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Undervisningen fylder selvsagt meget i en lærers gerning. Således 
også for mig. Dansk og idræt er det jeg har undervist mest i. Mellem 
8000 og 10000 stile har jeg læst og rettet i de 30 år jeg var 
efterskolelærer. 
 

At få lov at undervise i noget man selv synes er meget spændende og 
hvis det så lykkes at få eleverne til at synes det samme, så kan det 
ikke blive bedre.  
Hvis det lykkes at få eleverne til at forstå og blive lige så betaget af 
digtet ”Den lille anemone af Kaj Munk,” som jeg, så er det bare 
lykken.  
Sådan en time eller to kan gøre en helt høj. 

 
Lærer Bent Hansen Hestlund 

Efterskole ca 1982 

 
Det var dog ikke alle timer 
der lykkedes lige godt. Ind 
imellem skete der også ting 
som man ikke selv fandt på.  
Som da lille stille Marie 
lavede gæk med mig. 
Jeg kunne ikke forstå hvad 
der foregik nede i hjørnet af 

klasselokalet. Langt om længe så jeg, det var en edderkop der 
kravlede op og ned og forstyrrede en elev. Til sidst fandt jeg ud af, 
det var den ellers så flittige Marie, som sad helt oppe ved siden af 
katederet, som styrede edderkoppen med et sindrigt snoretræk op 
over loftet og ned til drengen for neden i rummet. 



Det var svært at blive gal på Marie, hende som ellers altid 
interesseret fulgte med i timerne. Jeg var ligesom nødt til at gøre 
noget i dette tilfælde ellers ville de andre elever synes jeg gjorde 
forskel. Så jeg sagde til hende, at jeg ikke kunne have sådanne 
forstyrrende elementer i timen. ”Betyder det jeg skal gå,” spurgte 
hun. ”Ja,” svarede jeg. Næste time kom hun og spurgte om hun 
måtte være med igen. ”Ja, hvis hun ikke ville forstyrre 
undervisningen. 
 
Et par dage efter fortalte hun mig, at hun aldrig før i hendes 10 år i 
skolen var blevet smidt ud af klassen. 
Resten af året kunne jeg finde en eller anden edderkop i mit skab på 
lærerværelset hver gang jeg havde vagt. Til gengæld fyldtes hendes 
værelse med de samme edderkopper. Ja selv længe efter hun var rejst 
kom der af og til edderkopper i mit skab. 
 
En del år havde jeg en fortælletime hver uge med alle elever. Det var 
ikke altid lige succesfuldt, men det hændte, at det lykkedes at få 
næsten alle til at lytte med. Så er det helt godt at være fortæller. 
Min lærermester i fortællekunsten var bl.a. K. Møller Petersen min 
tidligere forstander på den efterskole jeg gik på og senere nogle år 
var vi også kollegaer på Hestlund Efterskole. Han fortalte mig at 
man oplevede størst succes, når man fortalte om noget man selv 
syntes var spændende og gerne noget man selv havde oplevet. 
Og det er bare så sandt. 
 
Som efterskolelærer har man meget samvær med eleverne udenfor 
klasseværelserne. 
Der er samtalerne ved middagsbordet, i dagligstuen og på 
værelserne- ikke mindst på godnatrunden blev mange af livets store 
spørgsmål vendt. 



Det var vigtig at lytte til dem som de voksne unge de var. Lytte til 
det som optog dem. 
 
Tillid og respekt er to vigtige begreber at have forståelse for. 
 
Ville man have elevers tillid, måtte man også vise dem sin tillid. 
Ville man have dem til at fortælle måtte man også selv give. 
At stole på dem var vigtig.  
Selvfølgelig kunne det blive brudt, så måtte man bare begynde 
forfra. 
 
Min erfaring fortalte mig, at det var mest i begyndelsen at tilliden 
blev brudt. Senere når vi kendte hinanden godt var det sværere. 
Jeg har f.eks. aldrig gået med ur og ingen klokke ringede ud når 
timen var slut. Men kun meget sjælden har eleverne snydt med tiden 
og altid kun i begyndelsen af skoleåret. 
 
Selvfølgelig skal enhver dreng eller pige have lov til at lave sjov 
med en. Enkelte gange kunne det endda være en fordel, hvis man lod 
sig snyde, så kunne man måske bedre takle situationer andre gange.  
Ligeså skulle eleverne også have frirum; de skulle have en verden, vi 
lærere ikke skulle blande os i. Men hvis det virkelig var noget jeg 
ville vide noget om, f.eks. noget som kunne være ødelæggende for 
fællesskabet, så fortalte de det også, når jeg spurgte. Løgn var det 
værste, jeg vidste. Og det vidste eleverne også godt. Det var næsten 
det eneste der kunne gøre mig gal. 
 
Ellers var jeg nok noget af et legebarn. Nogle vil nok sige jeg aldrig 
blev voksen. At lege og drille var nok noget af det jeg var bedst til. 
Og det havde jeg det godt med. 



Og ikke mindst idrætsturene – volleyball eller andet - 
fleredagsturene var noget helt specielt. Fællesskab og samvær var 
helt tæt på en eller anden måde. 

 

Sportspladsen gøres klar til 

Hestlund Efterskoles start. 

Den lokale befolknings 

opbakning i bestræbelserne 

på at få oprettet en 

efterskole var stor. Mange 

frivillige arbejdstimer blev 

givet forud for skolestarten 

i 1981 
 

Jeg kunne dog også være alvorlig. Jeg har i hvert fald lyttet til mange 
samtaler, og læst om mange tanker i stile. Ligesom jeg i 
skolevejledningen har drøftet mange uddannelses- muligheder med 
eleverne. 
Også kollegaer har jeg brugt mange timer på i forbindelse med mit 
hverv som tillidsrepræsentant eller måske blot fordi jeg havde mit 
eget skolevejlederlokale, hvor man uforstyrrende kunne snakke. 
 

Aldrig har jeg følt det var tidsspilde eller forgæves, disse snakke, 
men måske lidt tidskrævende, og næsten altid har jeg fået lige så 
meget igen. 
 

Man kan dog involvere sig for meget. 
Et af de første år på Dronninglund Ungdomsskole, havde jeg 
involveret mig for meget i en flok drenge. Mange fredage aftener når 
jeg havde sovevagt, havde jeg siddet og drøftet med dem om deres 
problemer. 



Mange havde ingen far eller havde et problemfyldt hjem. Til sidst på 
skoleåret endte det med at vi måtte sende dem hjem på grund af 
hashrygning. Jeg havde det så dårligt med det, fordi deres fremtid 
var da helt håbløs. Jeg var syg i flere dage. Så meget skal man ikke 
involvere sig, hvis man selv skal holde et helt arbejdsliv. 
 
Selvfølgelig var det ikke kun lutter lagkage at være efterskolelærer, 
men mange af problemerne glemmer man heldigvis. Og lykken er 
når man oplever, at det går eleverne godt senere hen i livet. Lykken 
er når den værste snyder og uromager nogle år senere pludselig kører 
ind på gårdspladsen i sin politibil, og stolt fortæller, at han nu er 
blevet politimand. 
Næsten 33 år heraf de 30 år på Hestlund Efterskole fik jeg lov at 
virke som efterskolelærer. 

 
Farvel og tak for året, 

der gik. Nogle lærere 

tager afsked med et 

hold elever. Fra venstre 

er det Martin Jensen, 

Hanne Lynge, 

Sekretæren Grethe 

Gade, og længst til 

højre Jytte Kristensen. 

 

(og jeg siger tak for 30 år på Hestlund Efterskole) 
 

 Bent Hansen, Lokalhistorisk Arkiv Bording 
oktober2015. 

 


