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For snart 50 år siden var jeg på efterskole og det 
var så stor en oplevelse at jeg besluttede mig for 
at skippe landmandsuddannelsen, som jeg ellers 
var påbegyndt for i stedet at uddanne mig til 
efterskolelærer.  
Efterskolelivet tiltalte mig rigtig meget og så var 
jeg imponeret af nogle meget engagerede lærere 
på den efterskole jeg gik på. 

 Det var lærere som Jørgen Nørgård, senere efterskoleforstander på 
Søndbjerg Efterskole og Jørgen Østerby, senere efterskoleforstander 
på Skrødstrup Efterskole, ja selv sløjdlærer - sløjd var ellers ikke lige 
mig, - Thomsen med rødder i Sunds vakte min interesse. 
Fællesskabet på Blidstrup Ungdomsskole føltes unikt. Hver anden 
fredag aften i min egen efterskoletid var vi inviteret op I forstander 
Møller P.` s lejlighed. Når vi sådan var stuvet sammen siddende på 
gulvet og med udsigt ud i nattehimlen gennem de skrå ovenvinduer og 
så sang ”Sig månen langsomt hæver” og trøsted selv den syge nabo 
med, så følte man ret fællesskabet! 
 

Jeg var ellers gået ud af skolen efter 7. klasse. Skole havde ikke lige 
været mig. Men efter efterskoleopholdet var jeg igen parat til at gå i 
skole 
 

Jeg måtte så ellers ligesom starte forfra. Få en realeksamen og derefter 
tage en på det tidspunkt forholdsvis nye uddannelse – en hf 
uddannelse for til sidst at komme på lærerseminarium. 
Stort var det derfor dengang den dag jeg var færdiguddannet lærer og 
kunne starte gerningen som efterskolelærer. 



Så travlt havde jeg med at blive lærer, at jeg begyndte før jeg var helt 
færdiguddannet. Så da det nærmede sig jul og jeg var dybt engageret i 
efterskolegerningen og skulle læse til eksamen var det næsten håbløst, 
indtil en dag midt i november hvor forstanderen ringede hjem til mig 
og sagde: ”Jeg har besluttet af fyre dig…… (og efter en pause som jeg 
følte var frygtelig lang fortsatte han) … indtil januar. Så har du mere 
tid til læse.” 
 

Jeg var så efterskolelærer de næste næsten 33 år. Fra 1978 til 2011. De 
første 3 år på Østvendsyssel Ungdomsskole og de næste 30 år på 
Hestlund Efterskole. Det var et arbejde jeg aldrig har fortrudt og som 
har givet mig så meget.  

Hvad var det, der 
gjorde det så 
spændende at være 
efterskolelærer!! Med 
et ord kan det siges: 
Eleverne. 
Det var samspillet 
mellem dem og mig.  
Både i undervisningen 
ikke mindst også uden 
for timerne. 

 

Der er de store øjeblikke man husker tilbage på. 
Det var f.eks, når vi var på cykeltur med eleverne 
Og man står på Grathe Bakke og fortæller om slaget mellem Svend og 
Valdemar. - hvordan kong Valdemar og hans hær kom over 
bakkekammen og kong Svend lå bag bakken og var klar til at modtage 
med hans hær.   – og så se hvordan eleverne fulgte med i slaget. Var 
det ikke ligesom der kom nogen der nede ved bakkefoden? 

Hestlund Efterskole 



Eller når vi stod nede ved broen lidt øst for Grathe bakke og jeg 
fortalte, hvordan Valdemar var trukket tilbage fordi de var bedre i 
skjul der og nemmere kunne overrumple Svends hær. 
 
Eller når vi, eleverne og jeg, havde travet langt og endelig fandt, hvor 
Tollundmanden var blevet fundet, og så, mens jeg ivrigt fortalte om 
det nødvendige ofring til guderne, blev forstyrret af manden der ejede 
jorden. Det var privat område. Jeg fik den store skideballe. Men 
bagefter fortalte han ganske levende endnu mere om datidens 
hændelse. 
 - Det er ikke bare mig, der husker episoden. Det printede sig også ind 
blandt eleverne. Mange har siden spurgt mig: Kan du huske dengang. 
JA selvfølgelig kan jeg det. 
 
Eller den første lejrskole, hvor forstander Lynge bad mig om at lave en 
billig lejrskoletur. Pengene var jo små. Jeg kendte jo egnen. Jeg 
stammer fra nabosognet. 
Vi fik arrangeret en lejrtur med to overnatninger. En i min forældres 
lade i Pårup og en i et sommerhus i Stenholt plantage. Og så cyklede 
vi rundt og så flot natur og historiske steder og jeg kunne fortælle 
historier om istid og mosedannelse, om forfatterne Kaj Munk og 
Jørgen Nielsen, og meget mere. 
 
At cykle var for øvrigt en god oplevelse at gøre sammen. Noget vi 
gjorde på mange lejrskoleture. 
 
Jeg husker en tur langs hærvejen – det regnede stort set hele tiden. Til 
sidst måtte vi give op efter en nat, hvor vi havde sovet i dalbunden på 
en campingplads og vågnede ved at tingene flød i vand rundt om os i 
teltene. I strid modvind og regn cyklede vi den lange vej hjem - ca 50 
km. 



Hestlund efterskoles første lærerpersonale 1981. 

Fra venstre er det: Kristian Lynge, Hanne Lynge, Martin 

Jensen, Knud Poulsen, Linda Andreasen, Bodil Frøsig, Bent 

Hansen og Ebbe Larsen. 

 Næste forår besluttede vi, at eleverne skulle have en god oplevelse og 
tog derfor til København i 3 dage – Det blev en god tur, dyrt men tørt. 
Men eleverne sagde, da året var gået, at den bedste tur var cykelturen. 
 

Men dagligdagen havde også mange højdepunkter, for  

samværet  og samspillet mellem eleverne og jeg i såvel undervisning 

som fritid var det bedste ved at være efterskolelærer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes….. 
 

Bent Hansen, Lokalhistorisk Arkiv Bording 

august 2015. 

 


