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ÅRET DER GIK, 2002 
af Bente og Karsten Thorborg  

 

Året 2001/02 vil gå ind i annalerne som det år, hvor skolen omsider blev ramt af den almindelige 

højskolekrise i form af en markant elevtilbagegang. Og så var det det år, hvor Svend Aage Møller 

efter 34 år på skolen flyttede til Rønne som forberedelse til sin tilstundende pensionsalder. I stedet 

flyttede vores pedel, Jørgen Kofoed, ind i hans hus på skolen med sin familie. På vinterskolen 

gjorde glasholdet sig bemærket ved at lave et stort vartegn til DGI-stævnet, og keramikholdet 

lavede en imponerende 2,6 m høj skulptur i stentøj. Det skal også nævnes, at skolens formand siden 

1994, Henning Ipsen, er trådt tilbage og er afløst af Rita Kofoed.  

 

Det er den korte version.  

 

Jeg kommer til at tænke på fortællingen om den kinesiske kejser, der i sine velmagtsdage bad rigets 

lærde skrive sig sin historie. Efter mange år kom de med resultaterne af deres flid, men værket var 

for stort; den travle kejser havde ikke stunder til at læse det Han forlangte derfor en kort udgave. 

Der gik igen mange år, og kejserens og de lærdes skæg var blevet gråt, da han fik den. Livet var 

gået, og hans tid var kort. Så han beordrede dem til at forkorte den nok engang. Årene gik, og da de 

lærde, som nu selv var blevet gamle og vise, omsider kom med den helt korte version, lå kejseren 

for døden. Den korte version lød: Han fødtes, han led, han døde.  

De mest fortravlede blandt årsskriftets læsere kan stoppe her. Men ellers er der meget at fortælle om 

det forløbne år. 

 

I ældre tid rejste højskoleforstanderne landet tyndt og holdt folkelige foredrag til efterårsmøder, 

grundlovsmøder og lignende lejligheder. Det er der selvfølgelig en del der fortsat gør. Men ellers 

har de internationale projekter taget over, EU-projekter bl.a. Forrige år havde vi en 

dramaudveksling med Antoni Franczak fra Kulturhuset i Slupsk: Et polsk dramahold optrådte her 

på skolen, og vi opførte "Alice in Wonderland" på Theatre Rondo. I det sidste år har vi været 

partnere i et mere storstilet polsk, svensk, tysk og dansk voksenuddannelsesprojekt "School for 

Life". Projektet ledes af Marek Byezkowski fra den kashubiske højskole ved Gdansk, og det er 

blevet godtaget som et toårigt forløb af EU. Vi har netop søgt om midler til et ekstra seminar under 

projektet her på højskolen hos Projekt baltisk Uddannelsesø.  Og så er et muligt tredje EU-projekt 

under opsejling. Det drejer sig om et højskolesamarbejde mellem Østersøens 7 øer - "B-7": Rügen, 

Bornholm, Öland, Gotland, Ålandsøerne samt de estiske øer Saaremaa og Hiema. Vi var i oktober 

til møde om det på Ölands Folkhögskola, og vi har som led heri 4 estiske elever fra Hiema på 

vinterskolen nu. Det bureaukratiske element i den slags projekter er elefantisk, men mødet med 

voksenpædagoger og højskolefolk fra vore nabolande er til gengæld livgivende og 

horisontudvidende. Det er også inspirerende at møde folk fra andre lande der ser hen til den danske 

højskoletradition som et ideal. Ikke mindst nu hvor politikerne i Danmark er i vildrede med hvad 

den skal gøre godt for i Danmark og istedet forlanger, at de unge skal skynde sig med at uddanne 

sig.  At de også skal have tid til finde den rigtige bane og blive voksne, er der ikke fokus på. Gad 

vidst hvor mange højskoler der er tilbage i Danmark om bare 5 år. "Hvem skal redde højskolen, 

mens højskolen redder verden" som Niels Elberling for nylig skrev i Højskolebladet. 
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Vinterskolen 2001/02 

Vinterskolen havde 32 elever før jul og 40 efter jul. I alt 794 elevuger mod 1148 året før. 

Gennemsnitsalderen var igen oppe nær de 30 år mod 25 sidste år. Det blev til i alt 44, hvoraf 14 var 

bornholmere og 13 danske ovrefra. Desuden 12 polakker, russere og baltere, der blev betalt af 

Projekt baltisk Uddannelsesø samt 4 svenskere og 1 japaner.  

Der var 4 liniefag før jul og 5 efter jul: ”billedkunst” med Linnea Jensen, ”keramik” med Peter 

Stougaard bistået hans kone Anne, ”glas” med Marianne Lindholm, ”smykker” med Peter Faber og 

desuden ”natur og friluftsliv” efter jul med Jesper Larsen.  

 

Skoleåret gik på bedste vis. Den mindre skole og det højere aldersgennemsnit befordrede et mere 

roligt forløb end året før. Navnlig billedkunst- og keramiklinjerne havde store og velfungerende 

hold. Peter Stougaard havde simpelthen det bedste hold, siden han startede på skolen i 1988, og det 

var baggrunden for det storstilede skulpturprojekt som løb af stabelen ved skolens slutning. På 

baggrund af en indbyrdes konkurrence blandt eleverne valgte holdet en keramikmodel som 

efterfølgende blev bygget op i moduler og lameller indendørs på værkstedet. Det krævede betydelig 

ekspertise fra Peters side, fordi leret jo skrumper under tørringen, og det måtte der tages hensyn til 

ved udførelsen. Endelig kom den store dag i marts hvor brændingen skulle ske. Skulpturen blev 

båret ud på gårdspladsen modul for modul og rejst oven på et brændkammer. Skulpturen fik en 

varmeisolerende kappe om sig som et telt. Brændingen varede 36 timer og var under konstant 

overvågning for temperatur og ilttilførsel. Skolen var på den anden ende. Heldigvis var det tørt og 

klart vejr - oven i købet med fuldmåne. Men det var hundekoldt om natten. Det blev et imponerende 

syn efterhånden som kappen blev rødglødende, og jeg tror ikke, der tidligere er blevet taget så 

mange fotos af en enkelt begivenhed på skolen. Den sidste dag blev "frakken" taget af - og ak: 

Hovedet faldt af. Men det lader sig restaurere, og skulpturen vil blive rejst her i efteråret på dens 

blivende plads på græsplænen ud mod landevejen.  
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Glasholdet var lille men virksomt. Også det havde et stort projekt, nemlig at designe vartegnet til 

sommerens DGI-stævne og fremstille glasdelene til det, mens den bærende stålkonstruktion blev 

fremstillet andet steds. Monumentet står i dag foran DGI-hallen i Rønne.  

 

Skolen sluttede som tidligere år med udstilling og rejse. Det er altid en stor dag, når årets arbejder 

bliver præsenteret for skolens mange gæster. Rejsen blev ledet af Lillian Hjorth-Westh og Claus 

Hjort Lauritzen og gik denne gang til den gamle polske universitetsby, Torun. Derfra var der 

udflugter bl.a. til Warszawa. En helt igennem vellykket tur som afslutning på et godt arbejdsår. 
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Bente taler på sin fødselsdag i gymnastiksalen 

 

8. november fejrede Bente sin 60 års fødselsdag med et offentligt møde og efterfølgende privat fest.  

Det blev en stor dag med mange gode taler og indslag under kaffen. Derefter var der foredrag i 

gymnastiksalen af Doris Ottesen om den norske forfatter Herbjørk Wassmo: "Dinas bog". 

Hovedpersonen heri spiller cello, og Doris afsluttede elegant sit foredrag med en omtale heraf. Til 

Bentes store overraskelse trådte Anja Lille Mählum og Kristoffer Hyldig derefter frem og spillede 

nogle stykker for cello og klaver. Det var medarbejdernes fødselsdagsgave til hende. Tak for det! 

 

Ved adventsmødet talte radioprogramredaktør Klavs Birkholm om Grundtvigs adventsvisioner og 

bragte dem ind i den globaliserede verden med vækst, forbrug og terrorfrygt - det var en intens 

oplevelse.  

 

På højskolens generalforsamling 25. marts ønskede skolens formand, Henning Ibsen, ikke genvalg, 

da han står overfor at skulle flytte til Sjælland.  

 

 
 

Karsten takkede ham: 

"Kære Henning! Du har været med i skolens bestyrelse siden 1980, og du har været formand fra 

apr. 1994. I en tid med hastige forandringer er 22 år et langt tidsspand - og du har været med hver 
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gang der er blevet kaldt. Aldrig et svigt! Det har været tider i både med- og modgang. Dit hjerte 

banker for den gamle folkelige oplysningstradition, og højskolens faglige specialisering har ikke 

været dit ønske, selv om du jo nok har indset nødvendigheden af den. I hvert fald har du været 

højskolen en tro støtte igennem alle årene. Personligt vil Bente og jeg sige dig tak for støtte og 

venskab i alle de år vi har været på skolen. Vi har altid vidst os trygge ved dig som formand." 

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Niels Røboe Dam fra Rønne, og bestyrelsen konstituerede 

sig med Rita Kofoed som formand og Erling Jensen som næstformand. Bent Folkmann var dirigent 

ved mødet. 

 

Karsten talte ved den lejlighed om også om højskolens situation: 
"Trods betydelige udgifter i forbindelse med omlægningen af køkkenet og til fornyelsen af skolens 

markedsføring er vi kommet ud af finansåret 2001 med et fornuftigt overskud. (ca 700.000 kr, 

hvoraf 520.000 kr er brugt til afdrag på de faste lån).  

Jeg må imidlertid konstatere, at højskoletanken har fået "tidsånden" imod sig i disse år. Den 

dybeste årsag er de små ungdomsårgange. - I hele Europa iøvrigt. Der er blevet rift om de unge, og 

regering og folketing ønsker, at de skal hurtigt ind i regulære uddannelsesforløb uden 

svinkeærinder. Og også de unge selv er blevet mindre sorgløse og mere målrettede. Dette skifte i 

tidsånd er ikke kommet pludseligt. Vi har længe mærket det i form af større faglighed hos vores 

elever. Et stigende antal af dem har brugt deres højskoleophold som en forberedelse til 

videreuddannelse indenfor de kunstneriske fag.  

Det nye er, at mange af de mest ressourcestærke danske elever ser ud til at falde fra nu. De bliver - 

bl.a. af økonomiske årsager - nødt til at følge parolen. Og med stramningerne i kulturpolitikken 

bliver udsigterne til at kunne ernære sig ved alternativ kreativ virksomhed også mindre tillokkende 

for dem. Det bliver simpelthen sværere at leve som fri kunstner, når muligheden for bijobs indenfor 

folkeoplysning o.l. falder bort. 

Det er ikke kun et dansk anliggende. Den tidligere højskoleforstander og formand for 

højskoleforeningen Mogens Hemmingsen har givet op og er blevet kulturdirektør i Albertslund 

kommune. Han skrev i februarnummeret af Højskolebladet: 

 

"Gennem de sidste 10 år har den statslige uddannelsestænkning skiftet fokus fra oplysning til 

marked. Den nordiske model for forbindelse mellem oplysning og demokrati er blevet afløst af en 

international model med vægt på forbindelse mellem voksenuddannelse og erhvervsmæssig 

kvalificering." 

 

Vi har på Bornholms Højskole fulgt delvis med i dette skifte fra oplysning til erhvervsmæssig 

kvalificering ved at satse på fag og faglighed, selv om vi har fastholdt højskoleformen med 

højskolesangbogen, de almene fagtilbud og fællesskabet. Hidtil har det båret frugt. Og vi klarer os 

fortsat godt sammenlignet med flertallet af landets højskoler.  

Men jeg tror ikke længere på, at den danske højskole kan klare presset og bestå i dens nuværende 

form med vægt på eksperiment og inspiration, selv om der sikkert vil være elever til et mindre antal 

højt kvalificerede højskoler - og måske kan vi blive én af dem. Vi har i hvert fald længe arbejdet på 

det, og vores sidste træk er en fornyet markedsføring. Jeg håber den kan føre os frelst igennem de 

vanskelige tider, indtil skoleformen og samfundet igen finder hinanden. 

Men måske skal vi se til Sverige. Der har højskolerne fået egentlige uddannelsesmæssige opgaver 

og flerårige forløb, og eleverne strømmer til. Jeg tror tiden er inde til at se nærmere på de svenske 

erfaringer - desværre! Det vil kræve en ny højskolelov og et bredt samarbejde mellem skolerne 

indbyrdes og mellem stat og skoler.  

Den fri Ungdomsuddannelse som nu er nedlagt var et spændende dansk alternativ hertil. Den var 
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stort tænkt, og den var også ved at finde sin form. Men selvfølgelig blev den misbrugt af nogle 

brugere og desuden lagt for had i pressen og af arbejdsmarkedsorganisationerne. De var bange 

for, at for mange af de ressourcestærke unge skulle søge den. Den fri ungdomsuddannelse var tænkt 

for de "skæve" unge, ikke som et alternativ til erhvervsskoler og gymnasier. Men de "skæve" 

forsvinder ikke, fordi man strammer op i gymnasierne og i de etablerede uddannelser. Tværtimod - 

jo mere strømlinjet uddannelsessystemet bliver, des flere vil falde udenfor. Hvad skal vi stille op 

med de mange skoletrætte unge? Og så er der dem, der ikke fik en uddannelse i tide. Der vil fortsat 

være brug for "bløde" veje til uddannelse. Og det er her højskolerne i Sverige har fået en vigtig 

samfundsmæssig rolle." 
 

Sommerskolen 2002 

Sommerskolen havde i år 19 kurser fordelt på 11 14-dages ophold samt et ugekursus med pastor 

Jens Fjendbo og Brønderslev menighed. I alt 23 uger fra 2. maj til 9. oktober. Foruden seniorkurser, 

dansekurser, vandrekurser og akvarelkurser havde vi i år også to cykelkurser ledet af Svend Aage 

Møller og Jesper Larsen.  

 

 
Svend Aage Møller og Jesper Larsen 

 

Tilslutningen til forårets kurser og det sidste kursus i oktober var desværre vigende i forhold til de 

senere år. Det blev derfor kun til 1472 mod sidste sommers 1646 ugeelever. En tilbagegang på 174 

uger eller godt 4 årselever. Den slags kan mærkes, når årsregnskabet skal gøres op. Skolemæssigt 

var det imidlertid en dejlig sommer med megen sol og glade kursister. Cykelkurserne var en succes, 

selv om der kun var 13 deltagere på det første. Det kneb også med tilslutningen til forårets 

akvarelkursus og med de tidlige dansekurser. Vi kan mærke, at der er blevet mange om buddet, når 

det gælder dans. Men hen mod sommeren fik vi fuldt hus på alle kursustyperne. En særlig oplevelse 

havde vi på brønderslev-menighedskurset i august, hvor et ungdomsorkester boede i et af skolens 

huse og som tak for husly gav koncert. Først i Ekkodalen og siden om aftenen i gymnastiksalen. - 

Det er vist første gang, der har været holdt klassisk kammerkoncert på udsigtspladsen i Ekkodalen, 

og det var lige overraskende for de tilfældigt forbipasserende og vore for kursister. 
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Koncert i Ekkodalen 

 

Sommermødet var med Niels Højlund som talte stærkt om "Palæstina i vore hjerter" og med den 

netop valgte regionsborgmester, Thomas Thors, som fortalte om visionerne for det kommende 

regionsråd. De to foredrag blev afholdt i samarbejde med henholdsvis Kirkeligt Samfund og 

Ældresagen. Ved efterårsmødet talte den tidligere forstander på Rude Strand, Thorbjørn Berg, 

bevægende om sin opvækst i Finnmarken med krigen som den dystre baggrund. Hans nevø, Bjarne 

Wieth sang derefter norske viser ved kaffen i spisesalen. 

 

Den kommende vinterskole  

Mens vi skriver dette (primo november), er vinterskolen startet med 38 elever - 6 flere end sidste år. 

Den tegner godt med motiverede og spændende elever fra Danmark, Sverige, Island og Japan samt 

de 12 østeuropæere fra Estland, Litauen, Polen. De sidste er her med dispensation fra 

undervisningsministeren fra kravet om, at der skal være et flertal af danske på holdet. Vi får øvet 

vores engelsk i disse år. Tilmeldingerne i år har været usædvanlige. Billedkunstlinjen har hele 24 

elever, og vi har derfor måttet dublere den med en lærer mere. Til gengæld har glaslinjen fået så få 

elever, at vi har valgt slet ikke at oprette den i år. Glasværkstedet er derfor inddraget til billedkunst 

for denne vinter. Som fornyelser har vi indført en danseaften om ugen, og Lillian Hjorth-Westh har 

påtaget sig opgaven med at undervise vores skandinaviske elever i dansk. Til gengæld har vi 

nedlagt drama, som havde en ringe tilslutning. Og så har natur- og friluft fået hele mandagen, så de 

der vil det, kan komme ordentligt ud i den bornholmske natur. 

 

Personale 

Vi måtte undvære Rigmor Lisbeth Justesen som billedkunstlærer sidste vinter, fordi hun skulle 

gennemgå en større operation. Den gik godt, og hun er i sving i år igen. Men under hendes 

sygeorlov fik vi fuldgod erstatning i den bornholmske maler, Linnea Jensen. Hun forstod at give 

kunstnerspirene på holdet udfordringer lige til stregen.  

Af lærere tog vi efter vinterskolens slutning afsked med Lill Lings og Søren Gregersen der begge er 

flyttet over. Uden glaslinje har vi heller ikke plads til Marianne Lindholm. Tak til jer alle tre for en 

god og inspirerende indsats på skolen gennem flere år. I stedet for Lill har vi ansat Benita Nørager i 

tekstil og som ekstra kunstlærer Karoline Kalsøe, begge nyuddannede fra København. Til 

danseundervisningen har vi ansat Marianne Frigaard, Østermarie, som lærer.  

 

Skolens oldfrue gennem 15 år, Aase Munch, er gået af - eller hævet som det hedder her - på grund 
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af alder. Hun er blevet afløst af Kitty Andersen. Vi siger tak til Aase og velkommen til Kitty. I 

køkkenet har Karen Prætorius ansat Lotte Pedersen som ny køkkenassistent. De kender hinanden fra 

Kunstmuseets kantine, og det er en fornøjelse at lytte til den smittende lystighed der midt i 

travlheden bølger ud fra køkkenregionerne. Men i øvrigt er der ingen, der behøver gætte sig til, 

hvad Karen mener. Det kommer friskt fra leveren, både sødt og salt. På kontoret hvor Lill Lings 

også havde nogle opgaver har Lis Engell netop ansat Jørgen Frandsen i stedet. Med Karen, Jørgen 

og Lis har vi dygtige arbejdsledere der på bedste vis forstår at opfylde kravene til skolen om at 

udgøre et rummeligt arbejdsmarked. Det er en fornøjelse at se hvordan det vrimler med travle 

arbejdsfolk ude og inde. 

 

Det er både hyggeligt og nyttigt at have fået Jørgen Kofoed med familie til nabo. Så er Jørgen ved 

hånden, når fyret går ud eller lynet slår ned. Yvonne hjælper til med at pynte skolen ved festlige 

lejligheder, og Sandra har arbejdet i køkkenet hele sommeren. Om det så er deres hund, Karla, så 

hjælper hun med at passe Rigmor Lisbeths Mimi og vores Zia. De tre hunde har det herligt sammen, 

så forskellige de er, og det samme gælder os tobenede, når vi mødes om en snak inde og ude. 

 

 
De tre skolehunde 

 

Bygninger, undervisningsmidler m.m. 

Lille skolestue har gennemgået en forvandling. Skolebillederne var blevet for mange, så de er blevet 

nyophængt i tre rækker mod tidligere to, og langs endevæggen står nu 4 elevpc'er med fast 

opkopling til internettet. De gamle borde er blevet sat langs væggene og ude i rummet er de erstattet 

af 5 runde borde, så man bedre tale sammen gruppevis og kan bevæge sig i mellem dem. - En 

inspiration fra vores besøg på Ölands Folkhögskola.   

 



 9 

 
Ll. Skolestue med Computere 

 

Til markedsføringen har skolen med hjælp fra Grinsted a/s fået ny vinterbrochure og endnu engang 

en ny hjemmeside: www.bornholmshojskole.dk. Denne gang med teknisk hjælp fra Lars Thisted. 

Den gamle var kun et år gammel, men vi skulle have en webbside, som passer til den trykte 

brochure. Den har virket i forhold til udenlandske elever, men de danske elever er desværre ikke 

sådan at fange ind. Der er simpelthen for få der af egen lomme kan eller vil betale for et 

højskoleophold, når de samtidig er afskåret fra erhvervsarbejde. Men vi arbejder videre med 

projektet. 

Rensningsanlægget er blevet suppleret med en tvilling fra Knarregaard. Det kneb med 

kvælstofrensningen, og der var heldigvis et ekstra anlæg fra ålefarmen, som vi måtte få. Det var 

Rita Kofoed, der i sin tid tilbød os anlæggene, da vi tilfældigvis mødtes i Aa kirke. Vi har tænkt på, 

om vi måske burde søge kirken noget oftere. I hvert fald har vi grund til at være taknemmelige. 

 

Fremtiden 

Det er antallet af danske elever, der sætter grænsen for, hvor mange elever, vi kan blive. 

Højskoleloven kræver nemlig, at der uge for uge er et flertal af danske elever. Det sætter skolen i et 

dilemma, fordi vi ikke på forhånd kan vide, hvor mange danske elever vi får. Fra ministeriet lyder 

det, at vi blot kan lade være med at bringe os i en sådan tvivlsom situation i forhold til 

udlændingebalancen. Men det er lettere sagt end gjort, når det meget tidligt strømmer ind med 

udenlandske tilmeldinger, og en ret stor del af de danske først kommer i sidste øjeblik. At 

ministeriet tager det alvorligt fremgår af, at en skole i Jylland har mistet et helt års tilskud, fordi den 

i én uge havde blot én dansk elev for lidt. Skolen lukkede naturligvis. Det er den slags, der kan få en 

forstander til at overveje, om arbejdsvilkårene i højskolen er til at leve med. Men der er på den 

anden side mange umiddelbare glæder i dagligdagen med elever og medarbejdere, så vi fortsætter jo 

nok nogle år endnu. Som Jens Smærum Sørensen digter: 

 

 "Alligevel er det lærkens sang og kalvens bløde tunge 

 og kornets fine skær og ræven med sin unge 
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 der holder mig i live 

 og får mig til at blive." 

 

Det med de manglende danske elever er imidlertid alvor, og vi har derfor henvendt os til de 

bornholmske kommuner med den besked, at det ikke er nogen selvfølge, at der findes en højskole 

på Bornholm. Reglerne for betaling for aktivering af unge på højskolerne er blevet strammet, sådan 

at kommunerne nu ikke blot skal betale skolepengene, men også statsbidraget. Det er altså blevet 

dyrere for kommunerne at bruge højskolerne. Og resultatet har prompte vist sig: Sidste år havde vi 

14 bornholmere på skolen, i år har vi 9, hvoraf 2 gennem kommunerne. Samtidig er FUU-ordningen 

som nævnt nedlagt, orlovsordningen for længst afskaffet og Demokratifonden beskåret til 

ukendelighed. Tilbage har vi endnu som en særordning for Bornholm Projekt baltisk Uddannelsesø, 

der nu igennem mange år har givet støtte til skolens baltiske elever, og som også gør det i år. Men 

vi må tilbageskuende konstatere, at hvis skolen havde skulle klaret sig alene med selvbetalende 

elever, ville den være lukket for mange år siden. Det kan vise sig livsvigtigt for skolen, at den 

kommende regionskommune og arbejdsformidlingerne igen begynder at bruge os.  

 

 

Tak 

Tak til alle medarbejdere for året der gik. Og tak til bestyrelsen og særlig til Rita Kofoed, som trods 

den vanskelige tid efter Niels Ankers fald med cyklen har taget sig af skolens anliggender på bedste 

vis. Tak også til vores revisorer fra Partnerrevision, Claus Lykke Jensen og Yvonne Marcussen. Og 

til Ingrid og Ole Jensen fra Bornholms Turisttrafik. 

Tak til folkedanserne med Erling Jensen og Hans Jeppsen, der har danset for og med vore kursister 

sommeren igennem. Med de mange dansekurser har folkedansaftenerne fået et særligt sving. 

Og tak til Bornholms Tidende ved Thor Kristoffersen for altid medlevende 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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