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Han udgav i 2001 den moderne danske Afrikaklassiker 
Congo, formoder jeg. Bogen demonstrerer Tygesens evner til 
at skildre det enkelte menneskes samspil med dets tid og 

omverden. Tygesen har tidligere været redaktør på 
Information, journalist ved Radioavisen og P1 og korre-

spondent for Berlingske Tidende og Weekendavisen. 
Modtager af Timbuktuprisen 2017. Peter Tygesens seneste 
udgivelse Amdi og Tvind. Iværksætteren (2022) er første bind 
om Mogens Amdi Petersens dramatiske exit fra offentlig-
heden i 1979, netop som Tvind står på spring til en global 

ekspansion. Andet bind beskriver retsforfølgelsen og Tvinds 
aktiviteter som multinational koncern.

Se Peter Tygesen om Tvind, Amdi og de vilde halvfjerdsere 
på scenen med Clement på Kulturmøde Mors 2022: 

https://www.tvmidtvest.dk/kulturmoedet-paa-mors/amdi-og-tvind-
imperiets-opbygning 

https://www.tvmidtvest.dk/kulturmoedet-paa-mors/amdi-og-tvind-imperiets-opbygning
https://www.tvmidtvest.dk/kulturmoedet-paa-mors/amdi-og-tvind-imperiets-opbygning


Med afsæt i bogen Amdi og Tvind fortæller Peter 
Tygesen om halvfjerdserne, der skulle være mere 
bæredygtig end den gamle verden, mere fri, mere 
retfærdig, men hvordan?  Mange unge forkastede 
forældrenes værdier i kompromisløse eksperimenter 
med at skabe den nye orden, også på Tvind. For-
tællingen om Mogens Amdi Petersen er en utrolig 
historie om førstelærersønnen fra Fyn, der skabte 
Danmarks første kollektiv og siden alt det, der blev 
til Tvind.

Peter Tygesen går tæt på de formative år, der ledte 
op til etableringen af Danmarks første kollektiv og 
kulturhus samt hans skelsættende jordomrejse, der 
førte til Den rejsende Højskole, Det nødvendige 
Seminarium – og endeligt det kontroversielle Tvind. 
Det er en kritisk og levende beskrivelse af de værdier 
og visioner hvorpå Mogens Amdi Petersen grund-
lagde Tvind, samt de centrale personer omkring 
ham.

Fortællingen er på mange måder også en beskrivelse 
af det værdimæssige danske landskab i de årtier 
fortællingen strækker sig over. Efter foredraget vil 
der være lejlighed til spørgsmål og debat.
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