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Jeg vil gerne starte dette indlæg med at berolige Anette Leleur (AL). Der er ingen grund til at blive 

”syg om hjertet” (jf. artikel i Berlingske Tidenden den 17. juni) ved tanken om de børn som er vok-

set op på og/eller forholder sig til Vækstcenteret og Jes Bertelsen (JB). I 1984 flyttede mine foræl-

dre og jeg selv til Nr. Snede for at bosætte os på det nyligt opstartede center, og jeg boede i Nr. 

Snede med daglig tilknytning til Vækstcenteret frem til sommeren 2002. Under absolut ingen om-

stændigheder kan jeg genkende det billede af stedet og JB, der nu i flere omgange er blevet præsen-

teret af AL.  

Personligt har jeg oplevet det som en ressource og et privilegium at være ”barn af Vækstcenteret” 

og have kontakt med JB, og det har for mig aldrig været nødvendigt at skulle afmontere noget som 

helst med relation til Vækstcenteret og JB, for at skulle kunne ”gå i gang med verden udenfor” det 

være sig studentereksamen, statskundskab eller parforhold for den sags skyld.  

Det tog tid for Vækstcenteret at etablere sig i et lille lokalsamfund som Nr. Snede, hvilket til tider 

gjorde det svært og problematisk for de børn, som var i den skolemodne alder da centeret blev 

grundlagt. Personligt har jeg nydt godt af at komme efter disse børn og begynde min skolegang ac-

cepteret af lokalsamfundet. Hurtigt fandt lokalbefolkningen nemlig ud af, at vi var ganske alminde-

lige børn, og at der ikke var noget odiøst ved os eller vores forældre. Jeg deltog i sportsforeninger, 

fester og andre lokale aktiviteter ganske som ”ikke-tilflytter” børn. At jeg som barn ikke var nødt at 

skjule min tilknytning til Vækstcenteret i forhold til lokalsamfundet skylder jeg bl.a. pigen i ALs 

indlæg tak for.   



Jeg har stadig glimrende kontakt med flere af de andre børn som voksede op på Vækstcenteret eller 

stadig bor der, og der tegner sig på ingen måde et billede af børn og unge mennesker, som har svært 

ved at tilpasse sig og klare sig i den ”virkelige verden”. Tre er nu i gang med Phd-studier ved dan-

ske universiteter, flere har færdiggjort eller er i gang med universitetsuddannelser i Danmark og i 

udlandet, og igen andre har ganske imponerende medvind i kreative fag.  

Hvad motivationen bag ALs ubehagelige personangreb og spekulationsmættede skriverier er, står 

mig helt og aldeles uklart, men stjerneklart er det, at jeg kender JB som en venlig og sympatisk per-

son, og at jeg har fuld tillid til JBs person og arbejde.             


