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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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Mandag 7. august 1972 
 

Lærer på prøve på Asgaard Efterskole, Frank Jacques Mortensen, 25 

år, glædede sig til det nye skoleår.  
Dette andet år i hans lærerliv måtte blive anderledes. Han havde nu en 
masse erfaringer, og der var bunker af fejl, der skulle rettes både i un-
dervisningen og i forholdet til de elever, der var på Asgaard Efterskole.  
Men det var nu ikke så meget det, der optog ham. 
Han havde med sine venner for første gang været til Rebildfest den 4. 
juli og havde moret sig over Danny Kaye, men de havde nu mest været 
der for at få et glimt af Hendes Majestæt, den forholdsvis nye dronning 
Margrethe den Anden af Danmark. Det havde været dejligt at være på 
turné med vennerne og tilbringe 14 dage sammen i spøg og skæmt og få 
det hele lidt på afstand. 
Han havde haft lidt af en nedtur. Tænkte med vemod på sit ødelagte 
forhold til kollegaen Bente, og sit korte, hektiske forhold til forstander-
fruen, Ilse, et noget hidsigt møde, der netop var skyld i forliset til Bente.  
Ilse var nærmest flygtet fra sin mand, forstander på Asgaard Efterskole, 
Ib Pahlgaard, der åbenbart havde slået hende flere gange. To aftener før 
havde Pahlgaard fyret Frank, fordi han havde tilladt drenge og piger at 
være en time sammen den sidste aften i skoleåret. 
Hun havde søgt tilflugt hos Frank, og et forhold var opstået.  
Forhold og forhold. Det havde fået karakter af et lille døgns seksuelle 
udfoldelser, når han granskede forløbet her bagefter. Han havde været 
bjergtaget, fascineret, ukontrollabel over den smukke Ilse på 33 år. Han 
havde også været forbavset over sig selv, stået lidt uden for ham der 
Frank og havde kigget på ham med stor forundring. Hvad i alverden 
havde han gang i – en 25 års knægt uden livserfaring af nogen særlig 
art? Han var bare blevet forgabt i hende. 
Men han havde ikke hørt fra hende siden. Med Bente var det slut, selv 
om de havde haft et endog særdeles tæt forhold i løbet af forsommeren. 
Og Ib Pahlgaard var blevet dræbt i trafikken den første hverdag i som-
merferien. Et underligt dødsfald i det berygtede Korskrokryds, hvor 
hovedvejene 1 og 11 mødtes. Underligt, fordi den kølevogn, Pahlgaard 
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kørte ind i med høj fart, efterfølgende maste den Jaguar, som Ilse Pahl-
gaard sad i. Hun var helt tilfældigt på vej tilbage fra en lille ferie i Søn-
derjylland sammen med en ældre mand på 58 år og holdt i selvsamme 
kryds og ventede på grønt lys. 
Hendes chauffør, den 58-årige mand, var dræbt på stedet. 
Frank havde læst det hele i avisen dagen efter nede i Sønderjylland hos 
sin mor– og med så store øjne, at han måtte læse det to gange mere. 
Kunne slet ikke forstå det. 
Der var ikke noget at sige til, at han ikke følte et specielt savn, fordi 
Pahlgaard var død. Han havde haft et opgør med ham den aften, og 
måske vidste Pahlgaard noget om ham og Ilse. 
Der havde nok også været begravelse. Frank havde ikke lyst til at delta-
ge, selv hvis han var blevet spurgt. 
Men Ilses videre skæbne kendte han ikke. Hun var blevet kvæstet ved 
ulykken, men havde reddet livet. Han havde overvejet at besøge hende, 
mens hun lå på Spangsbjerg i Esbjerg, men da han endelig efter en lille 
uges tid tog mod til sig og ringede derud, var hun allerede udskrevet. 
Hun var som sunket i jorden, og hendes forældre meddelte blot, at hun 
var på ferie, da han ringede. 
Hans ferie med vennerne havde ført ham i favnen på flere piger, men 
det var flygtige bekendtskaber. I forhold til Bente og Ilse manglede de 
altid et eller andet. 
Vennerne havde kigget noget på ham, da han fortalte dem om Ilse. Det 
var ikke hverdagskost, at chefens hustru søgte tilflugt hos en ansat og 
oven i købet gik i seng med ham… 
De kunne også se på Frank, at han følelsesmæssigt var ramt i hjerteku-
len, både over tabet af den søde og dejlige Bente og den smukke Ilse. 
De havde ikke helt kunnet lade være med at stille enkelte nærgående 
spørgsmål i stil med: 
-Synes du ikke, at prisen for at kassere Bente, nemlig et døgns sex med 
en ældre, 33-årig, gift kone, der bare droppede dig, da hun havde fået 
sit, var lige høj nok? 
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Frank kunne kun give dem ret. Han var målløs, forsvarsløs og argu-
mentløs. Det eneste, han havde at sige, blev efterhånden mere en be-
sværgelse: Han var blevet ramt som af et kølleslag, da hun så uventet 
omfavnede ham. 
Vennerne havde også forståelse nok til at indse, at verden muligvis var 
større, end de hidtil havde troet. På sin vis så de lidt op til Frank, når de 
sammenlignede deres første år på de to folkeskoler, de var ansat på. 
Der havde slet ikke været de historier om eleverne, som Frank kunne 
diske op med, og kærligheden havde trange kår, skulle de hilse og sige. 
Det eneste område, hvor folkeskolen matchede efterskolen, var kolle-
gerne. Officielt var der ikke faste pladser på lærerværelset. Som ny skul-
le man bare lige vove at sætte sig på en plads, der tilhørte en lærer! Læ-
rere var altså et specielt folkefærd! 
 

Ilse blev udskrevet fra hospitalet efter en uges tid, fordi hun var sluppet 

mirakuløst fra ulykken. Hun var fortumlet og forvirret og var derfor 
taknemmelig for, at hun kunne flytte hjem til sine forældre for en stund.  
Gert, hendes 15-årige søn med den første mand, boede mest i Århus 
hos en ven fra efterskolen, og Dorthe, Ibs datter på 23, som han havde 
fået i sit første ægteskab, havde fået arbejde på en anden efterskole på 
Sjælland. Den unge pige i huset, Anni, havde fået sommerferie. 
Ilse selv rejste straks efter begravelsen til Island og blev der et par uger. 
 
Hun var ked af det på Ibs vegne, men ikke egentlig sørgende. Dertil 
havde den sidste tid nok været lidt for kaotisk med ham. Hun syntes, at 
det eneste, hun virkelig ikke kunne tilgive ham for, var ikke volden mod 
hende, men derimod hans svigtende interesse for hende. Den sved! 
Til gengæld savnede hun den 58-årige mand, som havde været hendes 
elsker, chauffør, private tjener. På trods af hendes ligegyldighed over 
for ham vidste hun godt, at han et eller andet sted alligevel havde bety-
det noget for hende og sandsynligvis også havde hjulpet hende indirekte 
videre, når bølgerne i Asgaard var rullet højst.  
Begravelsen havde haft deltagelse af partispidser fra København, selve-
ste Per Hækkerup havde kastet glans over det hele med sin deltagelse. 
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Kun Dahl-Hansen fra skolen og naturligvis bestyrelsen var der med den 
ret nyvalgte formand, brugsuddeler Frederik Hulkenbjerg i spidsen, 
resten var byrådskolleger og en masse venner og politiske forbindelser, 
der mere eller mindre holdt sig i baggrunden. Præsten havde faktisk fået 
fat i nogle af Ibs centrale karakteristika. 
Man undlod taktfuldt at spørge til den 58-årige mand under begravel-
sen. Ilse havde måske håbet, at når hun vendte tilbage fra Island, ville 
alle have glemt alt om ham. Det gik ikke helt sådan.  Ilse blev udsat for 
mange spørgsmål om ham og Jaguaren, men hver gang afparerede hun 
ved at mumle noget om, at det var en gammel bekendt fra for længe 
siden. I avisen havde der stået en del om ham, en nu pensioneret for-
henværende fabrikant. Ilses forældre, især moderen, ville nu godt vide 
besked, om det var en elsker, hun havde der. Men Ilse blev stædigt ved 
med sine forklaringer. 
 
 
Senere var hun blevet kontaktet af formand Frederik Hulkenbjerg. Hun 
hadede ham faktisk. Hans sleske facon og underdanige væsen var hende 
imod; normalt satte hun pris på høflighed og anerkendelse hos andre, 
når de var sammen med hende. Men af en eller anden grund kunne hun 
næsten ikke klare den lille gnom til brugsuddeler. Han var falsk som den 
mælk, han havde forsøgt at sælge, selv om den var for gammel. Hvis 
man en gang kom til at træde ham over fødderne, var man til gengæld 
prisgivet. For den mand kunne bare ikke tilgive, når han blev såret. 
Da han sidste år blev formand, var et af hans forsætter, at han ville lære 
personalet godt at kende. Prisværdigt. Men så begyndte han at love dem 
en ordentlig pension, hvorved han trådte ind over Ibs område, og Ib 
tog ham det unådigt op. De tos venskab led skade der. Ib havde heller 
ikke haft det for godt, da han opdagede et kæmpesvind i Brugsen, og 
han vidste ikke, hvad han ville gøre ved det. Og derfor nåede han ikke 
at gøre noget. 
-Kunne du ikke tænke dig at overtage forstanderposten, Ilse, spurgte 
han med den der stemme, han brugte, når han lige havde fået et fæno-
menalt tilbud hjem i vin eller mørbradbøffer. 
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-Nej, overhovedet ikke, svarede hun øjeblikkeligt. 
De havde snakket frem og tilbage, men hun var fast besluttet på, at 
Asgaard Efterskole var et overstået kapitel for hende. 
Hun havde klart helt andre bekymringer at hæge om. 
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Tirsdag 8. august 1972 
 

Ilse sad ved eftermiddagsteen og talte dæmpet med sin mor.  

Faderen var lige taget over til naboen for at hjælpe med noget brænde. 
-Mor, når jeg tænker tilbage på min barndom, har du altid været den, 
der har bestemt alting. Hvor var far? 
-Han skulle jo koncentrere sig om arbejdet, og han var ofte i udlandet. 
Det har ikke altid været lige nemt. 
-Men du har stået for alt. Jeg husker dig som den, der konstant bestem-
te alting. Det var næsten ligegyldigt, om far var hjemme eller ej. Han 
fandt sig altid i det. Hvordan kan sådan noget forekomme? 
-Din far og jeg har haft et vidunderligt liv sammen. Han har klart nok 
forstået at give kvinden i hans liv plads. 
Moderen smilede. 
-Du har da bestemt rub og stub. Når jeg fik smæk af dig, gik han ud i 
haven. Jeg kan ikke erindre et eneste område, hvor far har bestemt no-
get som helst. 
-Det passer ikke. I sommeren 64 bestemte han, at vi skulle køre til Itali-
en!  
-Jeg føler, at det altid var dig, der opdrog mig. Når jeg havde brug for 
trøst, var det dig, der var der. Jeg kan ikke huske, at far var der på den 
måde! 
-Han er ikke sådan fremme i skoene. Du kan stole på, at han holder af 
dig lige så meget som jeg! 
Ilse tav.  
-Jeg vil godt fortælle dig, at det gik rigtig dårligt for Ib og mig det sidste 
år. Jeg kunne slet ikke finde ud af det. Jeg syntes, at han holdt mindre 
og mindre af mig. Jeg prøvede nye parfumer, jeg gik i bad to gange om 
dagen, jeg klædte mig lækkert, jeg lavede hans yndlingsretter, intet hjalp! 
-Vi havde godt nok mærket en forandring hos jer. Ikke mindst da han 
var i Harzen med skolen. Da forstod vi, at I havde nogle problemer. 
-Somme tider svigter kærligheden bare, Ilse. Det er ikke sikkert, at du 
har gjort noget forkert. Måske er Ib bare blevet træt af dig, det hænder 
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jo i de bedste familier, ved du. Havde du slet ikke noget med ham der 
den 58-årige at gøre? 
-Mor! Jeg har jo sagt, at der intet var mellem os. Han var jo også alt for 
gammel. 
Moderen lod til at lade sig nøje med den replik og rejste sig for at gå ud 
for at lave kaffe. 
 
 

Eftermiddagen var en særlig eftermiddag. Bestyrelsen havde indkaldt 

samtlige ansatte på Asgaard Efterskole til møde, hvor den nye forstan-
der skulle vælges. Hele sommeren igennem havde den arbejdet hårdt på 
at finde Pahlgaards afløser, og Ib havde haft ret på det punkt: Det var 
ikke nemt at finde en afløser, slet ikke i sommerferien.  
Efter Ilses afvisninger havde de været ved Dahl-Hansen flere gange, 
men han havde konsekvent sagt pænt nej tak. Han ville ikke engang 
konstitueres i stillingen, indtil de havde fundet den rette. 
Så de måtte klø på med store annoncer i aviser og fagblade, og med 
møje og besvær havde de fået fire ansøgninger. 
Bestyrelsen havde rundsendt i begyndelsen af ferien et brev til de ansat-
te, hvori de beklagede Pahlgaards død, og de opfordrede stærkt til, at 
lærerne ville være med til at finde den rette afløser. Der stod, at ingen af 
de nuværende ansatte lærere var interesseret i at fortsætte som forstan-
der.  
Der havde kun været disse fire ansøgere, og de lærere, der tilfældigt 
havde været til stede til dette ene møde, havde beredvilligt vist rundt på 
skolen og snakket med dem. Brugt en feriedag til skolens bedste. 
 
Bestyrelsen hilste venligt på de ansatte, efterhånden som de dukkede 
op. De to nye lærere præsenterede sig, fynboen Paw, der kom fra 
Odense Seminarium og var 25 år og fuldt ansat på prøve og den noget 
ældre Fonby, der var grillejer i Asgaard, men som ville læse et antal vi-
kartimer som deltidsansat. Paw var en pæn fyr, sådan ville Frank nok 
betegne ham, men noget korpulent. Med andre ord fyldte maven for 
meget i forhold til resten af kroppen. I  modsætning til Fonby snakkede 
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han både noget mere og noget højere, og det fynske tungemål skar 
igennem lærerværelset. Han lod til at kende de fleste ansatte og havde 
allerede besøgt Dahl-Hansen privat, en ære ikke engang Frank endnu 
var blevet tildelt efter et års ansættelse. 
De var begge ansat af Pahlgaard i begyndelsen af juni.  
Alle hilste rundt, og stemningen var lidt trykket. De fleste var naturligt 
påvirkede af Pahlgaards død, men sådan ligefrem savne ham var der nu 
heller ingen, der gav udtryk for. 
Frank var i godt humør. Dels var han overhovedet ikke fyret, det stod 
ingen steder, så tak for det, tænkte han. Dels var han godt på vej til at få 
has på sin hang til Ilse Pahlgaard, og hun ville nok ikke vise sig mere i 
Asgaard. Det var han ret sikker på. Tilbage var Bente. Men der kunne 
ske meget, når tiden havde lægt sårene. Så han var fortrøstningsfuld. 
På bordet stod der flere flasker vin og øl, og formanden nødede hver 
enkelt til endelig at tage et glas. Han var ikke så høj, og så skelede han 
en smule. Han talte med dialekt, og det var ikke alle, der altid kunne 
forstå ham. Det værste ved ham var hans villede snuhed. Han mindede 
så klicheagtig om en ræv, at man end ikke ville nævne det. Han var let-
tere rødhåret, og når han skulle fremstå klog og vidende, lænede han sig 
lidt frem og plirede med øjnene, hvoraf mindst et kiggede på en. Da 
skolen fik et kæmpemaleri med logo og kunstnernavn, skulle han holde 
talen som noget af det første efter sin indsættelse som formand sidste 
år.  
Det havde været noget af en katastrofe, da det tydeligt kom bag på ham, 
at han pludselig skulle optræde sådan. Han var ikke belæst, hvilket han 
naturligvis ikke kunne gøre for, men så skulle han måske have lært talen 
udenad og ikke forgæves søgt at læse op fra det stykke papir, som hans 
kone havde skrevet for ham. Han hakkede og stammede ynkeligt og 
fremstod ikke som den formand, der var øverste leder på skolen. 
Borgmesteren var der også, og han holdt en fin tale. Da de to mænd 
senere sad sammen under kaffen, blev borgmesteren ganske forvirret 
over, at Frederik Formand skelede. Han så flere gange til siden for at 
finde ud af, hvem Frederik sad og gloede på. Når han talte til ham, hvad 
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han gjorde i begyndelsen, kunne han ikke beslutte sig for, hvilket øje 
han skulle kigge ind i. Han valgte stort set hele tiden det forkerte. 
 
 
De stirrede spændt på formand Frederik Hulkenbjerg. Lærerne var selv-
følgelig glade for at være blevet inddraget i det vigtige arbejde med at 
finde en ny leder, og stor var derfor skuffelsen, da Frederik sagde: 
-Velkommen til jer alle og tak, fordi I kunne og ville møde op i dag. Jeg 
kan da vist godt allerede nu (her så han med det ene øje på de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, mens han samtidig med det andet så på de an-
satte) afsløre, at vi har valgt den kommende mand til stolen! 
Der hørtes en mere eller mindre undertrykt mumlen hos flere af lærer-
ne, og Hasager rømmede sig og indvendte: 
-Var  det ikke derfor, at vi skulle komme, fordi vi skulle være med til at 
udvælge den rette mand? 
-Nu har bestyrelsen gjort det hårde arbejde med det, så det slipper I for! 
Sagde Frederik med et smil. Hasager anede ikke, om han kiggede på 
ham. 
-Hold kæft, sagde Bente vantro med lav stemme. Frank så på hende og 
nikkede: 
-Ja, kend din plads, bette pige! 
Hun stirrede bare koldt på ham. I gamle dage ville der have været et 
lille, indforstået smil mellem dem, og de ville begge have vidst, hvad 
den anden tænkte. Nu var det, som om de var helt fremmed for hinan-
den. Hun behandlede ham virkelig som en kollega, som enhver anden 
kollega.. 
 
Frederik Hulkenbjerg rømmede sig og så direkte på de ansatte fra den 
ene til den anden, så godt han kunne. 
-Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft store vanske-
ligheder med at få stillingen besat. Ib har jo fyldt meget i skolens hver-
dag, og det savn kommer vi nok aldrig over. 
Kollegerne kiggede stjålent på hinanden. Flere af dem var knap så enige 
i det udsagn. 
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-Vi har spurgt nuværende kolleger, om der var interesse for at være 
konstitueret i stillingen, det ville nemlig give os noget mere tid, og det er 
tid, vi har brug for til at finde den rette. 
-Men vi har desværre måttet konstatere, at byrden var for tung. Og alli-
gevel har vi været så heldige, at en person har takket ja til at agere for-
stander en rum tid. Heri ligger, at vedkommende klør på så længe, det 
er nødvendigt. Hvis begge parter er tilfredse, er der sådan set ingen 
grund til at ændre på det. Og kommer der kurrer på tråden, så har vi 
netop tiden til at søge en fremmed udefra. 
De ansatte kiggede forundret rundt i kredsen. Hvem i alverden kunne 
det dog være? 
-For det er en, I alle kender, der har sagt ja. Ilse Pahlgaard har efter 
nogen tids tøven sagt ja tak til denne udfordring. Ilse kan desværre ikke 
være her i dag, men hun kommer fra på fredag, hvor alle ansatte traditi-
onelt mødes for at forberede det nye skoleår! 
Da han afslørede navnet, gik der en lille, men mærkbar tavshed igen-
nem forsamlingen. Ingen havde regnet med, at Ilse var interesseret. 
Faktisk var der slet ingen, der efter brevet fra bestyrelsen havde forestil-
let sig hende som forstander for Asgaard Efterskole, selv om hun i Ibs 
tid var stedfortræder og næstkommanderende. 
Der blev en mumlen rundt om i lærerværelset, og Frederik måtte lige slå 
på sit glas: 
-Lad os skåle for, at vi har fundet den rette til denne post! 
Frank vidste ikke, hvordan han skulle reagere på den nyhed. Han havde 
glædet sig til det nye skoleår og havde udelukkende fokuseret på under-
visning, forberedelse, ideer og søgt at få styr på de forskellige uger og 
særlige dage, der altid findes i et skoleår. Men dette?  
Han så på de andre. Hasager blev ved at slå asken af sin cigaret, mens 
han rettede på sine briller, som han plejede, når han skulle tænke sig 
om. Dahl-Hansen så ned, Hans spærrede øjnene så meget op, at han 
kunne se sig selv i nakken. Det var helt tydeligt ikke hans kop te. 
Bente stirrede alvorligt frem for sig. 
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Frank tog Elizabeth med hjemad og gik med ind til en kop kaffe. Ny-
heden var alligevel af en sådan karat, at han trængte til at tale med no-
gen om det. 
Elizabeth spurgte ham, da de sad ved sofabordet med kaffen, om hans 
mening om Ilse som forstander. 
-Det skal da komme an på en prøve. Men jeg synes nu ikke, hun sidste 
år viste noget særligt hverken som vice- eller medforstander, eller hvad 
hun nu var. 
-Hun var stedfortræder og forstanderægtefælle, et lidt sjovt udtryk. 
Pahlgaard forlangte, at hun blev ansat sådan. Først ville bestyrelsen 
ansætte dem som forstanderpar, men det gik Ib ikke med til, da Ilse 
ikke har lærereksamen. Hun er jo sygeplejerske! Og han kunne forudse 
problemer, hvis hun var på samme lederniveau som han! Desuden kun-
ne det slet ikke lade sig gøre formelt. Der er kun én forstander og leder 
på en efterskole! 
-De har da været i alvorlig knibe for at finde en forstander, siden de har 
valgt hende! 
 
I det samme kom Lars Peter ind og hilste venligt på Frank: 
-Nå, er der gang i den nede på skolen? 
Han vidste åbenbart allerede bedre. 
-Bestyrelsen kontaktede mig for at forespørge, - Lars P trak ordet ud og 
søgte at efterligne Frederik Hulkenbjerg, -om jeg evt. var interesseret i 
forstanderstillingen. Men jeg takkede pænt nej. Jeg skal sku ikke nyde 
noget! 
-Lars, du har jo dit fine job på byskolen, selv om du da somme tider har 
snakket om, hvad du ville gøre anderledes end Ib, hvis det var dig, der 
… 
-Ja, men så skal jeg have nogle beføjelser, som bestyrelsen ikke vil give 
mig. For de vil både blæse og have mel i munden. De kan jo ikke på 
den ene side foreslå elever med store sociale vanskeligheder og på den 
anden ikke bevilge det ekstra mandskab til dem. Så er det fuldstændig 
håbløst! 
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Frank nikkede eftertænksomt. Det var svært at vurdere, hvordan tinge-
ne hang sammen, og han kendte ikke til andre elever, fordi han var så 
ny og frisk fra seminariet. 
-Men I har så fået, eller rettere Ib nåede at få ansat to kolleger. Fonby 
kender vi jo, han er den, han er. Men hvordan vil det gå med ham der 
Paw? Sådan en fynbo kan godt få problemer.  
-Jeg har kun lige fået hilst på ham, men han virker god nok.  
-Han har nogle eksamenspapirer, der siger wow! 
Elizabeth mente dermed, at han nok skulle klare sig. 
-Ved I godt, at Fonby kan være en ilter herre? Lars P kiggede på dem.  
-Han har da været indblandet i op til flere tilfælde af vold, hvor han har 
været ophidset over kunder, der ikke ville betale eller påstod, de havde 
fået forkert tilbage eller sådan nogen småting, der af og til sker i en grill-
forretning. 
-Han skal kun være vikar, så vi må da håbe, at han nøjes med at slås 
nede på grillen! 
 

Ilse og moderen talte lavmælt, men så meget desto mere intenst, nu om 

fremtiden. 
Hun forklarede forældrene, hvorfor hun havde skiftet mening om for-
standerposten. Det var Svend Aage fra bestyrelsen, der havde fået hen-
de på andre tanker, for oprindeligt ville hun bare ikke. 
Hendes forældre syntes, det var fint med den nye titel, de mente ikke, 
det ville være et problem, at hun kun var sygeplejerske. Herre gud, hun 
havde jo en masse erfaring fra tidligere. 
Ud på eftermiddagen ringede advokaten for at aftale et tidspunkt for et 
møde om boet efter Ib. 
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Fredag 11. august 1972 
 

Ilse havde i ugens løb haft travlt med at flytte tilbage til tjenesteboligen. 

Hele sommeren igennem var den praktisk talt urørt, så det havde været 
en nem omgang, bortset fra at der trængte til at blive gjort rent. Anni 
var blevet pålagt at sørge for det, og hun var omsider i bund. 
Ilse havde brugt en del tid på sammen med Anni at smide meget af Ibs 
tøj og ejendele ud. Hun sorterede bunkerne, og Anni bar det hele ud i 
forgangen. Valdemar Pedel havde hjulpet, og det tøj, han syntes, var for 
pænt til at blive smidt væk, beholdt han selv. Ilse syntes efterhånden, 
hun havde fået lidt styr på det hele. 
Men også kun lidt og kun det, der havde med skolen at gøre. Alt om-
kring boet efter Ib havde hun overladt sagføreren, og hun orkede ikke 
at beskæftige sig længe med det.  
Formand Frederik Hulkenbjerg aflagde flere gange besøg i forstander-
boligen og plirrede med sine øjne, hvoraf mindst et fæstnede sig på Ilse. 
Hun måtte til sidst bede om at få arbejdsro, idet de ellers ikke ville nå at 
blive færdige. Frederik forstod det godt og luskede da også hjem igen. 
Anni havde knoklet meget, og de to havde snakket sammen om at for-
længe hendes ansættelse som ung pige i huset med et år. Anni ville ger-
ne være småbørnspædagog, men trods sine 19 år følte hun sig ikke pa-
rat endnu til uddannelsen. Hun var derfor mest interesseret i at kunne 
fortsætte i det Pahlgaardske hjem. Hun var glad for Ilse Pahlgaard, så 
op til hende og betragtede hende på sin vis som sin mor og på anden 
vis som sin lærer. Hun havde mistet begge sine forældre, kort før hun 
blev ansat hos Pahlgaards. Det havde været en vanskelig tid for hende, 
men hun havde følt sig godt hjemme og var blevet taget godt imod.  
Fredag morgen stod Ilse tidligt op, gik i bad og havde aftenen før valgt 
det rette tøj til dagens anledning. Og Anni havde som sædvanlig lagt det 
frem, så alt var klart. Vejret var efter nogle varme dage blevet lidt mere 
omskifteligt, så tøjet matchede. 
Ilse var selv lidt spændt på at møde sine kolleger. Siden bestyrelsen 
havde offentliggjort deres valg i tirsdags, havde hun fået tilkendegivelser 
fra mange sider, nede i Brugsen var hun blevet standset adskillige gange 
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af Ibs tidligere politikerkolleger og af mennesker, som hun kendte flyg-
tigt, men endnu ikke af kollegerne. Hun havde ikke hørt fra nogen, men 
i går, da hun kom hjem fra indkøb, stod en frisk buket blomster i en 
vase, som Anni havde sørget for. Der var et lille kort ved: Til lykke med 
udnævnelsen! Fra én, der holder af dig! 
Det varmede, men hun var meget usikker på, hvem det kunne være fra. 
Der var da flere muligheder.  
 

Lidt i 10 stod hun i døren til lærerværelset og hilste hjerteligt på alle. Til 

nogle få sagde hun tak for deltagelsen, til alle havde hun et smil og en 
kvik bemærkning. Hvis hun havde følt sorg over Ibs bortgang, viste 
hun det ikke. 
Frank var lidt nervøs. Nu havde han lige glædet sig over, at i år ville han 
skulle starte et skoleår uden nervøsitet – og så alligevel ikke.  
Han hilste på Ilse med buldrende hjerteslag, hun smilede til ham og 
trykkede ham varmt i hånden og sagde lavmælt: 
-Dejligt at se dig! 
Det varmede ham usigeligt, og han mærkede, at han var under den 
kvindes kontrol. Hendes dejlige smil og smukke øjne sendte ham straks 
til tælling, og han vidste ikke, hvordan han skulle reagere på det. Han 
kunne bare mærke, at forelskelsen buldrede tilbage med lynets fart. Det 
havde den lange sommerferie ikke ændret på. Han havde mere end en 
gang siden i mandags også tænkt på, om det nu var udelukket, at de to 
havde noget sammen, eller om det tværtimod blev lettere? 
Han lagde mærke til, at Bente hilste anderledes køligt på Ilse. Var hun 
stadig noget stødt over, at hun havde ødelagt det for hende og Frank? 
Han satte sig og gav sig til at snakke med Hans og Valdemar. Alle an-
satte var her! Det var helt nyt, at både Fru køkkenleder Lund, Valdemar 
og Elizabeth fra kontoret deltog i sådan et lærermøde. 
Hans fortalte, at han i mange år havde haft en høreskade på det højre 
øre. I sommerferien fik han efter måneders venten endelig den operati-
on, der skulle gøre ham hørende igen. Men indtil videre uden resultat. 
Tværtimod. Foreløbig kunne han nu slet intet høre med det øre. 
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Ilse åbnede mødet og gav med klar stemme de seneste informationer 
om de kommende elever. Hun havde også et forslag. Hun syntes, at alle 
lærere skulle besøge eleverne i deres hjem i løbet af september.  
-Det er altid godt at se, hvordan vore elever bor. Og hvordan familiere-
lationerne er! 
Den tyggede de lidt på, men fandt forslaget fornuftigt. I det hele taget 
optrådte Ilse Pahlgaard med en naturlig autoritet, der fik enhver tvivl 
om hendes rolle til at forstumme.  
Ilse var den nye forstander. Basta. 
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Søndag 13. august 1972 
 

Forældre og elever i lange baner med oppakning blev fordelt på værel-

ser, og kl. 16 startede velkomsten i gymnastiksalen. 
I dag var det Ilse, der stod der på talerstolen. Med rank ryg og en be-
mærkelsesværdig udstråling bød hun forældre og elever velkomne og 
startede selv sangen. Der var intet i hendes fremtoning, der tydede på, 
at her stod et menneske, der for to måneder siden havde mistet sin 
mand. 
Hun holdt en kort, men engageret tale og sluttede af med at præsentere 
alle ansatte. Og alle var med, både Fru Lund, Valdemar og Elizabeth. 
Her var der sket forandringer! 
Også hendes måde at gøre det på var anderledes. De ansatte blev bedt 
om at stille sig på en lang række, og så bad hun hver enkelt om at stå 
frem efter tur og kort fortælle, hvem man var. 
Denne startsøndag var Frank mere ovenpå. Han syntes selv, at han nu 
bedre kunne overskue, hvad det så indebar og talte med forældre og 
elever, som om han havde været lærer i årevis. Gengangerne fra sidste 
år kom hen til ham og hilste og spøgte, og det fik ham til for alvor at 
stille store forventninger til dette år. Og bagefter, da kollegerne sad på 
lærerværelset med en kop kaffe, nød han det fællesskab, som de havde 
omkring skolestarten. 
Kun over for Bente var han noget usikker. Han kunne stadig mærke 
forelskelsen til hende, men hun agerede, som om hendes følelser for 
ham var totalt fraværende. 
Han snakkede en del med Paw, der havde mange spørgsmål om skolen. 
Paw var et af de heldigvis forholdsvis få mennesker, der havde den der 
vane med at stille sig tæt på den person, de talte med. Flyttede man sig 
lidt bagud, flyttede de med og overskred dermed en imaginær grænse, 
en intimbarriere.  
Frank klarede det ved at vende sig om og tale med ryggen til. Men for-
ældrene vidste ikke bedre, og Frank så flere gange en forælder bakke 
tilbage under samtale med Paw. 
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Mandag 14. august 1972 
 

Frank vågnede tidligt. Han huskede endnu, hvor nervøs han havde 

været ved sidste års skolestart før de første timer, hvor han ikke anede, 
om han var købt eller solgt som lærer. 
I dag var det anderledes. Han havde bedre tjek på forberedelsen nu, 
meget bedre; besøg på amtscentralen, biblioteket, bestilling af film på 
Statens Filmcentral, avisbestilling, ja, endda et besøg på den lukkede 
kvindeafdeling på det psykiatriske hospital i Hvidding havde han fået i 
stand. 
Han skulle have et helt nyt fag, forbrugerorientering, der skulle kobles 
sammen med undervisning i psykologi og samfund. En aften om ugen 
skulle han undervise et hold fra 9. klasse i tre timer. Og netop dette 
hold skulle opleve, hvad det ville sige at være psykisk syg, når det var 
værst. 
Han havde troet, at det ville være rigtig træls med at skulle se på Ilse 
hele tiden. Men der havde han forregnet sig. Tværtimod. Han nød at se 
hende til morgensamling, i frikvartererne, til middagsmaden, og hvor 
hun ellers færdedes. Det var en ren udsøgt glæde for ham at se hende. I 
hvert fald efter denne første almindelige undervisningsdag i skoleåret 
1972-73. 
 
Under morgensamlingen, som Ilse styrede på en selvfølgelig måde, selv 
om det var lidt underligt at være vant til Pahlgaards facon, præsenterede 
lærerne sig for eleverne. Frank følte, han var ovenpå og fik hele forsam-
lingen til at grine med historien fra sidste år om ham neanderthaleren, 
der kort før jul var kommet ind på skolen en søndag og havde pandet 
Frank en og sluppet godt fra det, trods Frank havde brunt bælte i judo.  
De lyttede også intenst til Hans, der fortalte om sine besværligheder 
med øret. Han fik slet ikke stereofonisk musik, det var mono det hele. 
Og når hans søn kaldte på ham, kunne han ikke høre, hvor han kaldte 
fra. 
Ilse sørgede på den måde for, at det hele blev en rigtig hyggelig oplevel-
se. Det tegnede godt for skoleåret. 
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Frank gik efter morgensamling med sin klasse ind i 9.B, det lokale der lå 
nærmest fællessalen.  
 

Han så sig rundt i klassen. Der var nogle gengangere fra sidste år, og 

han havde glædet sig til at gense Tommy, Lene og flere af de andre. 
Han blev glad over at se dem, og han blev også glad, fordi han kunne 
se, at de var glade for at se ham. Så kunne det ikke være helt skidt. Disse 
andenårselever sad selvfølgelig samlet, men Frank havde tænkt på det: 
-Jeg har jeres siddepladser her. 
Han læste op og dirigerede dem sammen. Nu var de spredt og udgjorde 
ikke en massiv gruppe over for de nye.  
Derefter bad han dem snakke sammen to og to for bagefter at præsen-
tere sidemakkeren. Det skabte en god stemning, og timen gik hurtigt. 
Han fornemmede gode vibrationer indtil videre. 
 
I 10-pausen kom Paw hen til ham og spurgte, om han eventuelt havde 
et værelse og plads i sit hus til en husvild. 
-Jeg har lejet noget elendigt lort, påstod han, -og jeg vil gerne finde no-
get bedre. Indtil da er jeg ude efter at overleve! 
Frank grundede lidt over hans anmodning, men besluttede sig så for at 
være åben og imødekommende og meddelte ham, at han godt kunne få 
det lille værelse inde bag stuen. Især hvis det var en kortere periode. 
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Tirsdag 15. august 1972 
 

Allerede dagen efter boblede flere problemer op. En elev meldte til Fru 

Pahlgaard, at der var forsvundet 10 kroner fra hans pung på værelset. 
En anden elev havde hjemve i særlig grad og lå bare på sin seng og stir-
rede op i loftet med røde øjne. En tredje var vådligger. Ilse havde jævnt 
travlt hele formiddagen. 
Elizabeth syntes godt om Ilse, og selv om aldersforskellen havde gjort, 
at de ikke havde haft noget sammen privat, så var de alene i kraft af 
deres mænds politiske liv arbejdet fint sammen. Allerede de første par 
dage lovede godt.  
Ilse spurgte hende, om hun ikke snart trængte til et nyt bord og en ny 
skrivemaskine? Den gamle havde været i brug i mange år og kunne for-
tjene pension. Elizabeth opfattede det klart som nye toner og blev glad 
for meldingen. 
Da Elizabeth var gået hjem, sad Ilse lidt tilbage og forsøgte at få et lille 
overblik over papirer, skemaer og planer for det ene og det andet. 
Det bankede på døren. Ind trådte Frank. 
-Hej Frank, smilede Ilse glad. –Rart at se dig… 
-Ja, jeg synes jo, at vi to måske har lidt at tale om, hvis du også synes 
det. Allerede her kludrede Frank i det. 
Ilse bad ham sætte sig i stolen over for hende. Så rejste hun sig, kiggede 
ind på lærerværelset for at sikre sig, at der ikke sad nogen derinde, luk-
kede døren og gik tilbage igen og stillede sig bag Frank og nulrede ham 
i håret. 
-En nøgtern vurdering af vort lille forhold ville formentlig resultere i, at 
det ikke går med os to. Du skal ud og have fat i nogle unge tøser, du 
kan få noget erfaring med, bygge en familie op sammen med, stifte 
hjem og alt det der. Jeg er 34 år nu, Frank! Er det ikke det, man siger: 
Med 40 år er man færdig! De der danseaftener for de unge på 40 er ren 
nostalgi. 
-Jeg må tilstå, Ilse, at jeg bare blev så forelsket i dig, og jeg kan mærke, 
at jeg stadig er varm på dig! Det er sin sag, når du nu er forstander og 
dermed min chef! 
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Han forsøgte at være lidt munter. 
Ilse smilede til ham og satte sig på bordet med benene hængende ned:  
-Jeg var nu også din chef sidste år. Vi kan måske have noget sjov sam-
men som den nat, du ved.. 
Hun sad så udfordrende med sine hofter og smukke ben, at han ikke 
kunne lade være med blidt at stryge op ad hendes ene lår med sin hånd. 
Hun lod ham gøre det. Lige da han rørte hende, skælvede hun uvilkår-
ligt, det var længe siden, hun sidst.. Det var faktisk Tønder-turen med 
den 58-årige mand.  
Hun kom til at tænke på ham og følte et strejf af vemod over at have 
mistet ham. Hun forsøgte at afslutte samtalen: 
-Jeg har lyst til dig, Frank, men blot ikke lige nu. Hav lidt tålmodighed 
med mig, så skal du se! Og belavede sig på at rejse sig. 
Frank indså det formålsløse og kunne ikke lade være med at lægge an-
sigtet ind til hendes velduftende lår: 
-Jeg længes sådan efter dig, hviskede han. 
Hun fik lidt hjertebanken og spredte benene: 
-Så gør noget ved mig! Sagde hun hæst, mens hun lænede hovedet bag-
over og lukkede øjnene. 
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Onsdag 16. august 1972 
 

Frank havde ikke kunnet mærke noget på Bente den første dag i skole-

året. Hun havde hilst venligt, men ikke varmt og kærligt, og det gav så 
alligevel et lille stik i ham. Hun var sød og tiltrækkende, som hun stod 
der på sin sædvanlige facon med det ene ben let bøjet ud til siden og 
den ene hånd på hoften, mens hun snakkede med Dahl-Hansen.  
Til gengæld havde oplevelsen i går med Ilse sat ham tilbage. Han var 
igen fanget af hendes magnetiske tiltrækningskraft, og han vidste ikke, 
hvordan han skulle håndtere den. 
Han havde opgivet håbet om, at de sådan ligefrem skulle kunne danne 
par, troede ikke på hende, når hun lovede at lade høre fra sig. Men hvad 
så? Han var overbevist om, at hun sagde det, hun sagde, for hans skyld.  
Hertil kom, at det naturligvis skulle være dybt hemmeligt. Han så godt, 
at hun dagen før havde sikret sig, at der ikke sad en eller anden kollega 
på lærerværelset. Det gik bare ikke med en kvindelig forstander, nu en-
kefrue, der havde forført en ung, mandlig lærer (det kunne selvfølgelig 
aldrig være omvendt). 
Han overvejede meget, hvad han skulle gøre. Så besluttede han sig for 
at ringe til hende i håbet om, at han kunne tillade sig at aflægge hende et 
besøg i forstanderboligen og få snakket ud om tingene. 
Det var den unge pige, Anni, der tog telefonen. Nej, hun var ikke 
hjemme. Om hun skulle give en besked?  
Nej, han ville ringe senere. 
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Torsdag 17. august 1972 
 

Frank havde lige spist til aftensmad, da det ringede på. Udenfor stod 

Ilse. 
-Må jeg komme ind? Spurgte hun. 
Han nikkede blot, anede nok, hvad hun ville, når hun var på den måde. 
De satte sig ned. I den sofa. Ilse så sig omkring. Der var ikke sket de 
store forandringer i stuen siden sidst. 
-Frank, hvad skal vi gøre? Jeg er lidt varm på dig, og jeg kan jo godt 
mærke, at det er gengældt. Men, hvis jeg besøger dig ofte, vil folk lægge 
mærke til det i denne lille by. Jeg synes, det er enormt svært. Hertil 
kommer aldersforskellen. Den inviterer ikke ligefrem til pardannelse… 
Frank svarede: 
-Jeg kan kun sige, at jeg aldrig har været så forelsket i en kvinde før.  
Frank valgte med vilje at sige kvinde frem for pige og fortsatte: 
-Og jeg har svært ved at forstå det, for vi har vel kendt hinanden i næ-
sten et helt år, inden vi havnede i suppedasen den nat… 
Ilse smilede til ham og lagde sin hånd på hans, tog om den, kærtegnede 
den med tommelen. 
-Jeg synes, du er så sød, Frank. Mine betænkeligheder går ikke alene på 
byen, på din alder, men også på at jeg er din chef. Hvordan vil kolleger-
ne reagere, hvis de kendte til os to? Og du skal vide, at jeg er vild med 
dig i sengen. Du har en ungdommelig kraft og sødme, jeg ikke er stødt 
på i årevis. Jeg tror ikke, det har noget med din alder at gøre. Jeg kan 
godt betro dig, at når jeg tænker på dig, så begynder jeg straks at få lyst 
til dig.  
-Og når jeg tænker på dig, Ilse, bliver jeg sådan varm over det hele og 
synes nærmest, at jeg går på en lille, lyserød sky…  
Han afbrød sig selv: -Hold kæft, hvor er det banalt. Men det synes jeg 
altså. Jeg ville ønske, at vi kunne nøjes med at ses engang imellem og 
dyrke hektisk lagengymnastik. 
Frank tænkte sig om og fortsatte: 
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-Kunne man forestille sig, at vi gjorde det- altså mødtes engang imellem 
og så så tiden an? Altså at vi prøvede at finde ud af, om det kunne bære 
mere og andet end hurtigknald? 
Ilse lagde ansigtet ind til hans: 
-Lad os! Skal vi begynde nu? 
 
 

Efter en times tid kørte Ilse hjem igen i forstanderboligen. Hun syntes, 

de var nået frem til en løsning, ikke en god og pragtfuld løsning, men 
en håndterbar, der måske med tiden kunne være en udvej. Hun havde 
undladt at fortælle Frank, at hun flere gange havde været på nippet til at 
gøre det helt forbi.  
Men også hun var i tvivl, netop fordi de havde dejlig elskov sammen. 
Han gjorde alt det ved hende, som hun satte pris på, og det var da gan-
ske rart, når han så bagefter lå på hende og kørte løs. Hun savnede så-
dan set også en mand!  
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Mandag 21. august 1972 
 

Bestyrelsen holdt sit første møde med Ilse som forstander. Smuk og 

velklædt sad hun ved bordenden og holdt de fem bestyrelsesmedlem-
mer i sin hule hånd. Med smil og smut i øjnene styrede hun det show, 
så enhver tanke om, at hun måske ikke var egnet til lederjobbet, måtte 
manes i jorden. 
Frederik sad som på pinde for Ilse, og da hun et øjeblik kiggede efter 
vandkaraflen, sprang han formelig op og skænkede galant op for hende. 
Det så ud, som om hans betagelse af hende var ligefrem proportional 
med hendes foragt for ham. For han kunne heller ikke undgå at mærke, 
at hun var knap så vild med ham.  
De andre medlemmer af bestyrelsen undrede sig lidt over ham. De var 
ikke vant til, at han ligefrem sprang op og var tjenstvillig. Svend Aage 
begyndte at føle en træthed over Frederik. Ilse havde nok mere ret, end 
han havde forestillet sig. 
Den aften hun endelig sagde ja til stillingen, havde Frederik hentet en 
god flaske den med tyren, og så skulle han og konen fejre det. Konen 
havde blussende sagt: 
-Jamen, Frederik da! 
For hun vidste godt, hvad det betød, når Frederik fandt rødvin frem. 
Det var ikke så tit. Så kunne man godt nå at få lysten igen. 
 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer havde Ilse det noget bedre med. 
Svend Aage mest. Han var en statelig herre, der ikke sagde mange 
unødvendige ord, og hans erfaringer fra skoleverdenen som pensioneret 
skoleinspektør betød, at han havde indsigt og viden om undervisning 
og pædagogiske forhold, som brugsuddeleren slet ikke besad. 
-Næste punkt på dagsordenen: De nyansatte lærere! Ilse, fortæl os, 
hvordan det går! 
Ilse mente, at det gik overvejende godt. Paw var trods sine fine semina-
riepapirer måske ikke den helt rette til de ofte barske vilkår, man havde 
på Asgaard. Paw kom fra rolige, stabile fynske forhold og havde i gan-
ske mange år boet sammen med sin mor. Alt her på efterskolen var 
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anderledes. Eleverne kom typisk fra uharmoniske hjem, hvor skilsmisse, 
druk og slagsmål hørte til dagens uorden, og derfor var de ofte præget 
af manglende struktur og overskud i deres tilværelse. Sådan noget var 
ikke indeholdt i Paws tilværelse, og der ville gå en rum tid, inden han 
forstod, hvad han havde med at gøre. 
Ilse forklarede. Hun mente også, at hans fynske var en udfordring for 
en del elever, især var det problematisk i forhold til elever fra Esbjerg. 
De hadede af et godt fiskerhjerte alt, der lød anderledes end jysk. 
-Foreløbig ser vi tiden an, han skal jo også have en chance. Og så havde 
han sutsko med til os alle sammen! Sådan nogle lavet af halm og høst-
bindegarn af hans mor. Så han vil os bestemt det bedste! 
-Med Fonby er sagen noget anderledes. Han er her fra byen, bestyrer 
grillbaren hernede og har bare nogle matematik- og sløjdtimer. Det 
klarer han fint, blander sig ikke så meget. Jeg tror, eleverne respekterer 
ham meget. 
-Frank fra sidste år har mange gode ideer, og han fører dem ud i livet. I 
ved, at han købte aktier sammen med sin klasse og faktisk tjente på 
dem. Ib var imod og forbød ham det, men det er nok ikke nogen ringe 
idé. 
Bestyrelsen nikkede bifaldende, de var godt klar over, at undervisningen 
i den danske folkeskole bar præg af en lønmodtagerkultur og ikke en 
iværksætterkultur. Og det var uheldigt. Bestyrelsen var sammensat af 
uddeler, pensioneret skoleinspektør, en elektriker, en bondekone og en 
museumsleder. 
Det duede bare ikke, at samtlige elever i den undervisningspligtige alder 
fik indprentet lønmodtagerfilosofi og aldrig hørte om det, der fik sam-
fundets hjul til at køre, nemlig erhvervslivet. Og uden iværksættere med 
ideer og gåpåmod intet erhvervsliv. Og uden erhvervsliv ingen lønmod-
tagere. Ilse fremlagde klart problematikken.  
Ilse roste også Frank for andre tiltag, hun kunne ikke lade være med at 
nævne hans forsøg på at lokke klassisk musik i ungerne og besøget i 
Esbjerg hos Vestjysk Symfoniorkester. 
Hun sluttede af med en kort gennemgang af de øvrige ansatte, og heref-
ter gik man over til at drøfte skolens økonomi. 
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Ilse fremlagde ideer til udvidelse af skolen, men bestyrelsen var betæn-
kelig ved hendes forslag. Dels skulle der så flere elever ind, dels ville 
byggeriet blive dyrt, og oven i var det tvivlsomt, om det ville være til 
skolens fordel. 
De sluttede aftenen af med at spise Fru Lunds højtbelagte smørrebrød, 
og Frederik sprang rundt og følte sig meget som vært. De andre kiggede 
en anelse undrende på ham, de kendte ham ikke på den måde. Sidste år 
var han noget mere tilbagelænet, men da var det selvfølgelig også Ib, 
der var forstander. Det så ud, som om Frederik Hulkenbjerg ville gøre 
alt for at tækkes Ilse Pahlgaard. 
Man skulle næsten tro, at han var forelsket i hende.  
 
Bagefter fulgtes flere af dem hjemad. De var enige om, at Ilse Pahlgaard 
havde gennemgået en forbavsende udvikling fra at være en nærmest 
selvudslettende kone bag Ib Pahlgaard til nu at fremstå markant som en 
myndig personlighed med udstråling. 
Frederik Hulkenbjerg ventede, til han var den sidste og lod, som om 
han samlede sine papirer sammen. Ilse bar nogle af fadene ud i køkke-
net, og Frederik tilbød at hjælpe på trods af hendes protester. 
Herude tog han hende om skuldrene med begge hænder og kiggede 
hende i øjnene med mindst et øje: 
-Ilse, jeg vil bare sige, at du er en fantastisk forstander. Og det synes vi 
alle! 
Ilse takkede, men var noget utryg ved den omklamring. Frederik var et 
halvt hoved lavere end hende, og hun kunne ikke lade være med at se 
ned på ham på flere måder. 
Han vedblev at holde ved hende. 
-Hvis du nogensinde får brug for hjælp, så kom øjeblikkelig! 
Det med hjælp fra Frederik kunne Ilse en lille historie om. Banken i 
Asgaard havde haft to røverier med kun en måneds mellemrum, og da 
den lå lige bag Brugsen, bad direktøren Frederik om hjælp. De aftalte, at 
hvis der var bankrøveri, skulle ekspedienten trykke på en knap under 
disken, hvorved en alarm i Brugsen blev aktiveret. Så var det meningen, 
at brugspersonalet skulle ringe og tilkalde politiet uset af forbryderen.  
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Systemet virkede upåklageligt ved generalprøven. Og en måned efter 
var der gevinst. En mand med elefanthue kom råbende og skrigende 
ind i banken viftende med en pistollignende genstand og forlangte pen-
ge. Ekspedienten var snarrådig og trykkede flere gange på alarmknap-
pen. I Brugsen gik alarmen. Frederik Hulkenbjerg hørte den og storme-
de ud af butikken og over i banken, hvor han stående i indgangsdøren 
råbte hen til kassedamen: 
-Sig mig engang, er I klar over, at I trykker på alarmknappen? 
Efter den oplevelse opgav banken samarbejdet med Brugsen og Frede-
rik Hulkenbjerg og fik en linje direkte til politiet i Vejen. 
 
Nu stod han der med sit fedtede røde pomadehår tæt på Ilse, og hun 
var uklar på, hvad han egentlig var ude på. Hun var sikker på en ting: 
hun ville aldrig gå til ham, hvis hun havde brug for hjælp. 
Aldrig. Aldrig.  
Ilse rev sig venligt, men bestemt løs fra hans tag i skuldrene og med en 
forklaring om, at hun skulle hente resten på lærerværelset gik hun. 
Frederik gik efter hende. Han stod lidt i døren og spærrede hende ve-
jen: 
-Jeg synes, du er så attraktiv en kvinde, så jeg håber da, at du ikke lige 
med det samme bliver gift igen og rejser! 
Stod han der under dække af sit formandskab og lagde an på hende? 
-Lægger du an på mig? Spurgte hun ham smilende med hænderne fulde 
af tallerkner. 
Han rødmede, men vinkede afværgende og med få afskedsord skyndte 
han sig ud. 
 
Da Ilse omsider ud på de små timer var hjemme igen, stod hun et øje-
blik og spekulerede. Så gik hun ind på det lille kontor, der før var Ibs, 
og tog et par ringbind ned fra reolen. Hun var kommet i tanker om, at 
Ib i sin formandstid for Brugsen havde mumlet noget om ekstra arbejde 
til ham, fordi der var rod i lageret. Der havde været et alt for stort svind 
i forhold til den lille butik. Han var begyndt at forklare hende, hvor 
meget svind, der højst burde være med en bestemt omsætning, og at 
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Brugsen i Asgaard havde overskredet dette tal betydeligt. Ilse gad på det 
tidspunkt ikke høre mere; der var andet, der var vigtigere for hende. 
Nu begyndte hun at studere papirerne med noget større interesse og 
prøvede at finde ud af, hvad der egentlig skete efter Ibs opdagelse. 
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Tirsdag 22. august 1972 
 

Advokat Ulrich Uhrwald havde på sit kontor i Esbjerg indkaldt til det 

møde, som endeligt skulle gøre boet op efter Ib. Han viste høfligt Ilse 
på plads i et lille sideværelse til kontoret og satte sig ned overfor efter at 
have budt på kaffe. 
Han redegjorde for de forholdsvis få ejendele, som Ib efterlod sig. Tilli-
gemed en enkepension, som hun ville få stor glæde af. 
Så rømmede advokaten sig og kiggede lidt underligt på Ilse Pahlgaard. 
-Der er lige noget, De skal vide. Jeg er nemlig også advokat efter boet 
tilhørende den herre, der var chauffør for Dem i Korskrokrydset! 
Ilse spærrede øjnene op. Hun havde glemt alt om den 58-årige mand og 
havde for længst begravet ham. Med et dukkede alle møderne og min-
derne op til overfladen, og hendes øjne var ikke helt fri for at blive en 
smule fugtige. 
-Han testamenterer Dem sin villa i Hjerting, forsikringspengene for 
Jaguaren samt en større sum i kontanter og obligationer. Der skulle 
være i omegnen af fem millioner. Hertil kommer en Jaguar mere, der 
holder i en garage her i byen. Jeg har arrangeret det sådan, at den bliver 
transporteret ud til villaen en af de nærmeste dage. 
-Desuden ejer han to sommerhuse oppe nordpå, et i Fjerritslev og et i 
Houstrup ved Nymindegab. 
 
Ilse holdt sig for munden. Det kom fuldstændig bag på hende. Hun var 
stået op her i morges i forvisningen om, at det var en rutinetirsdag. 
-Jeg tror lige, jeg skal sunde mig lidt. Kan vi lige lave en pause? 
Det, mente cand. jur. Ulrich Uhrwald  godt, kunne lade sig gøre. 
 
Hun kørte ud til Hjerting og parkerede langt fra villaen. Med bankende 
hjerte nærmede hun sig matriklen og låste sig ind. Den flotte entré med 
den specielle duft, nu en smule støvpræget. Ingen havde åbenbart været 
der, siden de forlod den for at tage den korte tur til Tønder i juni. Hun 
gik videre ind i stuen med en underlig tung fornemmelse. Der stod det 
chatol, han havde været så stolt af, fordi det havde tilhørt hans oldefor-

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. 



38 

ældre og derfor havde stor affektionsværdi. Det havde det stadig, dog 
nu med et anseligt støvlag.  
Der var hans yndlingsstol, hvor han sad, når han ikke var beskæftiget 
med hende. Der havde han stået og lavet mad. Der, der, der. Måske 
havde han alligevel betydet mere for hende, end hun havde troet.  
Langsomt gik hun rundt, tørrede støv af med en finger i en bordplade, 
stirrede tankefuldt på den sofa, hvor han havde givet hende så mange 
glæder. Han havde været så blid. Hun var lidt vemodig, faktisk rigtig 
tung i maven, måtte hun indrømme over for sig selv. 
Hun satte sig ned og mærkede bare, at tårerne kom væltende ud af in-
genting. Helt umotiveret. Længe sad hun og græd savnet ud. Så tørrede 
hun øjnene, rejste sig og kørte hjem.  
Hele vejen tilbage fra Hjerting til advokaten tvang hun sig selv til at 
prøve at glemme følelserne ved at spekulere over de konsekvenser, 
denne arv pludselig fik for hende. Hun så sig selv i et helt andet lys; hun 
havde nu nogle økonomiske muligheder, hun ikke havde haft før. 
Hun indså også, at hun blev nødt til at engagere en havemand til at hol-
de øje med villa og have og bil. Øh, biler. 
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Tirsdag 29. august 1972 
 

I Vestkysten havde Ilse indrykket en kontaktannonce under billet mær-

ke, hvori hun søgte en altmuligmand med kørekort. Gerne enkemand 
uden bagtanker, skrev hun. 
Midt på formiddagen dukkede posten op med et bjerg af henvendelser 
på annoncen. Det tog Ilse halvanden time at læse alle ansøgningerne 
igennem, men fandt til sidst et par stykker, der lød gode nok. Dem 
ringede hun til og aftalte et møde med. 
 

Forbrugerorientering var foregået over to tirsdages aftener. Denne 

aften skulle hele holdet til Hvidding Statshospital, hvor Frank havde 
lavet en aftale om at besøge den lukkede kvindeafdeling. 
Han havde på forhånd advaret eleverne og fortalt lidt om beboerne. 
Men det var noget værre, end selv han havde forestillet sig det. 
De blev lukket ind i beboernes dagligstue og så, hvordan kvinderne sad, 
hang, gyngede frem og tilbage, hev i møblementet, hvordan nogle af 
dem skreg, hvordan nogle af dem lavede sære lyde og andre truede. 
Lige, da eleverne trådte ind, blev de så forskrækkede, at de forreste au-
tomatisk trådte lidt tilbage med store øjne. 
-Ja, man skal nok lige vænne sig lidt til det her, mente en af plejerne, der 
viste dem rundt. 
Frank trak vejret dybt og overvejede, om det her nu også var en god 
måde at lære om psykiske abnormiteter. 
En af patienterne havde held til at gribe fat i Berits bluse, da hun gik 
forbi. Berit blev bleg, og en plejer fik patienten til at slippe. Men ikke 
uden konsekvenser. For patienten spyttede på Berit og ramte hende lige 
i ansigtet. Berit blev noget ked af det, og ude på badeværelset begyndte 
hun at græde. 
Frank trøstede hende og var ærgerlig over, at det skulle ødelægge en 
forholdsvis god oplevelse, hvor de alle sandt for dyden fik syn for sagn.  
Da de kørte hjemad, gik snakken livligt, og selv Berit tøede op og for-
talte igen og igen om hende der patienten. 
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Onsdag 30. august 1972 
 

Hans gik en sidste runde, inden han var sikker på, at alle elever enten 

sov eller var på vej til det. Det generede ham med det øre. Han skulle 
hele tiden sørge for at vende øret den rigtige vej, og alle andre måtte 
synes, at han vist var lidt mærkelig, fordi han drejede hovedet sådan. 
En sidste tur på pigegangen. På det næstsidste værelse lå Birgit og Ulla. 
Birgit stillede ham mange spørgsmål om øret, og baggrunden for alle 
disse spørgsmål var hendes egne oplevelser med en veninde, der havde 
høreproblemer. Hans sad på sengen og hyggesnakkede en rum tid med 
de to. Men han rejste sig dog, da han så på uret: overraskende nok var 
der gået en halv time! 
Han skyndte sig at sige godnat og ilede ned til sit vagtværelse. Han kun-
ne ikke læse mere end fem minutter, før øjnene gled i, og han slukkede 
lyset og lagde sig til og faldt straks i søvn. 
Han drømte, at han var ved at komme for sent i skole. Skoleklokken 
ringede allerede, åh nej, han måtte skynde sig. Halvvågen slog han dy-
nen til side og hørte et vækkeur ringe et eller andet sted i værelset. Det 
var ikke det, der stod på bordet ved siden af sengen. Han tændte lyset 
og forsøgte at lokalisere det irriterende ringeri. Det kom fra bogreolen, 
det var han sikker på. Med bare fødder trampede han derover og gik 
frem og tilbage langs hylderne, men kunne bare ikke finde vækkeuret. 
Så standsede det. Han åndede lettet op. Tænkte på, om en kollega hav-
de glemt et. Men de havde jo dette, hvorfor så tage sit eget med? 
Han lagde sig lidt mellemfornøjet igen og faldt ret hurtigt i søvn igen.  
Klokken to ringede et vækkeur. Hans for op, denne gang ærgerlig og 
vred, for nu vidste han, at nogen holdt ham for nar. Han tændte lyset 
og forsøgte igen at finde vækkeuret. Denne gang lød det mere, som om 
det kom fra et af vægskabene med  opgavehæfterne i. Han flåede dem 
op og fandt til sidst det formastelige vækkeur. Han gjorde det eneste 
rigtige, syntes han selv: Han knuste det mod gulvet i et enormt brag, 
åbnede vinduet ud mod gården og smed det ud. Sådan! 
Inden han gik i seng igen, ledte han efter andre vækkeure. Han vidste 
godt, at elever var skånselsløse. Det havde han også selv været, da han 
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gik på efterskole dengang i halvtredserne. Han huskede endnu, da et par 
af kammeraterne havde væddet om, hvem der turde sætte sig på gangen 
om natten og aflevere en puba der midt i det hele! Næste morgen var 
der blevet vild opstandelse. De var kun drenge på skolen der i vinter-
halvåret, men forstanderinden var ligeglad med, at det kun var drenge-
streger og var blevet godt tosset og havde skældt dem ud i over en halv 
time. 
Han søgte i over et kvarter, men kunne ikke finde flere. Omsider faldt 
han til ro og lukkede øjnene. 
Præcis klokken tre kimede det tredje vækkeur. Hans for op og eksplo-
derede. Han sprang ud på gangen og trykkede på klokken, den klokke 
der normalt fortalte eleverne, at nu skulle de enten til eller fra time eller 
til måltid eller til møde. 
Natten var stadig forholdsvis sommerlys, men det var alligevel nødven-
digt at tænde lys. Efterhånden vågnede flere og flere elever, og de fik 
søvndrukne noget tøj på og stimlede sammen nede i forhallen, hvor 
Hans skulende stod. Da han fornemmede, at de fleste elever var mødt, 
holdt han en dommedagsprædiken for dem. Forklarede dem, hvor træls 
det var at være på arbejde og ikke kunne få sin nattesøvn, fordi en eller 
anden stud havde placeret nogle vækkeure for at genere ham. Han op-
fordrede ikke direkte den eller de pågældende til at melde sig, men han 
lovede, at hvis han fandt ud af det, ville han tage vedkommende med 
ud i den mørke skov, læsse dem af og køre hjem igen, mens de kunne få 
lov at trave hjem i buldrende mørke! 
Eleverne gabte, men ikke mange sagde ret meget. Den eller de skyldige 
havde ikke den store lyst til at melde sig. 
Alle blev sendt i seng igen, og Hans gik til ro. Men ikke på vagtværelset. 
Han tog sin dyne med ind på lærerværelset og lagde sig der. Han var 
godt klar over, at de der vækkeure kunne fortsætte hele natten. 
Inderst inde måtte han stiltiende indrømme, men kun over for sig selv, 
at det faktisk var en rigtig god practical joke. Bare ærgerligt, at det skulle 
gå ud over ham. 
 

Ilse fandt ham næste morgen snorksovende lidt i otte. 
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Eleverne var selv gået ind til morgenmad, og den stakkels Hans havde 
intet hørt. Han havde jo heller ikke haft noget vækkeur. 
Vagtværelset blev endevendt, og Valdemar fandt yderligere tre vække-
ure sat til at vække med en times mellemrum. Hans lærte af den histo-
rie, at mange vækkeure ikke var ensbetydende med, at man kom op til 
tiden. 
Fra den dag var vagtværelset låst af om dagen, når det ikke var i brug. 
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Fredag 1. september 1972 
 

Paw flyttede ind på Pynten 10 sidst på eftermiddagen. De havde be-

sluttet at spise sammen til aften. Frank købte svinekoteletter, og Paw 
havde lovet at lave sin ”special sauce”, der egentlig blot bestod i væske, 
tilsat margarine og mel og så alle de krydderier fra køkkenhylden, der 
tilfældigt stod der. 
Som tak for den udstrakte hånd gav Paw ham et par af sin mors hjem-
melavede sutsko. Frank viste ham, at han var meget glad for den gave. 
Selv om de var glatte på trægulvet i stuen og svinede på tæpperne i gan-
gen og kløede på huden og lugtede lidt klemt og stod og dryssede der-
ude ved det andet fodtøj. Frank havde nemlig allerede fået et par af 
ham, hvilket Paw øjensynligt havde glemt. 
Snakken gik hyggeligt mellem dem, deres erfaringer fra seminariet blev 
blandet og sammenlignet, og mens Franks mest var hentet fra noget 
med piger og praktikken, var Paws overvejende fra krigsministeriet. 
Paw var fanatisk hjemmeværnsmand, og derfor kunne han snakke i 
timevis om haubitzere, AK47, håndvåben af enhver art, især hans egen 
M60er med kaliber 5,6 mm, der ganske vist var fra 1962, men besad en 
imponerende skydekraft, og alle de øvelser, som han havde deltaget i. 
Med den viden, som han havde om krig, burde det udelukkende være et 
spørgsmål om at fortælle russerne om Paw, så skulle de nok blive væk. 
Han og Gunnar Slagter lød til at være lokale chefer i Asgaards afdeling 
af Hjemmeværnet. Han talte meget begejstret om Gunnar. 
 
Frank kunne ikke rigtig imponere ham med det, han havde oplevet. Da 
han fortalte om et foredrag med Hans Scherfig, hvor Scherfig havde 
givet ham et ark papir med de spørgsmål, der var kommet fra salen, 
vågnede han op. Det stykke papir ville han godt se. Frank havde for 
længst smidt det ud. Men han forklarede, at det var med den sirligste 
håndskrift og fyldt helt ud. Paw så tvivlende på ham, så Frank regnede 
ikke med, at han godtog den historie. 
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Søndag 3. september 1972 
 

På Hjerting Strandhotel mødtes Ilse med en mand fra Donslund. Han 

var nylig skilt og ville gerne væk fra byen. Det ville passe ham udmærket 
at få dette job, og han snakkede frit løs. Hun kunne se på ham, at han 
næsten ikke kunne få øjnene væk fra hendes ben og bedømte ham til at 
være lidt for sulten efter andet end et job. 
En halv time senere troppede den næste op, han kom fra Grindsted. 
Han var anderledes ydmyg og tilbageholdende. Ikke slesk, men ordent-
lig og så pæn og acceptabel ud. Han kunne blive en fin chauffør. Han 
var enkemand, først i 50´erne og  håndværker. 
Ilse havde tænkt længe over det med den der Jaguar. Hun kunne godt 
lide tanken om at sidde der på bagsædet og lade sig befordre. I det hele 
taget turde hun ikke rigtig indrømme over for sig selv, at kendskabet til 
den 58-årige mand havde sat sig dybere spor, end hun havde regnet 
med. 
-De er klar over, at De både skal være havemand og passe haven og 
ejendomsfunktionær i huset, som skal passes både udvendigt og ind-
vendigt og chauffør for mig, når jeg skal hentes og bringes eller blot 
køres et sted hen? 
Rasmus Sørensen nikkede.   
-Og jeg beder også om, at De står for anretning af mad, når jeg er på 
visit. Jeg kan se på Deres papirer, at De faktisk skulle være ganske god 
til at lave mad. Det glæder jeg mig til! 
-Det er tanken, at jeg senere også vil ansætte en decideret stuepige, så 
De slipper for det indvendigt huslige. 
Ilse snakkede løn og betingelser med ham. Da hun nævnte lønforslaget, 
spærrede han øjnene op. Det var mere, end han nogensinde havde tjent 
før. Så han accepterede straks beløbet.  
-Til gengæld har jeg ingen opsigelsesfrist. Det betyder, at jeg kan afske-
dige Dem med to minutters varsel, De vil få løn præcis frem til det 
tidspunkt, hvorefter det bare er slut. Og pension må De selv udrede og 
spare op til. 
Sørensen nikkede. Det var stadig enormt fordelagtigt. 
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-Om nøjagtig to timer vil jeg gerne se Dem på adressen her! 
Hun gav ham en seddel på villaen og rejste sig. Han skyndte sig op og 
smilede: 
-Jamen, så kommer jeg der! 
 
Præcis to timer senere stod han uden for villaen. Ilse havde været der et 
stykke tid, hun ville trods alt godt have, at der så nogenlunde ud, når 
han nu skulle se det for første gang. Hun havde hentet friske blomster 
og stillet dem på bordet i den øverste stue, en anden buket stod på hans 
værelse. Hun lukkede fordøren op og bød ham indenfor. 
-Du vil forhåbentlig kunne lide dit værelse, det er her lige ved siden af 
indgangsdøren med eget badeværelse til. Samtidig har du jo adgang til 
køkkenet hernede! 
Sørensen så det og syntes straks godt om det. Han lagde lige mærke til, 
at hun var gået over til at være dus.  
Det var et stort værelse med fin udsigt over vandet på trods af de store 
træer, der stod nederst i haven ud mod vejen. 
De gik ovenpå, og Ilse viste rundt. 
Øverst oppe kunne han ikke lade være med at udtrykke sin anerkendel-
se af udsigten. Den formidable stue gav kig langt ud over Ho Bugt og 
Skallingen og Vesterhavet bag det. Det elegante køkken bagerst betød 
nogle muligheder for selskabelighed, som almindelige mennesker kun 
kunne drømme om. 
Hun pegede på en dør og gjorde ham opmærksom på, at det var hendes 
private boudoir, som han havde at holde sig fra. 
Sørensen nikkede. Han skulle ikke nyde noget. 
Men resten skulle han holde rent og ordentligt. Støvsugning, støvtør-
ring, frisk vand til potteplanterne, frisk luft i værelserne med jævne mel-
lemrum. 
Så anbragte Ilse hænderne i siden, så på ham og sluttede rundvisningen: 
-Og nu, kære Sørensen, ønsker jeg en tur i Jaguaren! 
Han nikkede og gik forrest ned ad trappen og ud i carporten. Han stile-
de mod førersædet, men huskede så på, at han var chauffør. Derfor 
skyndte han sig om på den anden side og lukkede bagdøren op for hen-
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de. Så satte han sig ind på førersædet, indstillede det, og på Ilses an-
modning tog han sig god tid til at indstille knapper, rat og andet, så det 
passede til ham. 
Ilse smilede til ham i bakspejlet, ventede tålmodigt. 
Han drejede nøglen, og bilen startede som et søm. Han satte gearvælge-
ren i R og bakkede langsomt ned ad indkørslen.  
Ude på vejen drejede han mod Marbæk plantage og duvede lydløst af 
sted. Han nød virkelig denne bil. Ilse sad bagved og kiggede ud og slap-
pede efterhånden af. Det skulle nok kunne nå sammen, det hele. 
Efter endnu et stykke vej bad hun ham vende og køre hjem igen. 
De aftalte, at pr. 1. oktober skulle han flytte ind og overtage pligterne.  
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Mandag 4. september 1972 
 

Om aftenen begyndte de på den runde, som Ilse havde introduceret 

for dem. De ville besøge samtlige elever og disses forældre. Eleverne 
skulle først møde tirsdag formiddag, for ellers kunne de jo ikke være 
der, når lærerne kom. 
Frank og Ilse og Paw besøgte flere familier denne aften. En af dem var 
Rikkes. En af lejlighederne i Grønlænderparken i Esbjerg var bolig for 
Rikkes mor og tre mindre søskende. 
Frank hæftede sig ved moderen, og der kunne ikke være den mindste 
tvivl om, hvor Rikke havde sit imponerende brystparti fra. Han gloede 
så godt og diskret, som han nu kunne, men koncentrerede sig derefter 
om familiens forhold. Tidlig skilsmisse, elendige økonomiske vilkår og 
flere mindreårige søskende. Han fik helt ondt af moderen. Han vidste, 
at Rikke ikke havde så mange lommepenge, og derfor regnede han med, 
at de kun lige havde til øllet. Men hjemmet så pænt ud uden at være 
prangende. Rikkes far var for længst ude af billedet, og i de sidste 10 år 
havde Rikke ikke set ham. Rikke selv sad sød og smilende og var meget 
hjælpsom og spurgte hele tiden moderen, om der var mere at gøre. Mo-
deren smilede tilbage og var øjensynligt glad for sin ældste datter. Hun 
serverede et flot kagebord med det glimt i øjet, som han også så hos 
Rikke. 
Bagefter diskuterede de besøget. Frank kørte Amazonen. Paw sad alene 
der på bagsædet, fordi Ilse godt kendte til hans tilbøjeligheder med at 
være tæt på den, han snakkede med.  Det passede nu Frank udmærket; 
han rørte af og til ved Ilses knæ, når han skulle skifte gear. Hun smilede 
hver gang til ham, og det var stort set det, han fik ud af den tur. Havde 
den irriterende Paw ikke været med, så... 
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Tirsdag 5. september 1972 
 

Forbrugerorientering så ud til at være en stor succes. Besøget på Hvid-

ding havde givet god reklame hos de andre elever, og Frank havde op-
levet en sjældent set stor interesse hos de elever, der desværre ikke hav-
de meldt sig til faget.  
Til gengæld var de elever, der havde det, genstand for megen opmærk-
somhed. I dagene efter besøget var de nærmest blevet bombarderet 
med spørgsmål og henvendelser og tiggerier om at fortælle, hvordan det 
havde været. 
Da de denne tirsdag aften igen skulle have faget, havde Frank tænkt sig, 
at de skulle beskæftige sig med emnet kommunikation. Fem minutter 
inde i timen var Berit stadig ikke kommet, så Frank blev en anelse irrite-
ret. 
Han aftalte med de øvrige elever, at de ville udføre et eksperiment, et 
psykologisk eksperiment med Berit. Alt, hvad hun sagde og gjorde, 
skulle være genstand for skepsis. Hun skulle føle, at ligegyldigt hvad 
hun kom med, var det bare ikke godt nok. 
Da Berit endelig forpustet trådte ind i klasseværelset med en undskyld-
ning, var opmærksomheden stor, og alle spillede deres roller. Frank 
sagde kort til hende, at en undskyldning slet ikke var nok, men gik så 
videre med sin undervisning. 
Næste gang hun lukkede munden op, blev der helt stille. Straks derefter 
var der en, der modsagde hende og en anden, der nok mente, at han 
havde hørt det, der var klogere. 
Tredje gang var lige efter. Hun rakte hånden op og havde et spørgsmål 
om den patient, der sådan havde overfuset hende. Men Frank afviste 
hende og sagde, at der jo var tilrettelagt et program for aftenen. Flere 
andre elever støttede ham og mente på forskellig måde, at hun var helt i 
skoven. 
Allerede efter fem minutter havde Berit blanke øjne. Hun havde kønne, 
mørke øjne, men vandet pressede sig på, og Frank fik alligevel betænke-
ligheder, så han afbrød forsøget. 
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I det samme som han skulle til at sige noget om det, lagde Berit hovedet 
ned på armene og begyndte at græde. 
Frank løftede hånden til de andre, og de trøstede hende og Hanne om-
favnede hende, og alle ivrede efter at forklare hende det aftalte spil. 
Berit snøftede videre, men et smil var på vej.  
-Det er alligevel noget af det hårdeste, jeg har været ude for endnu! 
Sagde hun. De øvrige elever syntes, det var synd for hende, og Kaj 
mente ligefrem, at Frank måske var gået for vidt. Frank var overrasket 
over den vending, sagerne havde taget og forsvarede sig. Han var en 
anelse ked af, at Berit i den grad var ramt af deres ordboykot, og på den 
anden side glad for, at eksperimentet havde haft den store virkning. 
Det fortalte han dem, og der var tilsyneladende enighed om, at den 
slags skulle man nok ikke gentage… 
 
Senere sad han og Paw og hyggesnakkede. De rettede stile ved hver sit 
skrivebord, og når den ene fandt noget, der var sjovt, læste han det op 
for den anden, der så grinede højt og larmende. De to unge kolleger var 
i gang med at opbygge et fællesskab. 
Paw var tilhænger af ordnede forhold over for russerne.  
-Sovjetunionen bør nedlægges i morgen, mente han og foreslog, at 
hjemmeværnet stod for det praktiske. 
-Når først amerikanerne har banket dem gule og blå, kommer Gunnar 
og jeg! 
 
Når Paw skulle til hjemmeværnsmøde, eller hvad de nu kaldte det, var 
han i fuld uniform. Lige fra den rigtige kalot på hovedet over den grøn-
ne camouflagejakke og –bukser til militærstøvlerne. 
Hvis man ikke vidste, at Paw havde humor, kunne man nemt blive ban-
ge for ham. 
Han optrådte meget brøsigt, også over for eleverne. Når forældre kom 
på besøg, var han dog venlig, og man kunne se, at de trak sig baglæns, 
når han ivrede sig ind på dem. Han kunne ikke selv se det. Det lignede 
en vals. 
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Frank havde konstateret en anden dårlig vane med den gode Paw. I 
begyndelsen havde de skiftedes til at lave morgenmad. Men tilfældigt 
opdagede Frank, at Paw ikke vaskede hænder efter urinering. 
Frank stod ude i gangen foran spejlet en morgen, hvor Paw gik ind og 
tissede larmende og plaskende. Så strøg han et par stykker toiletpapir og 
tørrede fingrene for tis, mens han spurgte Frank, om han skulle smøre 
den der ostemad til ham også. 
-Nej tak, det… 
Havde Frank svaret. Hvorfor sagde han ikke direkte til ham: -Sig mig 
engang, vasker du ikke hænder efter toiletbesøg?  
Det var måske noget af det, de burde tage sig tid til i hjemmeværnet. 
Måske kunne det redde flere menneskeliv end hjemmeværnets samlede 
kampe mod fjendtlige nationer. 
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Onsdag 6. september 1972 
 

Næste formiddag bad Ilse Frank lige kigge ind til sig. Elizabeth var der 

også. 
-Pigerne fortæller, at du nok gik lidt over stregen med Berit i går aftes.  
Hun så vred ud, men talte med normal neutral stemme. 
-Vi skulle tale om emnet kommunikation, og Berit kom for sent. Derfor 
besluttede jeg, at hun skulle have en lærestreg. 
-Det synes jeg ikke om, sagde Ilse. Stemmen var blevet en anelse skar-
pere. 
-Jeg ønsker, at du behandler vore elever ordentligt og sådan, at vi til 
enhver tid kan forsvare vore handlinger over for deres forældre! 
Frank følte sig som sidste år, hvor Pahlgaard og Ilse også havde nogle 
udfald mod ham, som en lille dreng, der fik skældud. Han protesterede: 
-Jeg mener bestemt ikke, at jeg har udsat Berit for noget, der er værre 
end for eksempel at sidde på kontorets hårde kokostæppe iført tynde 
gymnastikbukser! 
Den straf havde et par drenge fået af Pahlgaard. Frank vidste selvfølge-
lig ikke, om Ilse var klar over det. 
-OK, så må du lære det. Jeg vil ikke have, at du udsætter elever for den 
slags forsøg fremover. Forstået? 
Ilse lynede med de smukke øjne, men Frank havde ikke blik for dem 
lige nu. Han tav og forlod kontoret, dybt beskæmmet. Dels var han i 
tvivl om sin handlemåde over for Berit, dels var han i tvivl om Ilses 
handlemåde over for ham. Hvad var nu det? 
Han kørte hjem på Pynten med tung mave. Livet var ikke en gave. Livet 
var en kampplads, hvor sarte sjæle som hans skulle kæmpe umanerligt 
meget for at vinde gehør. Og så havde han endda købt blomster til 
hende. 
Han kunne også godt se, at etikken ikke var helt på plads. Han havde jo 
formået at få gjort Berit ked af det. Hvis man gør en ked af det, har 
man samtidig gjort hende fortræd. 
Han spiste sin aftensmad, mens tankerne kværnede rundt i ham. 
Der var heller ikke sket noget mellem ham og Ilse i henved tre uger.  
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Telefonen ringede.  
-Har du ikke lyst til at komme forbi her efter kl. 21? Da er Anni i byen 
hos veninder. 
Fra helvede og til paradis var der åbenbart ikke særlig langt. Ilses stem-
me var en fantastisk kommunikativ foranstaltning, der kunne veksle fra 
det vrede, sømandshårde sprog til den blideste sygeplejerskes kærlig-
hedserklæring. 
Frank kunne næsten ikke vente, til klokken blev 21. 
Han gik op på skolen ad bagvejen. Alle lys var tændt og mørkningen så 
småt ved at indfinde sig. Da han nåede forstanderboligen, standsede 
han et øjeblik og sundede sig. Så ringede han på. 
Ilse lukkede selv op. Smilende bød hun ham indenfor og tog hans jak-
ke. Hun omfavnede ham og kyssede ham. Frank blev igen voldsomt 
ophidset og kunne ikke stå imod. 
Længe stod de der i entreen tæt sammen, læberne trykket mod hinan-
dens, og han mærkede, at nu var det tiden. Hun ledte ham videre ind i 
soveværelset, og her begyndte en aften, der skulle blive Franks indtil 
videre absolutte højdepunkt i elskovskarrieren. I mere end to timer lå 
de sammen i sengen. Indimellem hvilede de tæt sammenslynget, men 
ellers var der dømt interaktion mellem nøgne kroppe. Frank var så be-
døvet af kærlighed, at han undervejs var totalt ligeglad med, om nogen 
hørte dem, eller om nogen kom ind, eller om taget faldt ned over 
dem… 
Omsider var de begge helt og aldeles færdige. Udtømte for den sidste 
dråbe saft og således udtørrede fik de styr på sig selv, tøjet på og hav-
nede inde i stuen til et stille glas eftervin. 
Frank var så opslugt af smukke Ilse, at han rent ud glemte dagens begi-
venhed på kontoret. 
Hun gjorde ham opmærksom på det og gentog: 
-Frank, du skal behandle eleverne ordentlig! Og så må jeg indrømme, at 
jeg ikke lagde fingrene imellem. For ingen, hverken Elizabeth eller an-
dre, skal nogensinde opdage, at vi to også har andre følelser for hinan-
den end chef og undersåt! 
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Han smilede til hende og var helt enig. Tog hendes ansigt mellem sine 
hænder og kyssede hende igen. Nød det og dvælede læberne mod hen-
des, lod tungen akkompagnere dette uforglemmelige øjeblik, var så helt 
og aldeles i en anden verden. 
Da han senere stod i entreen for at gå, undslap der ham kun et: 
-Jeg håber, vi ses næste gang på Pynten 10! Jeg vil gerne gøre gengæld! 
-Godnat, du store mand! Smilede hun til ham og lod hånden kærtegne 
ham i skridtet. 
Hun lukkede træt, dejlig træt, døren efter ham efter at have kysset ham 
farvel derude på trappen og gik i seng. Lige efter kom Anni hjem, ban-
kede på døren ind til Ilses soveværelse og stak hovedet ind: 
-Skal jeg hjælpe med noget i aften? 
-Nej, i aften er det vist ikke nødvendigt, men du må gerne komme ind 
og vække mig i morgen, som du plejer, mente Ilse, gabte og strakte sig 
dovent. 
-Jeg vil for øvrigt gerne have kaffe på sengen i morgen tidlig. Skal vi 
sige klokken syv? Husk det blødkogte æg, hverken for lidt eller for me-
get. -Husk også lige køkkenet, inden du gå til ro. Jeg tror ikke, du nåede 
det i dag!  –God nat! 

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. 




