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A map of the world that does not include Utopia is not 
worth even glancing at, for it leaves out the one country at 

which Humanity is always landing. And when Humanity 
lands there, it looks out, and, seeing a better country, 

sets sail. Progress is the realisation of Utopias.

Oscar Wilde
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A lting drejede rundt og jeg var ved at miste balancen. 
Både fordi jeg var skæv, men ikke mindst fordi jeg 

var i chok. Stakåndet løb jeg længere og længere ud på den 
dugvåde natte-eng, der strakte sig fra højskolens tilbygning 
op mod skoven. Klokken var tæt på midnat og jeg havde 
lige oplevet et forsøg på selvmord. Helt tæt på.

Det var som om, min verden var gået i tusinde stykker. 
Stakåndet løb jeg igennem det våde enggræs op imod 
skovbrynet, der bredte sig mørkt næsten hele horisontlinjen 
rundt. Jeg ville bare væk fra det, jeg lige havde oplevet. Væk 
fra lyden af ambulanceudrykningen. Væk fra dramaet. Væk 
fra det hele. Lige i det øjeblik blev mine ben fanget i det våde 
enggræs og jeg landede med et brag på ryggen. Luften blev 
slået så hårdt ud af brystet på mig, at jeg næsten mistede 
bevidstheden. Da jeg åbnede mine øjne, stirrede jeg direkte 

op i den vildeste, smukkeste stjernehimmel.
Året var 1968, jeg var 14 år, og i det splitsekund vidste jeg, at mit liv 

havde taget en afgørende drejning. I det øjeblik forstod jeg, at min skæbne 
ville komme til at handle om at kæmpe for friheden. Også min egen.

Omtrent 15 år tidligere, en oktoberdag i 1953, fik min mor en så stærk og 
spontan trang til at ryge en cigaret, at hun desperat gav sig til at lede alle 
min fars jakkelommer igennem. Hun vidste, at han måtte have en pakke 
gemt et eller andet sted. Men hvor? En ting mere vidste hun lige så sikkert: 
At hun var gravid igen.

For sådan havde det også været med min storebror, Esben. Og sådan 
blev det også senere med min søster Lena og min bror Morten. Hver gang, 
min mor blev gravid, begyndt hun at kæderyge. Hun fortsatte lige til det 
øjeblik, hun fødte, hvorpå smøgerne blev lagt på hylden. Indtil hun igen 
blev gravid. Man kunne helt bogstaveligt stille uret for endnu en familie-
forøgelse i familien Elbæk efter min mors rygetrang.

En tilsvarende præcision var der i de tidsintervaller, vi fire søskende kom 
til verden med. Der er nøjagtig fire års aldersforskel mellem os. Koblingen af 
planøkonomi og familieplanlægning lod sig ikke skjule. Men her stoppede 
systematikken også for at give plads til kulturradikalisme, pacifisme og 
den frie børneopdragelse, taget direkte ud af det pædagogiske eksperiment 
på Summerhill-skolen i England.

Kort sagt: Jeg var fra dag ét født ind i en højskolefamilie, hvor der blev 
diskuteret politik, kultur og pædagogik fra morgen til aften. Og hvor den 
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følelsesmæssige teltdug var spændt ud mellem min fars erfaringer med 
at vokse op i særdeles små kår som adoptivbarn på Sydfyn og min mors 
trygge opvækst i akademikerhjemmet i København. Der var ikke mere 
end ti års aldersforskel mellem min far og mor, men der lå hele verdener 
imellem de liv, de havde levet, før de mødte hinanden. Det var provins, der 
mødte hovedstad. Fattigdom, der mødte den bedrestillede middelklasse.

Jeg blev født på Ry Højskole og havnede på godt og ondt midt i dette 
familiære sociale og kulturelle spændingsfelt. Selvfølgelig var det en hjem-
mefødsel, sådan var det dengang. På de første billeder, som er taget af mig, 
ligner jeg enhver anden nyfødt. Med store åbne øjne tager jeg hele verden 
ind. Men hvad der så skete med alle de sanseindtryk inde i mit hoved, var 
lidt af et mysterium i de første år. Det valgte jeg nemlig at holde for mig 
selv: Jeg sagde ingenting. Så længe tav jeg, at min far og mor begyndte af 
blive bekymrede for, om jeg var stum. Til gengæld talte jeg helt rent, da 
jeg endelig i en alder af tre besluttede mig for at snakke. Og som min mor 
yndede at sige: Siden har munden ikke stået stille på ham.

Det sidste kan der være noget om. Kommunikeret, det har jeg. Og 
det gør jeg også med denne bog, som er en personlig beretning fra den 
følelses- og identitetsmæssige opdagelsesrejse, jeg har været på gennem et 
efterhånden langt liv.

Hvis jeg tegnede mit liv som et landkort, ville jeg skulle begynde den 15. 
juni 1954 med et stadig helt ubeskrevet ark. Og dog, hvis man så rigtig godt 
efter, kunne man måske godt ane den første antydning af en geografisk 
markering ved den lille stationsby Ry, midt i det jyske Søhøjland. Det var 
alt. Alt andet var hvidt, ikke-kortlagt land.

Sådan er det ikke længere. Der er snart ikke flere hvide felter tilbage på 
mit livs-landkort. Til gengæld er kortet i dag fyldt med langstrakte dale, 
enkelte voldsomme slugter, flere bemærkelsesværdige højdedrag og masser 
af åbne vidder. Noget andet, der kendetegner mit kort, er alt det vand, det 
rummer. Masser af vand: Åer, vandløb, søer og lange kyststrækninger. Og 
ovenover det hele: Konstant skiftende vejrsystemer.

Fra solskinsdage med blot en svag brise, over tågebanker til tæt regn 
– ja, voldsomt stormvejr. Og derpå solskin igen. På den måde er mit livs 
landkort trådt mere og mere frem. Fremkaldt, dag efter dag, måned efter 
måned, år efter år. Hvad det var for en opdagelsesrejse, jeg skulle ud på, 
vidste jeg selvfølgelig intet om den juniaften i 1954, da jeg kom til verden. 
Til gengæld kunne jeg i den grad mærke det solide slag, der ramte min 
bagdel. Og så trak jeg vejret ind. For første gang. Mit liv var i gang.
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U anset om man ankommer til Ry i bil, tog eller 
på sin cykel, er man ikke i tvivl om, at den lille 

midtjyske by er placeret midt i noget af det smuk-
keste og mest frodige naturlandskab i Danmark. De 
fleste af byens nuværende små 7000 borgere bor på 
den højre side, ned mod Gudenåen, der forbinder de 
to søer, Birksø og Ry Mølle Sø.

Naturen har på alle måder været gavmild overfor 
de mennesker, der har slået sig ned på denne egn. 
Sådan har det været århundrede efter århundrede, 
ja i mere end tusinde år. Helt tilbage i middelalderen 
valfartede folk til stedet på grund af de hellige kilder 
og de markeder der opstod rundt om dem. Og før det, 
i 1172, slog en gruppe cisterciensermunke sig ned 
ikke langt fra Ry og byggede Øm Kloster. Klosteret 
blev ikke bare et religiøst centrum, men et videns- og 
handelscenter med landbrug, hospital, plejehjem og 
senere latinskole. Der skulle imidlertid gå mere end 
700 år før området igen fik en institution, der havde 
det samme intellektuelle og kulturelle vingesus over 
sig, som det gamle cistercienserkloster: Ry Højskole.

Det er som om både ånd, spiritualitet, naturens 
mangfoldighed og den menneskelige kreativitet 
løber sammen i og omkring Ry. Ikke underligt, at 

de smukkeste navne er blevet taget i brug for at sætte ord på både egnens 
højeste punkt og åen, der bugter sig igennem landskabet.

Det var her, min barndom foldede sig ud. Tæt på Himmelbjerget og med 
Gudenåen i baghaven. Hvilket univers at blive født ind i. Næsten magisk. 
Men for os søskende var det bare hverdag, vi havde jo ikke noget andet at 
sammenligne med. Og når man ikke har det, tager man det, man har, for 
givet og tror, at sådan ser resten af verden også ud.

I det hele taget var der meget i mit barndomshjem, som jeg først langt 
senere fandt ud af, ikke var normen i de fleste familier. Og denne tiltagende 
fornemmelse af anderledeshed op igennem min barndom og ungdom går 
åbenbart videre fra den ene generation til den anden. For det er med lidt de 

5



samme ord og billeder, mine egne børn beskriver deres opvækst i skiftende 
kollektiver i Aarhus i slut-70’erne og 80’erne.

Først troede de, det var normen – indtil de ikke længere gjorde. Men 
når denne erkendelse rammer en, er anderledesheden allerede blevet en 
del af ens selvforståelse. Ja, den er blevet det bevidsthedspunkt, man ser 
verden fra. Sådan var det i hvert fald for mig, og det er jeg overbevist 
om, også var tilfældet for mine forældre. Anderledesheden løber som en 
identitetsunderstrøm fra den ene generation over i den næste og videre 
til den næste igen. Fornemmelsen af at stå sådan lidt skævt ved siden af 
resten af verden.

Det kan være et sårbart og usikkert sted at placere sig. Derude på 
norm-kanten, uden sikkerhedsnet. Men selvom angsten griber dig om 
hjertet, kan du ikke lade være. Du går helt hen til kanten. Mærker suget, 
der kommer op nedefra. Og får lyst til at springe. Ud i det uvisse.

Sådan tror jeg, min mor må have haft det, da hun en sommeraften i slut-
ningen af 1940’erne, på en bænk i Landbohøjskolens have på Frederiksberg 
sagde ja til min far, efter han endelig havde taget mod til sig og friet til 
hende. Selvom det svar, min far først fik der på bænken var et lidt tvivlende 
ja – og et ønske om en passende tænkepause – endte min mor med ikke bare 
at acceptere frieriet, men også at give min far, Christian Elbæk Pedersen, 
et klart og rent ja i Ry Kirke den 1. august 1949.

Min far så min mor første gang, da han i 1943 besøgte sin højskoleven 
Gunnar Hjelholt, som var min mors storebror, i deres forældres hjem. 
Min mormor og morfar, Elsa og Holger Hjelholt boede i det garden 
city-inspirerede byggeri Bakkehusene, nedenfor Bellahøj. Det var her, min 
mor blev født og voksede op sammen med sine to ældre søskende, Gunnar 
og Ingrid.

Rækkehuset på Markvej blev under krigen brugt som et af de sikre til-
flugtssteder for de danske jøder på flugt mod Sverige. Min mor var omkring 
16-17 år, da min far første gang så hende der. Og han blev forelsket på 
stedet. Men han vidste samtidig godt, at hun endnu var for ung til ham, 
for der var jo 10 års aldersforskel imellem dem. Derfor var det bare om at 
vente, til min mor blev myndig, besluttede min far. Det var svært, sådan at 
vente på den eneste ene. Men på den anden side, var der en anden vigtig 
kamp, der først skulle vindes: Kampen mod den tyske besættelsesmagt.

Min far var, sammen med min mors bror Gunnar, involveret i mod-
standsbevægelsen. Ikke alene i at sikre flugtruter til Sverige, men også i 
at holde gejsten og den folkelige opbakning oppe under folkestrejken i 
1944 – lige indtil deres gruppe blev afsløret. Hvem der tippede tyskerne 
er aldrig blevet opklaret. Men Gunnar blev taget, fængslet, tortureret og 
sendt videre i tysk koncentrationslejr. Først til Neuengamme og videre 
derfra til Porta Westfalica. Mirakuløst overlevede han og kom i april 1945 
til Sverige i grev Bernadottes hvide busser. På det tidspunkt havde han 
tuberkulose og vejede ikke mere end 30 kg.

Min far måtte i al hast gå under jorden. Han tog til Jylland, fik et 
midlertidigt job på Ry Højskole og blev der indtil befrielsen. Hvad gjaldt 
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min morfar, blev han heldigvis kun fængslet kortvarigt. Givetvis fordi, 
han havde den mindste aktie i arbejdet med at få jøderne til Sverige. Min 
mormor derimod, som var svensk, spillede en langt mere aktiv rolle. Hvad 
angår min mor, undgik hun kun med nød og næppe at blive taget ved at 
charme sig ud af en diskussion med en tysk patrulje.

Mens alt dette stod på, blev min far ved med at tænke på Gunnars 
lillesøster Karin. Og da han efter krigen kom tilbage til København for at 
gøre sin forstuddannelse færdig på Landbohøjskolen, opsøgte han hende 
igen. Og resten er historie, kunne man sige. Men jeg får også lyst til at sige, 
at historien, i hvert fald i begyndelsen, handler om to meget forskellige 
sociale og kulturelle verdner, der nu skulle finde ud af gå op i en højere 
helhed.

Min far var det fattige uønskede plejebarn fra det sydfynske øhav, der 
havde brudt den sociale arv og kæmpet sig op fra dyb fattigdom til at 
få en kandidatgrad fra Landbohøjskolen. Hvorimod min mor var over- 
arkivarens datter, der umiddelbart efter krigen blev sendt til Stockholm 
for at uddanne sig som billedvæverske. Underklasse møder højere middel-
klasse. Provins møder hovedstaden. Min far måtte kæmpe sig til sin sociale 
status. Min mor fik den automatisk ved fødslen. Min far vidste ikke, hvem 
der var hans forældre. Det gjorde min mor derimod i den grad.

Jeg har ofte tænkt på, hvad denne klasse- og kulturforskel betød for 
mine forældre. Hvordan det har påvirket deres kærlighedsrelation, 
indbyrdes roller og de konflikter, et langt ægteskab også rummer. Og ikke 
mindst: Hvordan dette sociale spændingsfelt har præget os børn. For det 
gjorde det. På en usagt, men alligevel effektiv måde. Vi vidste udmærket 
godt – selvom det aldrig blev sagt – at vores morforældre var noget mere 
og finere end vores farforældre.

Mine forældre blev sammen “til døden dem skilte”, som de havde lovet 
hinanden foran alteret i Ry Kirke. Min far døde i 1988 og selvom min mor 
på det tidspunkt kun var 62 år, valgte hun at leve de næste 30 år af sit 
liv alene. Der kom aldrig en ny mand ind i hendes liv. Min far var helt 
bogstaveligt talt hendes eneste ene. Kun en enkelt gang i deres ægteskab 
overvejede hun at lade sig skille. Det var, da hans alkoholmisbrug var tæt 
på at ødelægge ikke bare ham selv, men også familien. Men hun stod det 
igennem. Både fordi det var sådan, man gjorde i hendes generation. Men 
også fordi hun oprigtigt elskede ham.

Efter brylluppet flyttede min mor ind hos min far på Ry Højskole. Her 
havde han fået fast ansættelse, efter at have gjort sin uddannelse færdig 
på Landbohøjskolen. De næste 17 år, med et enkelt afbræk på to år som 
lejrchef i militærnægterlejren i Gribskov, var arbejdet og højskoleeleverne 
på Ry Højskole min fars og mors et og alt – altså ud over os børn.

Nogen normal kernefamilie var og blev vi aldrig. Alene den måde, vores 
hverdag var skruet sammen på, adskilte vi os fra 99 % af andre familier. Vi 
spiste nemlig både morgenmad, frokost og aftensmad sammen med enten 
køkkenpersonalet eller højskoleeleverne. Det eneste tidspunkt, vi børn 
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oplevede at se vores forældre lave mad, var på den årlige sommerferie på 
Bornholm.

Årene på Ry Højskole var gode for mine forældre. De var et værdsat 
lærerpar, både af kolleger og elever. Os søskende havde nogle friheds- 
grader på højskolen, som man aldrig tidligere havde oplevet på de 
kanter. Min far var nemlig dybt inspireret af den frie opdragelses- og 
undervisningspædagogik, som blev praktiseret på Summerhill-skolen i 
England. Hvilket betød, at jeg og mine tre søskende konstant blev under-
støttet i at tro på kvaliteten af vores egne vurderinger og prioriteringer. 
Uagtet om vi snakkede sengetider, skolelektier eller slikforbrug.

Når jeg tænker tilbage på min barndom i Ry, kommer minderne i en 
overraskende usammenhængende, tilfældig rækkefølge. Først fra jeg 
er omkring otte år, begynder jeg at have en mere præcis hukommelse. 
Indtil da er det brudstykker som for eksempel farven på min tøjelefant, 
oplevelsen af at se ud af tremmesengen, blødheden af hundehvalpenes 
pels, trygheden ved af at putte min hånd ind i min mors, lugten af det 
nye skolepenalhus, faretruende vandhvirvler ved mølleslusen, boldspillet i 
baghaven, kælketuren ned af den stejle bakke mod Gudenåen.

Og så selvfølgelig Himmelbjerget. Hvert år den 5. juni deltog vi sammen 
med højskoleeleverne i grundlovsarrangementet på Himmelbjerget. 
Transporten var altid den samme: Først med hjuldamper fra Ry til foden 
af Himmelbjerget. Derefter gåturen op af den stejle bakke, for at ende på 
den store plads midt i skoven. Det plettede lys gennem trækronerne, støvet, 
talerstolen og de mange mennesker, der sad eller lå på tæpper på græsset 
og ventede på dette års grundlovstale.

Grundlovsdag var en festdag på højskolen og derfor selvfølgelig også i 
vores familie. Dagen var næsten lige så hellig og demokratisk betydnings-
fuld, som når der var valg til Folketinget. Luften har altid været mættet af 
politik i mit barndomshjem.

Igen: Vi børn havde jo ikke noget at sammenligne med. Vi troede, 
at sådan var det også hjemme hos vores legekammerater. At de voksne 
diskuterede politik hen over morgenkaffen, eftermiddagskaffen og aften-
kaffen. Min far var folketingskandidat for Det Radikale Venstre i 50’erne, 
men opnåede aldrig at blive valgt ind i Folketinget, selvom han var en 
velanset politiker internt i partiet. Men som 50’erne blev 60’erne, blev min 
far mere og mere venstreorienteret og involverede sig i Nej til Atomvåben-
marcherne, fredsbevægelsen og det spirende ungdomsoprør.

Mens han gjorde det, forsøgte jeg at finde ud af hvad det vil sige at være 
en rigtig dreng. Jeg havde jo min storebror Esben at spejle mig i. Hvor 
fodbolden elskede Esben, gjorde den mig direkte bange. Jeg kan stadig 
mærke følelsen i min krop af, hvordan jeg som lilleput-spiller forsøgte at 
placere mig så langt som muligt fra der, hvor tacklingerne foregik. Ja, 
jeg løb nærmest væk fra bolden. Hvordan min fodboldkarriere stoppede, 
husker jeg ikke. Men jeg husker følelsen af nederlag og af ikke at være 
som de andre.
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Jeg skjulte mine følelser så godt, jeg kunne. Forsøgte at fremstå så tough 
som muligt. Lige så tough som min storebror. Men hvis man ser billeder af 
mig fra de sidste år i Ry, ser man en knægt, der forsøger at finde sin plads 
i verden. Ikke bare i familiens hierarki, men også i følelsernes.

Jeg vidste godt, at en rigtig dreng skulle spille fodbold, ligesom min 
storebror. Men hvad nu, hvis man drømmer om at få et dukketeater i 
fødselsdagsgave. Endda et af dem, som er en tro kopi af Gamle Scene 
på Kongens Nytorv? Og hvad med pigerne? De var jo begyndt at blive 
interessante. Men det var drengene altså også.

Hvis jeg i dag skal forsøge at stadfæste min første maskuline tiltrækning, 
må det være da jeg var omkring 11 år. Dengang anede jeg ikke, hvad det 
handlede om. Men set med over 50 års afstand, er der ikke tvivl i mit sind: 
Jeg var tiltrukket af min bedste kammerat. Jeg kunne lide alt ved ham. 
Hans krop, hans udstråling, hans måde at snakke og bevæge sig på. Men 
jeg havde af gode grunde ikke noget sprog til at beskrive, hvad der skete 
inde i mig. Jeg havde ingen kulturelle referencer at navigere efter. Så jeg 
svømmede, så godt jeg kunne, i det følelseshav, jeg var landet pladask i.

Lige da denne verden begyndte at åbne sig op for mig, fik jeg og mine 
søskende at vide, at hele familien skulle flytte fra Ry Højskole til verdens 
ende – sådan føltes det i hvert fald. Helt op til Nordjylland. Til en højskole 
der hed Store Restrup Højskole, hvor min mor og far var blevet ansat som 
nyt forstanderpar.

Det var som at blive slået hjem i ludo. Ry var jo min by. Vores by. Og jeg 
ville ikke væk fra den. Det var her, jeg havde alle mine venner. Jeg havde 
lige fundet min plads og min rolle i klassen på Ry kommuneskole. Og jeg 
havde aldrig haft en så lykkelig og intens sommer som den, jeg lige havde 
haft sammen med min kammerat.
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M ine forældre havde i starten af 1960’erne flere 
gange overvejet, om tiden ikke var kommet til at 

rykke videre. Jeg er ikke i tvivl om, at Ry Højskole altid var 
deres højskole og at det var der, de havde de mest menings-
fulde arbejdsår og de bedste minder fra. Men både min far 
og mor havde brug for nye faglige udfordringer efter at 
have arbejdet i mere end 15 år det samme sted. Uagtet hvor 
glade de var for at være højskolelærere på Ry Højskole og 
hvor vellidte de var af både kolleger og elever.

De havde allerede på dette tidspunkt været langt inde 
i overvejelserne om at sige ja til en stilling i Irland og 
også seriøst overvejet at takke ja til tilbuddet om at blive 
forstanderpar på Bornholms Højskole. Begge gange endte 
det med, at min mor og far på vej hjem fra den afsluttende 
samtale besluttede sig for at blive i Ry. For der skulle 
vitterligt meget til for at opveje alt det, de havde af mulig-
heder på deres daværende arbejdsplads.

Men i 1966 blev min far kontaktet af Svend 
Haugaard, radikalt folketingsmedlem og daværende 
højskoleforstander på St. Restrup, og opfordret til at søge 
forstanderstillingen. Godt nok var højskolen fysisk nedslidt 
og økonomien var elendig på grund af alt for få elever. Men 
ved at sige til ja til Svend Haugaard fik min far chancen 
for at udleve sine pædagogiske og politiske visioner om at 
skabe en helt ny højskole, der afspejlede det menneskesyn, 
de værdier og den pædagogik, han havde set praktiseret på 

Summerhill-skolen i England.
Men han skulle om nogen sande, at det at stå med denne mulighed 

imellem sine hænder, rummede både chancen for succes og risikoen for 
nederlag. Det sidste blev hans skæbne. Men da de sagde ja til jobbet,  
så han og min mor kun alle de muligheder, St. Restrup Højskole rummede.

Et var at sige ja til stillingen, noget andet var at overbevise os børn om, 
at det var en god ide. At det her også var en fantastisk mulighed for os. 
Mine forældre forsøgte alle mulige snedige, små-manipulerende kneb. De 
fortalte om, hvordan vi nu skulle bo på en rigtig herregård. Endda én med 
både riddersal, voldgrav, park, udendørs svømmebassin, skov, landbrug 
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og selv et rigtigt spøgelse var der: Den hvide dame, som huserede i gemak-
kerne ved siden af Riddersalen.

Intet af det gjorde indtryk på mig. Jeg ville bare blive i Ry. Det var her-
fra, min verden gik. Det var her, jeg havde alle mine venner. Det var her, 
jeg havde min bedste ven. Hvad gør man så som forældre? Man begynder 
at forhandle strategisk. Flytte fokus fra problemet over på noget, der er 
tilstrækkeligt tillokkende og spændende til at beslutningen alligevel bliver 
spiselig.

I mit tilfælde lovede mine forældre, at jeg kunne få en hund, nu hvor vi 
fik så stort et sted at bo. Og vel at mærke ikke en hvilken som helst hund, 
men en, jeg længde havde drømt om: en sanktbernhardshund.

Det at få sin egen hund som 11-årig er et rimeligt godt plaster på såret. 
Så jeg accepterede min skæbne og begyndte lige så stille at fantasere om 
livet på herregården og alt det nye, som ventede der. Det samme tror jeg, 
var tilfældet med min storebror, Esben. Mine mindre søskende derimod, 
Lena og Morten, var for små til helt at forstå, hvad der nu var på vej og 
hvad konsekvenserne ville blive for dem.

Så en sensommerdag i 1966 blev vores folkevognsboble proppet med os 
fire børn plus den allerede halvstore sanktbernhardshund på bagsædet. 
Den havde selvfølgelig i bedste kommunistiske ånd fået navnet Cemb, som 
betyder syv på russisk. Dermed var den store legeglade hund officielt det 
syvende medlem af familien Elbæk.

Det må have set kosteligt ud, da min far startede bilen, bakkede rask ud 
af indkørslen og satte kursen mod Aalborg. For uanset hvor overproppet 
bilen var, handlede det nu om at komme op til St. Restrup, inden flyttebilen. 
Min far trådte altså speederen i bund og vi kørte ud af Ry.

Køreturen gik i starten fuldstændig som planlagt. Vi passerede Hadsten. 
Så Randers. Var bilen alligevel for overlæsset, eller var der blot tale om et 
teknisk uheld – det skal jeg ikke kunne sige – men i hvert fald brød bilen 
sammen omkring Hobro. Den ville ikke mere. Gik simpelthen i stå. Uanset 
hvad min far gjorde, kunne han ikke få den i gang igen. Der var ikke andet 
for, end at ringe til Falck og bede dem trække os det sidste stykke af turen. 
Og på denne ikke særligt statelige manér ankom vi til St. Restrup, på slæb 
efter en Falckbil.
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S t. Restrup Højskole var nu mit hjem. Et usædvanligt 
hjem, men det var mit. Det var her, jeg gik fra at 

være barn til at blive teenager. Jeg var 12, da vi ankom, 
og 16, da vi flyttede. Fra man er 12 til man er 16 sker der 
rigtigt meget i de flestes liv. Det gjorde der også i mit. I 
den alder orienterer man sig opad, i mit tilfælde mod 
min storebror Esben. Hvorimod jeg i dagligdagen ikke 
havde ret meget med min lillesøster Lena på otte år at 
gøre, og næsten slet ingenting min lillebror Morten på 
fire. Hvordan deres hverdag var på St. Restrup, har jeg 
derfor ikke nogen tydelige minder om. Jeg havde nok at 
gøre med at håndtere min egen.

Denne hverdag var på ingen måde sjov til at starte 
med. Jeg skulle nemlig gå i en lille landsbyskole, der 
lå 200-300 meter fra højskolen. Skolen – hvis man 
overhovedet kunne kalde den det – havde ganske få 
elever, som jeg ikke havde noget til fælles med. Som i 
overhovedet ikke. Havde undervisningen så bare været 
god, men det var den heller ikke. Så jeg længtes tilbage 
til Ry. Jeg havde ingen venner, kendte ikke spillereglerne, 
blev småmobbet som den nye dreng i klassen og mit 
selvværd var i bund.

Derfor besluttede min forældre, at jeg skulle skifte 
skole, så snart det kunne lade sig gøre. Dette blev muligt 
et halvt år senere, da jeg skulle rykke op i 7. klasse. Så 
i august 1967 startede jeg på Skipper Clement-skolen i 
Aalborg.

Dette betød, at mine hverdage de næste tre et halvt år 
så cirka sådan her ud: Jeg fik serveret min morgenmad 
i det store industrikøkken på højskolen klokken syv. 
Her blev jeg søvndrukken placeret ved personalebordet 
i slyngelstuen sammen med det køkkenpersonale, som 
var mødt ind en time tidligere, for at tilberede morgen- 
maden til højskoleeleverne. Den skulle gerne stå klar 

oppe i spisesalen, der lå direkte over køkkenet, klokken halv otte.
Efter at jeg havde spist mine havregryn, fik jeg at vide, at nu skulle jeg 

altså se komme afsted, hvis jeg ikke skulle komme for sent til bussen.
Jeg fik fat i min skoletaske, der lå henslængt på køkkenbænken, 

traskede gennem køkkengangen hen til trappeskakten, der førte op til den 
ene langside på herregården. Ude i det fri, drejede jeg til venstre og gik 
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hen over de toppede brosten, endnu et sving ned langs hovedbygningen, 
hvor jeg passerede den pompøse hovedindgang og broen over voldgraven. 
Videre ned gennem parken og hele vejen ned til den gamle massive jern-
låge, som var porten mellem herregården og resten af verden.

Med besvær fik jeg skubbet den op, krydsede over landevejen og gik op 
til det nærmeste vejkryds, hvor bussen fra Nibe ville gøre holdt. Når jeg 
var hoppet ind i bussen, gik jeg resolut ned gennem midtergangen for at 
sætte mig på det bagerste sæde.

Skipper Clement-skolen lå dengang i Rantzausgade, og var en ældre 
byejendom i tre etager. Når man ankom om morgenen, stillede man op i 
gården rækkevis efter klasse og så blev man kaldt ind i hold. Sådan var det 
også om lørdagen, for dengang gik man stadig i skole seks dage om ugen.

Om eftermiddagen gik turen den anden vej: Ned til busstationen, hvor 
jeg som det første tjekkede tidsplanen i forhold til, hvornår den næste bus 
kørte. Hvis der var tid nok, et smut ind i kiosken for at købe noget slik og 
så ellers ind i bussen og igen direkte ned til bagerste sæde.

Efter en halv times kørsel kom vi til Frejlev, den sidste by før St. Restrup. 
Herfra fortsatte landevejen hen over et højdedrag og ned af en lang bakke-
skråning, der endte ved Møllehuset i bunden af dalen. Her stod jeg normalt 
af, for at gå ned af grusvejen forbi gartnerhuset. Jeg krydsede ind igennem 
skoven for at nå den nederste del af alléen, som førte ned mod højskolen, 
og jeg var hjemme igen.

Når jeg tænker tilbage på det første år, forstår jeg ikke, hvordan jeg 
fandt ud af at navigere i de mange sociale skift. Inden for 12 måneder 
havde jeg ikke bare skiftet den ene landsdel ud med den anden. Jeg havde 
også skiftet skole to gange. Alle mine relationer var nye. Og samtidig var 
jeg ved at gå fra at være barn til at være teenager.

Min sjæl og mine følelser blafrede som et gardin for et åbent vindue. 
Om mine forældre overhovedet opfangede, hvordan jeg, eller for den sags 
skyld mine tre søskende, havde det i den periode, er jeg i tvivl om. For set i 
bakspejlet, virker det mere som om, de uden bekymring overlod ansvaret 
for os børn til vores skiftende stuepiger. Selv var de alt, alt for travlt 
optaget af at få drejet højskolen i den pædagogiske og politiske retning, 
de drømte om – hvilket blandt andet indebar voldsomme slåskampe med 
både bestyrelsen og lokalsamfundet.

Bestyrelsen og skolens gamle elevkreds ville nemlig hellere beholde den 
gamle landbrugshøjskole, som den havde været under Svend Haugaard – 
mens min far og mor ville noget radikalt andet. De ville gøre St. Restrup 
til ungdomsoprørets højskole, hvor Grundtvig var skiftet ud med Herbert 
Marcuse, og hvor landbrugsundervisning var skiftet ud med politisk 
filosofi og frigørende kulturradikalisme.

Min følelse af fortabthed forsvandt lidt efter lidt, efter jeg kom ind på 
Skipper Clement, og jeg genfandt mit fodfæste. Jeg begyndte at få venner, 
der boede tæt på højskolen, og startede i ungdomsskolen i Sønderholm. 
Men ikke mindst hægtede jeg mig på min storebror og hans venner.
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