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ÅRET DER GIK, 2001 
af Bente og Karsten Thorborg 

 

Endnu et godt skoleår er gået - det 109ende i skolens historie. Det er et langt tidsspand at se tilbage 

på, og det er gået op og ned med elevtilslutningen. Sådan er det også nu. Skoleåret 2000/01 har 

været et rekordår med skolens højeste vinterelevtal nogensinde og en dejlig solrig sommer med 

mange og glade kursister. Men i skrivende stund sunder verden sig ovenpå terroren i USA, antallet 

af vinterelever ser ud til at falde ganske drastisk på den forestående vinterskole, og vi har fået afslag 

på skolens ansøgning om fire baltiske elever fra Demokratifonden. Det er som for landmændene 

med høsten: en vis filosofisk ro kombineret med parathed til akutte forholdsregler er påkrævet. 

Filosofien øver vi os på efter at være blevet forvænt efter adskillige års fremgang. Hvad 

forholdsreglerne angår, har vi taget hånd om markedsføringen til vinterskolen 2002/03. Måtte 

indsatsen her ligesom i 1997 bringe frugt, så vinterelevtallet igen kommer op! 

 

I øvrigt var skoleåret 00/01 det år, hvor glasværkstedet rigtigt kom op at svinge med både kold- og 

varmglas. Hvor smykkeværkstedet blev indført som liniefag. Og hvor skolen fik ny køkkenleder.  

 
Den nye højskolelov 

I den nye højskolelov som trådte i kraft 1. jan. er det bestemt, at vi i lighed med alle andre højskoler 

skal formulere skolens værdigrundlag. Det lyder: 

  ”Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole. Det vil sige, at vi står frit uden bestemte 

politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger, men at vi vedkender os den grundtvigske 

højskoletradition hvis grundlag er livsoplysning, og vi ønsker at bevare dens betoning af fællesskab 

og hjemlig atmosfære.   

  Højskolen deler året i en lang vinterskole og en sommerskole med korte kurser. Desuden er vi en 

egnsskole hvor bornholmerne kan mødes om foredrag og fælles aktiviteter. 

  På vinterskolen har vi valgt at lægge hovedvægten på de særlige bornholmske kvaliteter: kunst, 

kunsthåndværk og natur. Desuden har vi siden begyndelsen af 1990erne været et mødested for 

elever fra Østersøens lande. Den internationale dimension som udenlandske elever tilfører skolelivet 

har stor værdi for den enkelte såvel som for fællesskabet. 

  Vi ønsker at stimulere den enkeltes modtagelighed, fantasi/kreativitet, kritiske sans og 

ansvarlighed. 

  Og vi lægger vægt på at tilbyde en faglig kompetent undervisning - ikke mindst indenfor skolens 

liniefag hvor der er mest tid til fordybelse. Som elev kan man få hjælp til at orientere sig praktisk og 

vidensmæssigt indenfor det valgte fagområde, kan prøve og udvikle sine evner og eventuelt søge 

om optagelse på en videregående uddannelse. Desuden kan man sammensætte sit skema med en 

blanding af alment livsoplysende og mere direkte fagrelaterede fag.    

  Sommerskolen tilbyder korte ophold med daglige foredrag, emnekredse, ture rundt på Bornholm 

og aftenarrangementer. Hvert ophold har sit særlige tema. Men foruden dette er rundvisning på og 

oplysning om Bornholm også en vigtig del af alle vore kurser.  

  Fælles for både sommer og vinter er det, at vi ønsker at skabe et frirum hvor voksne mennesker i 

en periode kan mødes, opleve, lære og udveksle tanker. Meningen er at befordre udviklingen af den 

enkeltes sociale og faglige kompetencer og derigennem at styrke lysten og modet til at deltage aktivt 

i samfundslivet.” 

 

Det er et krav i den ny højskolelov, at mindst halvdelen af den enkelte elevs undervisning skal have 

et alment sigte. Nu er det sådan, at vi får elever af alle slags på højskolen. For nogle er højskolen et 
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kvalificeringssted til at blive optaget på en videregående uddannelse, for andre er selve 

højskoleoplevelsen det centrale. Som skole prøver vi selvfølgelig at imødekomme begge slags. Men 

som højskolelærer må man altid stille sig det overordnede spørgsmål: Hvad får eleverne ud af det – 

bortset fra deres eget umiddelbare formål som kan være at lære glaspustningens svære kunst eller at 

få nye venner. Det er selve højskolens idé, at der skal ske en personlig udvikling. Men nu er der 

altså kommet et krav om, at vi skal kvantificere det almene indhold i undervisningen. Det opleves 

som akavet, men lov er lov, og vi har vedtaget at dokumentere kravets opfyldelse ved at lærerne 

beskriver, hvordan de har indbygget eksistentielle, æstetiske, samfundsmæssige og kulturhistoriske 

perspektiver i deres respektive fag.  

 

Vinterskolen 2000/01 

Vinterskolen havde 57 elever før jul og 53 efter jul. I alt 1148 elevuger mod 1100 året før. 

Gennemsnitsalderen var 25 år mod 30 år året før. Faldet i alder skyldes, at man ikke længere kan 

tage uddannelsesorlov til et højskoleophold. Det blev til i alt 78 elever, hvoraf 12 var bornholmere, 

13 polakker og baltere hvoraf de 12 blev betalt af Projekt baltisk Uddannelsesø og 

Demokratifonden. Desuden var der 5 svenskere. Resten var danske elever ovrefra. 

  Der var 5 liniefag: ”billedkunst” med Rigmor Lisbeth Justesen, ”keramik” med Peter Stougaard 

bistået en dag om ugen af hans kone Anne, ”glas” med to lærere: Marianne Lindholm Henriksen til 

koldglas og Vinnie Larsen før jul, og irske Lucinda Robertson efter jul til varmglas, ”smykker” med 

Peter Faber og ”friluftsliv” med Jesper Larsen.  

 

Der kan være et sprogproblem på nogle af emnekredsene med de mange udlændinge. Det løste vi 

ved at ansætte Tom Lundén som engelsk- og dramalærer. Han er komponist og kendt som manden 

bag rockgruppen Bifrost. For et par år siden flyttede han med kone og barn til Bornholm. Balterne 

vil gerne lære engelsk, og desuden blev årets dramastykke opført på engelsk. Så på den måde kunne 

vi samle dem på bestemte hold om formiddagen. På værkstederne er sproget ikke noget stort 

problem. Årets teaterstykke var en dramatisering af "Alice in Wonderland" med indlagte sange, 

skrevet og komponeret af Tom. Stykket blev opført på udstillingsaftenen, og det kan godt være en 

og anden tilskuer syntes det var sært med sådan et langt og fremmedsproget stykke ved den 

lejlighed, men flot var det. Og så passede det fint med, at det også skulle opføres i Slupsk i Polen 

under skolens efterfølgende rejse dertil. Opførelsen her var et led i en EU-finansieret 

teaterudveksling hvor en polsk gruppe optrådte på højskolen og vi i Polen.  Rejsen gik i øvrigt 

denne gang sydpå til den gamle kulturby, Kazimiers Dolny, 300 km nordøst for Krakow. Den ligger 

i et helt andet og mere sydlandsk Polen end det østersønære Pommern som vi mest har besøgt på 

vores skolerejser. Turen fra Slupsk varede 18 timer og gik over Poznan hvor vi gjorde ophold og så 

Store Marked. Vi tog derfra på udflugter til Warshawa, Zahosc og Lublin. - 2748 km blev det til alt 

i alt. Polen er i alle måder et stort land. 

  Det var en stor, kreativ, festglad og ind imellem næsten ustyrlig vinterskole. Vi fik at mærke, at 

aldersgennemsnittet var lavere end vi er vant til, og at individualismen for alvor har sat sig igennem. 

I Karstens afskedstale til holdet skelnede han mellem tolerance og frisind og mellem samvær og 

fællesskab. Vores oplevelse var, at vi i denne vinter lidt for meget havde nøjedes med tolerance og 

samvær. Men måske er det bare os, der er ved at blive ældre. 

 

Ved adventsmødet kunne vi byde Aaker sogns nye præst, Birgit Friis, velkommen på højskolen. 

Hun talte om julens traditioner. Der var møde med LOK i januar. Og på højskolens 

generalforsamling 22. marts blev bestyrelsen genvalgt og konstituerede sig nok engang med 

Henning Ipsen som formand og Erling Jensen som næstformand. Bent Folkmann var igen i år 



 3 

dirigent ved mødet. 

 

Sommerskolen 2001 

Sommerskolen består af 17 kurser fordelt på 11 14-dages ophold. I alt 22 uger fra 3. maj til 3. 

oktober: seniorkurser, dansekurser, vandrekurser og akvarelkurser.  

  Det har været en solrig og dejlig sommer. Det er først her på de sidste par kurser, at vejret er slået 

om. Tilslutningen til kurserne har været lidt vigende i forhold til sidste år. Det bliver til 824 

kursister eller 1648 ugeelever, mod 936 kursister og 1801 ugeelever sidste sommer, hvor vi 

imidlertid også havde et ekstra ugekursus med Odense Højskoleforening. Rejsen hertil med 

Bornholms Turisttrafik har brugt broerne og Villum Clausen helt fra Ålborg. Men vi kan også 

konstatere, at flere rejser selv med bus/tog eller i egen bil. 

  Sommerens offentlige møder åbnedes 20. maj med Kirkeligt Samfund, hvor foreningens formand, 

Inge Petersen, talte. Og Grænseforeningen havde møde 23. maj med biskop Karsten Nissen, der 

talte om "Sønderjylland - danskhedens forpost eller brobygger til Europa". 9. juni holdt skolen sit 

sommermøde med tidligere højskoleforstander Frederik Christensen. 20. juni talte professor Bent 

Rold Andersen for Ældrerådet i Aakirkeby for en stopfyldt sal. Og 15. september havde vi 

efterårsmøde med foredrag af Lillian Hjorth-Westh der måtte træde til i stedet for Klavs Birkholm 

der skulle bruges i radioen som kommentator i anledning af de ulyksalige begivenheder i New York 

og Washington. Efter kaffen holdt Gerd Hiort-Petersen lysbilledforedrag om sin keramiske kunst, 

bl.a. hendes smukke kirkeudsmykninger. 30. september skal vi have møde på skolen i anledning af 

Amnesty Internationals jubilæum. 

  Næste sommer vil vi prøve en ny kursustype: Ta' på cykel på Bornholm. Der bliver tale om to 

halve kurser hvor vi lejer cykler til 35-40 kursister som så kører Bornholm tynd. 

 

Personale 

Skolens køkkenleder gennem 15 år, Mona Nielsen, holdt op i vinter og er blevet afløst af Karen 

Prætorius der er kok og bor med mand og tre børn i Nyker. Tak til Mona og velkommen til Karen. 

Svend Aage og Bodil Møller flytter til november i eget hus i Rønne, men han fortsætter som lærer 

på skolen. Hans hus på skolen overtages af vores pedel, Jørgen Kofoed, der flytter ind med sin kone, 

Yvonne, og deres yngste datter, Sandra. Med et lille glashold må vi desværre opgive at have 

Lucinda Robertson i hus denne vinter. Marianne Lindholm underviser så i både kold- og varmglas. 

 

Bygninger og undervisningsmidler 

Vi er kommet til vejs ende med glasværkstedet. Foruden varmglasovnen har vi fået indvarmingsovn 

og afspændingsovn. Desuden et apparat til sandslibning af glasset. Vi har bygget et halvtag for 

enden af den nye værkstedsbygning til arbejdsmaskiner og udendørs aktiviteter så som 

broncestøbning. Pedelværkstedet har fået en trækombimaskine. Det nye rensningsanlæg fra 

Knarregård har stået sin prøve sommeren igennem. Elevpc'erne har fået fast opkobling til 

internettet, så elever og kursister frit kan sende e-mails og surfe på nettet. 
 

Den kommende vinterskole  

Mens vi skriver dette (18. sept.) er vi ved at afslutte sommerskolen der slutter 3. oktober. 

Vinterskolen åbner som sædvanlig 25. oktober. Det bliver en mindre vinterskole end i de 

foregående år. Omkring 30 elever vil vi tro, men tilmeldingsfristen er ikke udløbet endnu. Ligesom 

fremgangen sidste vinter var overraskende, er den pludselige tilbagegang nu svær at forstå. Men fra 

aviserne ved vi jo, at de unge er blevet en mangelvare, og at de nu frit kan vælge deres uddannelse 

uden smålig skelen til adgangsbegrænsninger.   



 4 

 

Tak 

Tak til alle medarbejdere for året der gik. Det har været et travlt år, og køkkenlederskiftet har skabt 

en del turbulens for køkkenpersonalet. Men de har klaret det flot. En særlig tak til Mona Nielsen 

som igennem mange år har gjort et stort og godt arbejde. 

  Bestyrelsen har troligt fulgt skolens udvikling, selv om den stadig mere omsiggribende svært 

overskuelige ministerielle regelstyring ikke gør det let af leve op til bestyrelsesansvaret. Det er altid 

fornøjeligt og lærerigt at få besøg af partnerrevisorerne, Claus Lykke Jensen og Yvonne Marcussen. 

De har nu op mod 30 højskoler at tage sig af, så de ved hvad det drejer sig om. Ingrid og Ole Jensen 

fra Bornholms Turisttrafik har haft et vanskeligt år med sygdom og brand, men de har klaret ærterne 

til skolens fulde tilfredshed. Tak også til folkedanserne der også denne sommer har haft deres faste 

tirsdag aften med vores sommerkursister.   

   Projekt baltisk Uddannelsesø bevilger fortsat støtte til skolens baltiske elever, og det er ekstra 

vigtigt for skolens baltiske profil nu hvor Demokratifonden har valgt at indskrænke sin virksomhed 

overfor højskolerne.  

  Og tak til Bornholms Tidende ved Thor Kristoffersen for interesse og god dækning af skolelivet.  

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår hilses skolens venner og årsskriftets læsere af 
 

Bente og Karsten Thorborg 
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