørret smil. 
-I Hjerting er der flere velhavende familier, og der vækker vi knap den 
opsigt som i mindre samfund. Men du har selvfølgelig ret.  
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Da Anni var færdig med at ordne efter frokosten, passede det med, at 
Sørensen kom tilbage. De pakkede hurtigt de få ting, der skulle med 
hjem og kørte umiddelbart efter. Træerne skjulte for synet ind til nabo-
huset, men brugsbilen holdt der stadig. 
 

Hjemme igen stak Ilse og Aino hovederne sammen for at lægge en 

strategi. De kunne lade være med at bruge sommerhuset i Houstrup, 
sælge det og bruge det andet oppe ved Fjerritslev. Men det lå trods alt 
noget langt væk. 
Houstruphuset passede bare så godt. Der var en glimrende mindre gæ-
stebygning, der lå et stykke fra selve sommerhuset, og denne bygning 
indeholdt to værelser og badeværelse i luksuriøs udførelse. Altså fint til 
herskabet. I hovedhuset var der tre mindre soveværelser passende for 
personalet. Der var telefonisk forbindelse mellem de to huse, så ordrer 
og klarmeldinger kunne udstikkes og afsendes. 
-Vi kunne indrette en vej bagom huset, foreslog Aino. Så undgår vi den 
normale vej, og bagvejen er jo overhovedet ikke befærdet, fordi den 
ligger ud til åbne marker ned mod vandet. 
-God ide, Aino. Du er slet ikke så tosset. På mandag vil jeg undersøge 
med Teknisk Forvaltning, hvad der kan lade sig gøre, og jeg vil samtidig 
undersøge, hvem der ejer nabogrundene. 
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Mandag 20. august 1973 
 

Ilse havde været en tur i Esbjerg på rådhuset. Her havde hun fået at 

vide, at der ikke skulle være noget til hinder for, at de måtte lave ad-
gangsvej bag om huset. Der var tale om en privat adgangsvej i skoven, 
hvorpå der var tilladelse til motorkørsel. Assistenten kunne ikke se no-
gen hindring for en sådan ordning. Ilse skulle blot søge skriftligt om 
tilladelse, og så ville den blive givet. Hun udfærdigede på stedet en så-
dan og fortsatte med næste spørgsmål: 
-Hvem ejer nabogrundene? 
Den yngre herre, der stod bag skranken, var noget betaget af Ilse. Hen-
des tiltrækkende skønhed og charmerende smut i øjnene fik ham til at 
overse flere små, men betydende detaljer i hans udlevering af oplysnin-
gerne. 
Han oplyste beredvilligt, at nabogrunden ejedes af uddeler Frederik 
Hulkenbjerg og kunne også oplyse navnene på huset til den anden side 
og det overfor. Så havde hun det på det rene, hvis det skulle blive aktu-
elt. 
Ilse sagde pænt tak og smilede til den unge mand, så han var på vej til at 
gå helt i knæ. 
Da hun kom hjem, ringede hun direkte til den nærmeste entreprenør og 
bestilte ham til straks at få lavet den adgangsvej, og det kunne kun gå 
for langsomt. Den sindige vestjyde i den anden ende af røret skulle godt 
nok lige overveje, hvornår han havde tid, men Ilse gav ham et tilbud, 
der lå 20% over hans pris og sagde, at det tilbud gjaldt kun for de næste 
to dage. Der blev en pause i samtalen, så rømmede den sindige sig og 
sagde god for ordningen.  
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Tirsdag 21. august 1973 
 

De første dage på Asgaard Efterskole var forløbet udmærket, og ele-

verne havde opført sig ordentligt. Sådan plejede det at være, men visse 
hændelser allerede efter to dage tydede på, at det aktuelle hold var an-
derledes. Der var mange nye elever, kun et fåtal var gengangere fra sid-
ste år. Det kunne måske forklare lidt af den manglende stabilitet, der 
var begyndt at vise sig, men ikke det hele. 
For første gang som forstander måtte Peter irettesætte eleverne under 
morgensamlingen og gøre dem opmærksom på, at natterend ikke var 
tilladt.  
Hans havde haft nattevagten og kunne oplyse, at han tre gange var våg-
net i nattens løb af støj. Løbende trin, forskellige lyde af smækkende 
døre og højrøstet tale, og hver gang var han stået op, havde taget tøj på 
og var gået op på gangene for at efterforske. 
Hver gang uden resultat. Når han lukkede en dør op, var der dyb stilhed 
og tunge åndedrag. Tredje gang han skulle op, var han lige ved at vække 
alle og holde mønstring nede i forhallen. Det skulle han måske have 
gjort.  
En del elever sad og hang med hovederne under Peters opsang. Flere af 
dem havde direkte svært ved at holde sig vågne og måtte støtte hovedet 
i hænderne. 
I 10-pausen søgte de op på deres værelser og faldt i søvn. Der var der-
for en del, der kom for sent til timen efter. De pågældende lærere måtte 
hente dem, og det kunne først lade sig gøre, da de havde vækket dem. 
I middagspausen samlede Peter de lærere, der skulle have eftermiddags-
timer og gjorde opmærksom på problemet. Frank havde tirsdagsvagten 
og lovede at være oppe på dupperne hele natten.  
Det var en stille, rolig eftermiddag med valgfag og en elevstøjmæssigt 
svag periode. Hen under aften før aftensmad var der nærmest tale om 
plejehjemslignende forhold, idet mange elever tog sig en skraber på 
trods af det gode vejr udenfor. Men de havde simpelthen behov for at 
indhente noget søvn. 
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Til gengæld var de efter aftensmad noget mere aktive, idet de nu havde 
fået sovet. Rundt omkring begyndte støjniveauet at stige, og Frank regi-
strerede råbende og skrigende elever i større og større omfang. Heldig-
vis var både Bente og Lene til stede med undervisning, og det lagde en 
dæmper på det værste.  
Klokken 21 mødtes de tre på vagtværelset til en kop kaffe. Proceduren 
var, at eleverne skulle gå på gangene klokken 22 og i seng senest kl. 
22.30, hvorefter godnatrunden startede. 
Bente foreslog Frank, at hun blev og hjalp med den. Men han mente, at 
hun bare skulle tage hjem og få sovet godt ud, for hun havde mange 
timer næste dag. 
Lene var en god kollega, og det positive indtryk, han havde fået af hen-
de hos Peter, var ikke slået i stykker. Hun havde vist, at hun både kunne 
håndtere almindelige dagligdags problemer og de store konflikter. Hun 
havde nemlig allerede haft et sammenstød med Kevin, der var en hård 
nit fra Esbjerg. Søn af en fisker, der havde lært ham at klare sig i en 
hård tilværelse. Moderen var stukket af fra ham og sønnen, da Kevin 
var otte. Så faderen og Kevin forsøgte at opretholde en almindelig til-
værelse. Det var svært, og somme tider var det nemmeste altså at tage et 
par øller eller tre, så gled det hele noget bedre, mente faderen øjensyn-
lig. 
Kevin var kommet op at skændes med Michael i Lenes time. Pludselig 
havde de ligget og formelig sloges på gulvet, og trods Lenes indgriben 
var de fortsat. Hun hev dem ind på vagtværelset og talte dunder til dem 
der, og de holdt så alligevel inde, men skulede til hinanden, som man nu 
skal, når det helst bør være uafgjort. 
 
Lene rejste sig for også at gå, og i døren vendte hun sig om: 
-Frank, jeg har hørt rygter om dig og Dorrit. Passer det? 
Frank blev ærgerlig. Hvem fanden havde fortalt det? Måske havde Dor-
rit selv. For Bente kunne ikke drømme om at fortælle det til andre. 
Højt smilede han: 
-Nogle rygter er sande, og alligevel lider ingen under dem. Andre er 
falske, og mange lider under dem. Og så kan det være omvendt. 
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Lene stirrede forbavset på ham, men lo så og sagde god nat. 
Frank gik ud i forhallen. Der var forholdsvis fredeligt. Men nede i bulen 
i kælderen, hvor eleverne havde deres diskomusik, var der igen slås-
kamp. Han skilte de to slagsbrødre ad, det var Bjarne og Thomas, der 
var uenige om ingenting. Frank rystede på hovedet og forlod bulen og 
hørte larm oppe fra drengegangen. 
Han skyndte sig derop og kom tidsnok til at se døren til et værelse blive 
smækket i. Han gik derhen, bankede på og trådte ind. Inde på værelset 
sad Diana og Rylle, som om dette var den naturligste ting i verden. 
-Nej, nu holder I. Piger må ikke opholde sig på drengegangen og om-
vendt. Har vi ikke meddelt jer det tydeligt nok? 
De rejste sig og gik, men der var ikke tegn på anger eller fortrydelse 
overhovedet.  
Frank rystede på hovedet. Her ville en Ilse og en hårbørste med slag i 
måske være den ideelle pædagogiske løsning. Nej, pjat.  
Lige da han så Ilse for sig, mærkede han maven. Og han havde mange 
gange tidligere måttet konstatere, at maven var det fineste barometer 
for hans følelser. Uanset forholdene ville maven altid reagere spontant 
og ærligt. Der var intet at komme efter. 
Her fortalte maven ham, at hvis han havde troet, at Ilse var glemt og 
død og borte, så tog han fejl. Hun var der stadig, dog tilsyneladende 
ikke med den kraft og styrke, der gjaldt for bare et halvt år siden. 
Han gik nedenunder igen, mens han søgte at slappe af i maven, for den 
der tyngde blev irriterende nok ved at være der. Kunne han dog aldrig 
slippe hende? 
Han nåede vagtværelset, da der lød høje stemmer oppe fra pigefløjen. 
Selvfølgelig. Hvorfor skulle de være bedre? 
Han strøg derop og fandt Diana og Birgitte i kraftigt skænderi. 
Han bad dem sætte sig inde på et værelse og smed de andre ud så læn-
ge. 
Det var umuligt at finde hoved og hale på deres uenighed, så han op-
gav.  
-I må lade være med at genere hinanden. Det bedste er nok, hvis I bare 
helt lader være med at tale sammen! 
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Det var sandelig pædagogik på højt plan. 
Endelig ringede klokken 22. Eleverne begyndte at strømme op på gan-
gene, og i lokalerne gik fejeholdet og forsøgte at feje skidtet ind under 
gulvtæppet. Det var umuligt i klasselokalerne, der havde linoleum, men 
i tv-stuen var der tæppe. De to, der havde det område, udnyttede det 
konsekvent. 
Frank styrtede rundt og følte efterhånden en slags afmagt over de man-
ge konflikter, der var i gang eller opstod ud af det rene ingenting eller 
åbenbart havde kørt i lang tid, selv om eleverne kun havde været på 
skolen i godt en uge. 
Klokken 23.10 sank han træt sammen på vagtværelset og tænkte med et 
syrligt smil, at der var forholdsvis længe til pensionen. 
 
Han begyndte at tage tøjet af for at lægge sig til at sove, og i det øjeblik 
skjorten var over hovedet, lød der en høj larm fra drengegangen. Han 
snerrede, fik skjorten på igen og skyndte sig ud. Trappen i tre trin, ikke 
et øje. Han gik fra værelsesdør til dør, lyttende, spionerende, men kunne 
ikke fastlægge støjens arnested.  
Så han gik lige så langsomt ned igen og var nede i forhallen, da larmen 
kom igen. Det var et kompressorhorn eller noget i den retning; der var 
ikke lagt lyddæmper på den. 
Han sprang af sted, og denne gang nåede han at se ryggen af Ågesen 
forsvinde ind på et værelse. Ågesen var en overforkælet dreng fra Kol-
ding, der allerede på den korte tid havde formået at sætte spørgsmåls-
tegn ved fem områder, hvor skolen burde forbedre sig: maden, det 
varme vand, lærerne, lokalerne og undervisningen. Især maden var ham 
vederstyggelig, og han foreslog Peter at ansætte moderen i køkkenet i 
stedet for hende Fru Lund. Ågesen havde fortalt moderen om maden 
derhjemme, og mor var helt enig: den mad kunne ikke spises! Et ek-
sempel på uspiselig mad var fisk! De fik fisk en gang om ugen! Moderen 
mente, at det var alle de der uopdragne Esbjerg-elever, der ikke kunne 
undvære fisk. Hun havde ringet til Peter og fortalt ham, hvad han burde 
gøre. Hun sagde til ham, at da han var ret ny forstander, ville hun bære 
over med ham, for så havde han jo heller ingen erfaring. 
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Frank rev døren op. Der var helt stille, mørkt og der hørtes kun dybe 
åndedrag. 
Han tænkte i et kort øjeblik, om det var ham, der var blevet skør. Men 
så tog han fat i Ågesens dyne og trak den af ham. Der lå han – med al 
tøjet på! Frank hvæsede: 
-Sig mig engang, hvad bilder du dig ind? Hvor er det horn? 
Ågesen kiggede uskyldigt på ham: 
-Hvilket horn? 
-Aflever det horn, ellers går jeg fanneme ned og ringer til din mor! 
Det var trods alt en trussel, den unge mand havde bare lidt respekt for, 
så han trak modvilligt hornet frem fra hovedpuden og slængede det hen 
ad dynen til Frank. 
-Og så går du i seng for at sove, er du med? 
Frank råbte halvhøjt, træt og vred. 
-Ja, ja, tag det roligt, jeg er på vej! 
-Jeg vil aldeles ikke tage det her roligt. Du har larmet og vækket andre 
her, hvor du skulle ligge og sove. Det vil få konsekvenser for dig, unge 
mand. 
Ågesen havde lagt sig med ryggen til. Frank gik og smækkede måske lidt 
rigeligt med døren, for han hørte svagt en replik derinde fra: 
-Hvem larmer nu, om man må spørge? 
Frank var ikke videre stolt over sig selv. Det var da lidt af en falliterklæ-
ring at skulle true med at ringe til forældrene, hvis de ikke makkede 
ret… 
 
Han gik ned på vagtværelset, låste hornet inde og skulle lige til at smide 
skjorten, da han besindede sig og listede ud igen. Op på pigegangen. Alt 
åndede fred og ingen fare. 
Tilbage over på drengegangen. Der var stille overalt. Han slappede ef-
terhånden lidt af og traskede ned på vagtværelset igen.  
Da han lå i sengen, tænkte han på, at hvis mange aftener ville skulle gå 
som denne, måtte han overveje, om det var lærer på en efterskole, han 
ville være fremover. 
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Onsdag 22. august 1973 
 

Næste dag satte Frank sig ind til Peter på kontoret og gengav de mange 

hændelser fra gårsdagen og nævnte de to damer, Diana og Rylle.  
-Spørgsmålet er, om vi skal reagere her og nu eller vente, til vi er sikre 
på, om det blot er startvanskeligheder. Hvad skal reaktionen være? 
Han så spørgende på Peter, der så bleg ud. 
-Jeg vil da foreslå, at vi snakker om det i 10-pausen, for der er da ingen 
grund til at udskyde det. 
-Men hvad mener du, vi skal gøre? 
-Ja, jeg synes da, at vi lige spørger kollegerne, om hvad de synes. Der er 
jo ingen grund til at forcere noget. Så vender vi tilbage.. 
 
Frank kunne simpelt hen ikke få et konkret svar ud af ham. 
Han kiggede sigende på Elizabeth og forlod kontoret. 
 
I 10-pausen tog Peter sagen op.  
-Hvad gør vi? 
Der var lidt hovedbrud rundt omkring. Bente slog til lyd for, at alle blev 
hørt for at hindre forkerte historier. 
-Udmærket, mente Peter. –Vil du begynde? 
Bente og Frank havde så stor autoritet blandt kollegerne, at to ting stod 
klart. For det første havde de to ret til at sætte sig i vinduessiden ved 
det store lærerbord, hvor de syntes, altså i vinduessiden; ikke andre ste-
der, for der sad Dahl-Hansen, Hasager og Hans. Det gav i realiteten 
Frank tre muligheder for at vælge stol. De andre havde ikke helt de 
samme valgmuligheder.  
Antallet af valgmuligheder i forbindelse med en siddeplads på lærervæ-
relset var afgørende for ens status. Jo flere stole at vælge imellem, jo 
højere status.  
For det andet havde Peter de sidste par gange givet en af dem ordet 
først, selv om både Hasager og Dahl-Hansen havde markeret før dem. 
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Høj status gav tilsvarende større mulighed for at ytre sig før andre. Det 
var heller ikke noget, der blev nævnt; alle vidste alligevel, at sådan var 
reglerne.  
Frank vidste, at alle kolleger var inviterede ned til Peter, men ikke alle 
havde nået det endnu. Uskrevne regler kunne ændre sig efter behov. Så 
meget kunne være anderledes, når Peter havde været dem alle igen-
nem… 
 
Bente redegjorde for starten af året og lagde ikke fingrene imellem. Ele-
verne var anderledes vanskelige i år. Selv om de lavede oprør sidste år, 
gik timerne faktisk rigtig godt, og holdet virkede stabilt og socialiseret 
helt i modsætning til det nye hold her.  
-Men, sluttede Bente, de skal selvfølgelig også lige lære stedet og hinan-
den og os at kende, det kan meget vel tage lang tid! 
Peter så spørgende på Frank, men han vinkede ham videre over til 
Dahl-Hansen. 
-Jeg er klar over, at der er nogle anførere. Når jeg siger det, er det selv-
følgelig, fordi vi sidste år oplevede en anfører, der fik alle andre med på 
en ide. Jeg kan nævne Kevin og Ågesen som de fremmeste i skoen.  
Dahl-Hansen kom med flere eksempler. Hasager nikkede og pointere-
de, at en hurtig indsats var nødvendig.  
Peter var helt enig. 
Frank blev irriteret på ham. Hvorfor omtalte han ikke de to piger, der 
havde været på forbudt område? Så måtte han selv. 
-Diana og Rylle sad inde hos Klavs og Bjarne i går aftes. De lod nær-
mest til at være en smule fornærmede, da jeg sendte dem over til sig 
selv. Har vi ændret holdning på dette område? 
Frank så sig rundt. Peter sagde intet. Hasager blev heftigere: 
-Nu synes jeg nok. De to gæs har jeg haft en disput med så sent som i 
går formiddags omkring den måde, man opfører sig på, når man går i 
bad. De råbte og skreg og svinede med det varme vand, så jeg også 
måtte råbe højt. De hørte det ikke! Så råbte jeg igen, før det hjalp. 
-Jeg vil foreslå en tænker, så de hurtigere kommer til at lugte bageriet, 
foreslog Frank. 
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De så hen på Peter. Han så rådvild ud. Det var noget andet end Ilses 
kontante forholden sig til elever, der overtrådte regler. 
-Jaa, deeet, tøvede Peter, mens han fumlede ved sit papir. 
-Vi har da ikke andre muligheder, Peter. 
Hans var klar i mælet. 
-Gør vi ikke det, presser de os for at se, hvor grænsen så går! 
Peter nikkede. Han vidste godt, at det var ham, der havde rollen som 
skarpretteren. 
 
Ud på eftermiddagen gik Frank og Bente en tur for at fordøje disse 
første indtryk af den nye forstander. 
Det var ikke ret positivt. Bente mente nu nok, at han skulle have en 
chance, og Frank var tavs. Han var bange for, at Peter med sine valne 
holdninger var med til at give eleverne det signal, at på Asgaard Efter-
skole skulle man ikke tage alting så bogstaveligt. 
De passerede idrætsbanen, hvor et hold schæferhunde var til træning. I 
det samme kom en mand, han ikke havde set før, hen til ham, gav ham 
en pistol og sagde: 
-Gider du ikke gemme den her der ovre i det krat? Så skal hundene lede 
efter den, og den skal have en fremmeds duft. 
De fulgtes ad derover. Frank gemte den godt under noget græs, og de 
forlod banen igen. Pludselig kom et par af hundene i slagsmål, en dag-
ligdags begivenhed i schæferhundeklubben. Men her var det åbenbart 
alvorligere end som så, for træneren fløjtede timen af og udsatte søg-
ningen til næste time. 
Frank og Bente spadserede hjemad og fik diskuteret mange ting igen-
nem. 
 
Da de var gået i seng, fik Frank en nedtur. Hidtil havde han kun få gan-
ge oplevet, at lyst og lem ikke fulgtes ad. I aften var den gal igen. Uanset 
hvad han gjorde, ville skravlet bare ikke være med til noget som helst. 
Bente gjorde, hvad hun kunne, men som hun fornuftigt nok mente, så 
kunne de da bare vente. Der var mere end 40 år til pensionen, så mon 
ikke det ville ordne sig inden? 
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Hun smilede sit sødeste smil, og han slappede af og tænkte, at det hav-
de hun jo ret i.  
I mørket lå han vågen i lang tid. Hele tiden så han for sig Ilses ansigt og 
dejlige krop, og der var pludselig ikke problemer med blodtilstrømnin-
gen. 
 
 

Ilse og Aino tog en tur til Houstrup sent på eftermiddagen, hvor de 

vidste, at Frederik i hvert fald ikke kunne finde på at dukke op. 
De lod Sørensen køre den direkte vej som sædvanlig, og da han åbnede 
bagdørene for dem, instruerede Ilse ham i at køre bagom, så han kunne 
finde ud af, om den var god nok. 
De gik om bag huset og så, at entreprenøren ganske rigtigt havde lavet 
en adgangsvej efter hendes instruks. Den var allerede så godt som fær-
dig. Der var fyldt stabilgrus på, og da de gik lidt længere uden for grun-
den, kunne de se, at der var udmærkede kørselsforhold på den markvej, 
som Sørensen i det samme kom kørende på med RRen. 
Ilse vinkede ham til at køre ind ad den nye indkørsel, og det gik glat 
uden besværligheder af nogen art. 
-Se så, Aino skat, nu mangler vi bare… 
Hun bad Sørensen om at følge efter, og de gik om på forsiden af huset. 
-Her på denne indkørsel ønsker vi et antal fyrre- og grantræer plantet. 
Seksårige, så de syner af noget. Og jeg ved ikke, hvad der er bedst. Sø-
rensen, vil du bestille på planteskolen her øst for Nr. Nebel? 
-Det skal nok være klitfyr, de er hårdføre! 
-Fint! Og så ønsker jeg et hegn, der fuldstændigt skjuler huset. Det skal 
være i jern med en aflåsbar låge. 
Sørensen nikkede. Han kunne godt se, at 20 større træer her sammen 
med et hegn i to meters højde ville afskære ethvert syn til huset ude fra 
vejen. De ville med andre ord have indkørslen bag huset helt for sig 
selv. Det var hans indtryk, at der aldrig kom nogen mennesker på den 
markvej. Måske den landmand, der ejede jorden. Det var lige meget 
med ham. Hegnet ville være lidt mere kompliceret, men ikke umulig. 
-Ilse, det bliver du bestemt tilfreds med! 
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Hun nikkede. Det regnede hun sådan set også med. 
Det var et flot stykke natur. Hele området var fyldt med skov, åbne 
arealer, vandløb og ikke langt til Vesterhavet. Sommerhuset lå ideelt på 
en temmelig stor grund på 5000 kvadratmeter. Det bedste af det hele 
var, at det var en naturgrund. Så den skulle han ikke passe! 
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Torsdag 23. august 1973 
 

De to piger, Diana og Rylle, var blevet fulgt til rutebilen af en halv snes 

kammerater, da de onsdag over middag fik straffen, en uges tænker. 
Eleverne havde for længst vænnet sig til at bruge det udtryk for ”en 
tænkepause”, som skolerne brugte i flæng på trods af ministeriets hen-
stillinger til at undlade at sende elever hjem en uge. Dels var det et dår-
ligt pædagogisk træk, dels modtog de ikke undervisning i den uge, og 
dels var det offentlige tilskud ikke berettiget. Men det forholdt skolerne 
sig nu ret afslappede overfor. Inspektion og kontrol var sjældne fore-
teelser i efterskoleverdenen. 
Til gengæld måtte Peter bruge en del tid på telefonsamtale med Rylles 
mor, der ikke lige ville anerkende den straf.  
-Hvad skal jeg dog stille op med hende herhjemme? Hun render bare 
og laver ulykker. Det var jo derfor, hun skulle på efterskole..! 
Peter forklarede og undskyldte nærmest. Elizabeth sad og ordnede 
regnskaber og lyttede med og tænkte sit. Det var ikke Ilse, der således 
ville have fundet sig i at være i defensiven. 
 

Her torsdag formiddag var der en dårlig stemning, også i Franks 10. 

Klasse. Han var formentlig den lærer på skolen, der havde færrest fort-
sætterelever, men det indebar den fordel, at gamle uvaner kunne luges 
ud. Til gengæld var gamle gode vaner ikke en selvfølge. 
22 minutter inde i timen måtte Frank, der ellers aldrig havde haft disci-
plinære problemer, indse, at han var oppe mod værdige modstandere. 
Ikke alene nægtede et par af drengene at skrive den stil, han havde givet 
dem for, den var for tåbelig, mente de, men samtidig var tre af pigerne 
direkte kommet så meget op at skændes – midt i timen, at han måtte 
tage dem ud af klassen og formane dem i det lille specialundervisnings-
lokale. Imens blev der mere og mere larm inde i klassen, så han måtte 
afbryde og gå tilbage til et mindre havareret lokale, hvor det sejlede med 
papirstykker, væltede stole og alskens kasteskyts såsom blyanter, viske-
læderstykker og linealer. 
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-Jamen, vær venlig at samle op og sæt stolene på plads.. 
Han kunne ikke få ørenlyd. Så klatrede han op på katedret og stod der. 
Lidt efter lidt blev de opmærksomme på ham og standsede deres udske-
jelser og kiggede undrende på ham deroppe. Hvad stod han der for? 
Da alle var rolige et kort øjeblik, sagde han stille: 
-I følger lige med mig en kort tur ud i den friske luft! 
Så sprang han ned og gik forrest ud på gaden og op til idrætsbanen. De 
fulgte efter i mere eller mindre spredt orden. 
Han stillede dem op på en lang række, gik op og ned langs rækken som 
en anden sergent og sagde så højt: 
-I det krat, I kan se derovre, han pegede tværs over banen, -er der gemt 
en legetøjspistol. Den, der finder pistolen, får 10 kroner af mig. Det 
gælder fra – nu! 
Det var signalet til aktion. De sprang af sted, både de sindige og de af-
sindige. De råbte og skreg og grinede faktisk indimellem, mens de ledte 
som schæferhunde. 
Frank vidste ikke præcist, hvor den var gemt. 
Det lykkedes for en dreng at finde den, og han kom stolt tilbage med 
den. De samledes, og eleverne havde fået røde kinder og blussende 
øjne, og pistolen blev lagt på plads igen. 
Resten af formiddagen gik udmærket på klassen.  
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Lørdag 1. September 1973 
 

Ilse og Co. kørte spændt af sted til Houstrup for at besigtige de ændre-

de forhold. 
Markvejen bagom var perfekt, den skjulte totalt bil og mennesker, og da 
de stod ud, kunne de straks se den nye beplantning.  
-Hvis de træer der gror, som jeg forventer, så bliver der så tæt ud mod 
vejen, at man skulle tro, at der kun var skov her, mente Ilse. 
Aino nikkede. Hun havde undret sig lidt over Ilses engagement i sagen, 
men kunne på en måde godt forstå, at hun ville bevare den 58-årige 
mands minde ved at beholde hans sommerhus, selv om hun aldrig hav-
de været der i hans tid. 
De kunne sidde i huset og være uset. Bilen var uset fra vejen. Hegnet 
var kommet op og spærrede fuldstændigt for ind- og udsyn. Ilse følte 
sig meget mere tryg nu end før. Og Frederik Hulkenbjerg ville ikke ha-
ve mulighed for at opdage dem. 
Hun trak Aino til side: 
-Skal vi? Hun nikkede over mod gæstehytten. 
Aino nikkede smilende tilbage. De gik ad den snævre, tætbevoksede sti 
og låste døren op. Indenfor kyssedes de og lagde sig lidt efter på sengen 
i det ene værelse. Her var de helt ugeneret. Der var en dyr og meget fin 
læderstol i værelset, og så var der altså dobbeltsengen.  
Pigerne Anni og Sanne, der begge var med i dag, havde fået fri et par 
timer inden aftensmaden. Sørensen var begyndt at male det ene værelse 
i hovedhuset, det trængte sandelig. 
 
Bagefter lå de og pustede ud med hinanden i hånden. 
-Somme tider tænker jeg grimme tanker, sagde Aino. 
-Nå da da. Hvilke? 
-Jeg er, som du ved, frygtelig forelsket – stadigvæk – i dig og er forfær-
delig glad for dig og din dejlige krop, Ilse. Indimellem farer der sådan 
en lille væmmelig djævel i mig, der hvisker: 
-Vi har så mange penge, at vi kan leve en unormal og yderst komforta-
bel tilværelse. Som Simon Spies kan vi tillade os at holde et par unge 
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piger og bruge dem efter behag, ikke som elskerinder, mere som sexsla-
ver… 
-Nej, Aino, det synes jeg ikke om. På en eller anden måde holder jeg af 
Anni som et barn af familien, og jeg ville finde det direkte usympatisk, 
hvis hun skulle betjene mig seksuelt. 
-Men så Sanne da? Hvis du ville, måtte hun jo stå til rådighed for dig 
eller os? 
-Tanken virker enormt ophidsende, det kan jeg godt se, men jeg må 
tage afstand fra den. På en eller anden måde synes jeg, at vi bliver uan-
stændige. Er det ikke et fascistisk og antidemokratisk træk, hvis vi i den 
økonomiske overklasse undertrykker arbejderne?  
-Du køber deres arbejdskraft for selv at blive fri. Du er allerede begyndt 
på udbytningen. 
-Men Aino, der må alligevel være en moralsk grænse for udbytningen. 
Når den eksempelvis går fra rent arbejde til seksuel tvang? 
-Jeg kan mærke på dig, at du bliver påvirket af snakken! 
-Ja, jeg bliver seksuelt ophidset ved tanken, Aino, indrømmet. Men der-
fra til at føre den ud i livet er der et spring. Vi tvinger jo ikke straks en 
flot fyr, vi møder på gaden, ned på ryggen, vel? 
-Du har en stuepige til din rådighed, og hun skal gøre, hvad du siger. De frygtelige 
tanker trænger sig på. Anni eller Sanne, det er lige meget hvem, de er jo søde begge 
to! Og hvis de nu gerne selv vil? 
-Jeg kan ikke lide den tanke. 
-Undskyld. Du har pengene, jeg har kun mit udseende og min person-
lighed. Jeg ved godt, jeg frivilligt er flyttet ind hos dig, fordi jeg elsker 
dig. Simpelt nok. De første par måneder har været en lang rus af elskov 
og en for mig hidtil uset levemåde. Jeg har i den korte tid oplevet mere 
end i hele mit foregående liv. Dette liv medfører nye tanker over de 
muligheder, vi har. Men du har pengene og dermed magten, også over 
mig. Det skræmmer mig. 
-Aino: Du skal aldrig være i tvivl om, at du er her, så længe du og jeg 
holder af hinanden. Er det forbi, er det vel som med ethvert andet æg-
teskab? Nemlig slut. 
-Mm.  
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-Og en ting til: Jeg har sagt det før og gentager det gerne. Du er for mig 
det største, der er sket i mit liv. Intet har hidtil været som det. Når jeg 
tænker på Ib og vores forhold: Vorherre bevares!  
-Men det der socialdemokratisk autoriserede danske samleje er intet, 
intet, i forhold til dig og det, du kan præstere.  
-Nå, det var, når vi dyrker sex. Uden for sexverdenen snakker vi to godt 
sammen. Jeg har egentlig aldrig før haft en sådan veninde som dig, som 
jeg føler mig så tæt forbundet med, og som jeg har et så rigt samvær 
med! Det gælder både godt og skidt. Jeg har heller ikke haft en mand, 
der var sådan. 
-Jeg har det på samme måde. Det, jeg startede med at tvivle på, var hel-
ler ikke din kærlighed. Det var dine penge. Hvordan ville vi leve dette 
liv, hvis du ikke havde penge? 
-Det ved jeg naturligvis ikke. Visse ting ville have været anderledes. 
Men havde vi to truffet hinanden i stedet for mig og den 58-årige, så 
var det formentlig endt sådan her uden pengene. 
-Enig. Konkret, Ilse: Hvad nu, hvis du er imod seksuel udnyttelse af 
pigerne og opdager mig i en intim situation med en af dem? Hvad så? 
Ville du fyre mig? Er det dig, der bestemmer her? 
-Jeg ved det ikke. Jeg kan kun gentage, at uanset hvad du siger og mener 
om pigerne, elsker jeg dig med hud og hår og må reagere ud fra det og 
ikke ud fra et økonomisk ejerskab. Jeg kan godt se dilemmaet. 
 
Ilse rullede hen over Aino og klemte hendes ansigt mellem sine lår.  
-Nå, har du mere at sige til dit forsvar? 
Aino rakte tunge. 
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Mandag 3. september 1973 
 

På skolen var de to piger, Diana og Rylle, kommet tilbage igen søndag 

aften. En velkomstkomite havde budt dem velkommen, og de havde 
solet sig lidt i de andres opmærksomhed. Sidste uge havde ikke været 
speciel god; der var mange socialt belastede elever, der forvirrende og 
søgende ihærdigt ledte efter noget fast i denne nye, foranderlige verden. 
Frank havde byttet sig til en vagt og fornemmede ud på mandagen igen 
en tiltagende larm, der bredte sig over hele skolen. 
Da klokken ringede til aftensmad, stod han i døren, som han plejede. 
Han efterlignede Pahlgaard, der også havde stået sådan, når eleverne 
skulle ind og spise. Varede det for længe, gik han ind i spisesalen og 
lukkede døren. Så kunne de stå derude og larme og vente. Det lagde 
ofte en kraftig dæmper på støjen. Nu var der blot den lille forskel, at 
Pahlgaard havde været to meter bred over skuldrene, mens Frank højst 
var 60 centimeter. Så larmen forsvandt ikke, men dæmpedes lidt. 
Frank lukkede døren igen. Eleverne ude i gangen begyndte at hysse på 
hinanden. Nogle af dem hyssede rigtig højt, for det var lidt sjovt. Frank 
åbnede døren på klem og sagde til de nærmeststående: 
-I kommer ikke ind, før der er helt ro! 
Og lukkede den igen. 
De blev ved. Han satte sig på en stol indenfor. På anretterbordet nede 
ved køkkenindgangen stod de varme frikadeller, der langsomt blev kol-
dere. 
Larmen blev ved. For første gang i Franks lærerliv slog den tanke ned i 
ham, at de havde magten. De kunne larme, og han kunne intet stille op. 
Hvad skulle han gøre? 
Så stilnede de heldigvis af, og lige før der var helt ro, åbnede han døren 
og gav tegn:  
-Værsgo! 
De tumlede ind, og snakken og råberiet begyndte igen. Da de fleste sad 
ned, var der lige så meget larm som uden for døren. 
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Frank stod med korslagte arme oppe ved døren. Larmen aftog. Nede 
ved bord 4 sad Jan. Han tog lige den bøtte salt, der var på bordet og 
hældte den ned i håret på sidemanden. 
-Ud, råbte Frank til Jan og pegede på døren. 
Men Jan blev siddende. 
-Nej, det vil jeg ikke! 
Så blev der pludselig stille i salen. Helt stille. Det her ville ingen gå glip 
af. 
-Når jeg siger til dig, at du skal gå ud, så har du i realiteten ingen valg-
mulighed. Du kan som et forkælet barn blive siddende i trods, men det 
vil ikke redde dig i morgen på det lærermøde, jeg vil indkalde til for at 
få dig sendt hjem! 
Frank var helt oppe i det røde felt, selv om han udadtil forsøgte at tage 
det roligt. 
-Jeg er ligeglad med dit pis, sagde Jan. –Du skal ikke true mig. 
Jan var en stor og stærk fyr, der nok kunne være skræmmende. Det 
huede ikke Frank, at han ikke ville lystre. 
-Jeg siger bare, at når jeg siger, du skal gå ud, skal du gå ud. Gør du ikke 
det, fortæller jeg dig, at så kan du ikke være elev her. Så kan du lige så 
godt forlade stedet frivilligt. 
-Jeg er satme ligeglad.  
Det havde Frank aldrig været ude for før. De andre elever var bomstil-
le. 
Frank vendte sig om og sagde: 
-Bord 1, 2, 3 og 4, værsgo! 
De skramlede med stolene og rejste sig og gik op til anretterbordet og 
tog mad.  
Jan sad og skulede og mærkede, at de andre blev en smule ligeglade 
med ham. 
Resten af aftenen gik meget hæderligt, selv om det var mandag. De var 
altid mere larmende om mandagen. Og om torsdagen, dagen før de 
skulle hjem på weekend. Og lidt mindre larmende om tirsdagen, og om 
onsdagen var de mindst larmende. 
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Det var en regel, der gentog sig med maskinel præcision fra år til år. Ud 
på foråret var det mindre udtalt, men alligevel tydeligt. 
Så løverne havde denne dag fået det pund kød, der kunne gøre dem lidt 
mindre aggressive. 
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Tirsdag 4. september 1973 
 

På lærermødet næste dag fortalte Frank om episoden, og der var ud-

bredt forargelse over Jan. Men Peter ville ikke være med til at sende 
ham hjem. 
-Han kommer fra meget kritisable sociale forhold, der gør, at vi faktisk 
får ekstra penge for at tage ham ind, sagde han. 
Kollegerne protesterede over, at han ikke havde fortalt det noget før. 
Hans havde haft et sammenstød med Jan tidligere, og det ville have 
været rart, om han havde vidst, at dette var en dreng med særlige svag-
heder på det sociale område. 
Peter undskyldte sig med manglende erfaring på feltet, og det kunne 
man selvfølgelig ikke så godt lade være med at tilgodese. 
Men Frank stod tilbage med nederlaget. 
-Det bærer jeg nok, sagde han bagefter til Bente. 
-Men over for eleverne vil jeg nu stå som den, de ikke behøver at have 
respekt for, hvorimod Peter kan fremstå som den, der hjalp Jan mod en 
træls lærer som mig…! 
Bente var ikke helt enig med ham i det synspunkt og søgte at trøste 
ham. 
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Onsdag 5. september 1973 
 

Næste dag havde Frank dansk i sin klasse. Han var lige kommet ind ad 

døren, da Anette rakte fingeren op og med smil om munden spurgte: 
-Skal vi ikke gå ud og lave hundetræning igen, Frank? 
-Kunne du godt tænke dig det? Smilede han. 
-Hør her! Vi skal noget andet. Jeg vil bede jer gå på værelserne og tage 
sportstøj på, for vi skal ud og dyrke noget terrænsport. 
Hans budskab blev modtaget med blandede følelser. Men de smuttede 
op og skiftede tøj, og et lille kvarter senere stod de alle ude i gården 
med deres cykler. 
Frank cyklede forrest, alle var linet op i en lang række, og den mest an-
svarlige elev cyklede bagerst. De drejede mod nord og fire kilometer 
oppe svingede de til venstre ind i skoven, og Frank førte dem ad en 
smal skovsti til en lidt større plads. 
Han fik dem til at samle sig og noterede sig, at de havde fået røde kin-
der. De så spørgende og forventningsfulde på ham. 
-Jeg har lavet en orienteringsrute herfra. Den er på ca. otte kilometer. Så 
vi skal bruge det meste af formiddagen. I bliver delt op i fire hold, der 
skal konkurrere mod hinanden. Det gælder om at finde det ord, som 
skal stykkes sammen af de stavelser, I finder rundt omkring på posterne 
i det her såkaldte stjerneløb. Det går efter tid også, så I skal skynde jer. 
Frank inddelte dem og trak en hundepistol, stillede dem op i hver sin 
retning og fyrede pistolen af. De sprang af sted med høje hyl og hvin i 
hver sin retning. 
Han satte sig ned i græsset og nød vejret. Fra inderlommen fremdrog 
han sin lommebog og begyndte at notere iagttagelser over de enkelte 
elever. 
 
Et par timer senere var alle hjemme igen, godt trætte, men også glade, 
og humøret fik et hak opad, da Frank bød på negerboller i udhulede 
franskbrød det sidste kvarter af timen. Det var noget af det mest upæ-
dagogiske, han længe havde sat i værk. Overbevist om at det var sådan 
noget, hans urolige klasse skulle i gang med. 
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Han var i færd med at opdage, at til upædagogiske elever duede kun 
upædagogiske metoder. 
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Torsdag 6. september 1973 
 

Der var en rigtig god stemning i klassen. De skulle forberede turen, og 

selv om der i begyndelsen af forløbet havde været det sædvanlige brok, 
havde de affundet sig med det, og Frank var ikke helt fri for at tro, at de 
fleste ligefrem glædede sig. 
Vejret var også med dem, og alt tegnede til, at det kunne blive en udbyt-
terig tur. 
Der var flere punkter, der skulle tages stilling til. En af pigerne foreslog, 
at ingen måtte have lommepenge med, og at alle skulle klare sig af den 
mad, de havde med fra skolen. 
-Hvorfor nu lige det, ville Per Bo vide. -Jeg vil da have lov til at købe 
noget slik til mig selv, det skal du da ikke bestemme! 
-Fordi det er en fælles tur, indvendte Marianne. 
-Derfor kan man da godt have noget for sig selv, påstod Anders.  
Debatten kogte en smule op, og Frank vurderede, at sagen ikke kunne 
bære en konflikt. Derfor afgjorde han, at enhver måtte have lomme-
penge med, men gjorde samtidig opmærksom på, at de ikke fik ret me-
gen lejlighed til at købe for dem. Der var meget skov- og landevejskør-
sel, og de skulle overnatte på et par efterskoler undervejs. 
Efter timen kom Marianne hen til ham og så ked ud af det. 
-Jeg har ingen lommepenge, og det er så træls, at når vi holder pause 
ved en kiosk, så køber de andre is og slik i lange baner, mens jeg står og 
kigger på! 
Frank fik lidt ondt af hende.  
Han gik ind til Peter og forelagde ham problematikken.  
Peter lovede at undersøge, om kommunen kunne bidrage med noget. 
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Tirsdag 11. september 1973 
 

Lærermødet havde mange punkter, og Peter var lidt febrilsk. Han hav-

de i den senere tid haft så meget ekstra arbejde eller bekymringer, at han 
var begyndt at få sorte rande under øjnene, og man kunne høre på ham, 
at han mere og mere glemte sin overvenlighed. Det var under alle om-
stændigheder slut med at lade andre gå først ind ad døren, og nu var det 
nået så vidt, at han heller ikke skænkede kaffe op for andre. 
Frank havde et punkt på dagsordenen. Han ville gerne på lejrtur med 
sin klasse et par døgn med overnatning i telt på en mark og cyklen som 
drivmiddel. Det, syntes de andre, var en god ide, men problemet var så, 
hvem der skulle klare hans vagt. Alle kiggede over på Bente og forven-
tede, at hun bare ville melde sig. Men hun sad helt neutralt og noterede 
på sin blok. 
Peter kiggede rundt: 
-Hvis der ikke er nogen, der melder sig, har vi et problem. Så kan du 
måske ikke komme af sted! 
-Var det en ide, hvis du tog den? 
Bente så på Peter. Han blinkede med øjnene, og det var tydeligt, at han 
var utilpas over det spørgsmål. Men de andre så på ham, og han følte 
sig presset: 
-Som I ved, er jeg ikke meget for vikartimer, for så kan jeg jo i princip-
pet altid være den, der tager dem, da mit skema er begrænset. I dette 
tilfælde kunne jeg sige til Frank: Det kan du ikke, når vi ikke kan skaffe 
en vikar. Men jeg synes jo, det er en god ide, så derfor skal jeg nok den-
ne gang nappe vagten. 
Der var almindelig tilfredshed med hans udspil. Han selv var alminde-
ligt utilfreds. Dels skulle Bente ikke bestemme over ham, forstanderen, 
dels havde han nu bøjet sig selv ind over et af de principper, han havde 
holdt i hævd hidtil. Hun var irriterende, Bente, til tider.  
Selv det øje, han havde for hendes nok så dejlige attributter kunne ikke 
skjule hans stadig større modvilje mod hende. Forleden var hun kom-
met sådan selvsikker ind på kontoret og havde sat sig på bordet ved 
siden af ham, og det var i sig selv respektløst, men hun havde også med 
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