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ÅRET DER GIK, 2003 
af Bente og Karsten Thorborg  

 
Skoleåret 2002/03 blev det år hvor nye vilkår for højskoledriften for alvor begynder at tegne sig. 

Ovenpå de senere års bortskæring af diverse tilskudsmuligheder til elever med dårlig råd skal 

skolerne nu yderligere omstille sig til nye tider. Dels bliver taxameterprincippet for 

lærerlønningerne gradvist ført igennem, så skolerne snart skal drives på mere almindelige 

forretningsmæssige vilkår på det område, dels har venstre bebudet en højskolereform. Men først 

skal et højskoleudvalg inden udgangen af 2004 fremkomme med et forslag. 

  Taxameterprincippet indebærer, at højskolerne får tilskud i forhold til hvor mange elevuger de har. 

Men hidtil er der givet kompensation til skoler med mange ældre og derfor dyre lærere, dels har 

man belønnet de skoler der brugte mange undervisningstimer i forhold til det taxameterbestemte 

lærertimeloft, mens skoler der har sparet på undervisningstiden er blevet straffet. En veldrevet 

højskole har derfor ikke taget så meget hensyn til lærernes anciennitet, og opgaven har været at 

bruge timerne indenfor timeloftet. På den måde ønskede lovgiverne at sikre, at højskolerne ikke lod 

deres spareiver ramme undervisningen. Men den ordning er ved at blive nedtrappet og vil være helt 

afsluttet i 2006.  

  Den kommende højskolereform skal sikre højskolerne en plads i det samlede uddannelsessystem 

og koncentrere de begrænsede midler til skolernes centrale opgave, nemlig at styrke unge 

mennesker i deres udvikling og uddannelsesvalg. Det lyder umiddelbart fornuftigt, men dels har 

højskolerne også en vigtig opgave i forhold til børnefamilier og pensionister, dels er mange skoler – 

og det gælder særlig udkantsskolerne – økonomisk afhængige af indtægterne fra sommerkurserne. 

For hver skole der må lukke, vil der være en egn der mister et kulturelt mødested. Venstres 

reformforslag vil i dets foreløbige udgave føre til en øget centralisering af højskolerne med færre, 

men store og bynære højskoler. 

  Imidlertid lyder der beroligende ord fra både det bornholmske venstres uddannelsesudvalg og fra 

højskoleforeningen. De har sammen med andre lokale uddannelsesudvalg været til møder på 

Christiansborg med folketingets venstres parlamentariske uddannelsesudvalg. Det har ført til en 

udskydelse af reformen, og nu skal det netop nedsatte højskoleudvalg først udtale sig. Så der er 

grund til at tro på en mere afbalanceret højskolereform.  

 

2002/03 blev også året, hvor vi traf beslutning om fra næste år yderligere at udvide kunstfagene på 

skemaet og direkte at kalde vinterskolen for Bornholms kunsthøjskole. Vi har skiftet reklamefirma 

til Konnect i Nexø, og vi har fået udarbejdet en ny hjemmeside og nye brochurer både til den 

nystartede vinterskole og den kommende sommerhøjskole. Vi synes vi præsenterer os på en 

moderne og tiltalende måde, og foreløbig kan vi konstatere at reformen har båret frugt for vinterens 

kunsthøjskoles vedkommende. Sidste år havde vi 38 elever og måtte søge dispensation for 

udlændingereglen. På den nyåbnede skole har vi 41 elever og behøver ingen dispensation.  

 

Vinterskolen 2002/03 

Vinterskolen havde 38 elever både før jul og efter jul. I alt 818 elevuger mod 794 året før. 

Gennemsnitsalderen var før jul godt 25 år og efter jul 29. Det blev til i alt 52 elever, hvoraf 25 

danske og 27 udlændinge. 13 var bornholmere og 12 danske ovrefra. Desuden 8 svenskere, 1 

nordmand, 2 islandske piger og 1 japaner. Og så var der to flygtninge fra henholdsvis Iran og 

Afghanistan samt de 12 ”baltere” som Projekt Baltisk Uddannelsesø står for: 5 polakker, 3 litauere, 

4 estere fra øen Hiema. De sidste som led i skolens B7 samarbejde med Østersøens 7 større øer.  

 

Tilslutningen til linjefagene var meget skæv og atypisk med et usædvanlig stort billedkunsthold, et 
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fuldt smykkehold og et beskedent keramikhold. Glasholdet havde slet ingen danske tilmeldinger, så 

vi valgte helt at nedlægge det og i stedet dele kunstholdet i et malerhold med Karoline Kalsø og et 

grafikhold med Rigmor Lisbeth Justesen.   

 

Skolen forløb som den skulle med de planlagte variationer med hele værkstedsdage både før og 

efter jul. Turen til Christiansø og skolerejsen med Lillian Hjorth-Westh til Polen. Den afsluttende 

udstilling var som sædvanlig en stor begivenhed, og det var tydeligt at kunstholdet havde været 

stort og opdelt i to retninger. Aldrig har grafikken været så stærkt repræsenteret som denne gang.  

 

 

 
 

Fra vinterskolens afslutningsfest 

 

 

23. november fejrede Karsten sin 60 års fødselsdag med et offentligt møde og efterfølgende privat 

fest. Efter kaffen i spisesalen med taler og sange holdt han foredrag i den pyntede gymnastiksal om 

sin vej til og i højskolen og dagen afsluttedes med en privat fest for skolefolket, eleverne og de 

indbudte gæster. Det var en stor dag, som han mindes med glæde. 
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Karstens 60 års fødselsdag 

 

Ved adventsmødet talte pastor Anders Carlson, mens Peter Abrahamsen i eftermiddagens andet 

indslag spillede og sang egne viser.   

25.februar-2.marts afholdt skolen et seminar for skolefolk fra Polen, Tyskland, Sverige og 

Danmark. Det var et led i et 3-årigt EU-finansieret projekt ”School for Life”, som Karsten har 

deltaget i, og som afsluttes i dette år. Seminariedeltagerne nåede at få skolens fastelavnsfest med, og 

de deltog med liv og udklædning. Men iøvrigt var de rundt på øen, hørte foredrag af Birger 

Rasmussen, Henry Jespersen og Knud Andersen, lærte om Grundtvig og Bornholms Højskole samt 

planlagde en kommende bog med titlen ”School for Life”, som skal udkomme på engelsk og polsk. 

Seminaret blev betalt af Projekt baltisk Uddannelsesø.  

 

 
 

Lillian Hjorth-Wesths 50 års fødselsdag 

 

15 marts var det Lillian Hjorth-Wesths tur til at fylde rundt. Hendes 50-års fødselsdag blev fejret 
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med et offentligt kaffebord i skolens stuvende fulde spisesal. En festlig dag med taler, sange og 

optræden.  

 

Ved højskolens generalforsamling 20. marts tog vi afsked med skolens nestor og krønikeskriver 

Svend Aage Møller. Karsten sagde ved den lejlighed: 

 

Kære SAM! 

”Fast som en klippe og bred som en strand” sang Benny Holst 1977. Det er lige dig. Du kom til 

skolen 1/8 1967, og du sluttede 1/3 i år. Godt 35 år er det blevet til som fast lærer her på pladsen. – 

Mere end en menneskealder! Det siger noget om din utrolige slidstyrke og om dit gode ligevægtige 

sind. På højskolebillederne i Lille Skolestue kan man naturligvis følge din aldring, men sweateren 

på de første billeder har du stadig. Og fra sidste sommer er du med på skolens cykelkurser. 

 

 
 

  Der var brug for et sådant ligevægtigt sind på skolen i 70erne. Det var en tumultarisk tid på 

højskolerne. De første år på skolen var prægede af små hold og økonomisk smalhals, men du kom 

efterfølgende til at opleve det voldsomme traditionsbrud, som satte ind herovre i løbet af 70erne og 

80erne. Det var de historieløse unge ovrefra, der indtog skolen, og tenderede mod at gøre den til en 

social institution. Det var ikke det, du selv i sin tid havde oplevet på Kalø Højskole, og som du 

havde drømt om, dengang du læste til lærer på Den fri Lærerskole i Ollerup. Men du var fast som 

en klippe og har igennem alle årene været en solid og altid redebon støtte for skolen og dens elever 

og ansatte .  

  Du har årligt skrevet i skolens årsskrifter, og du er skolens historiker og lange hukommelse. En 

sand højskoledinosaurus. Intet er nyt for dit erfarne blik. Det kan være lidt ærgerligt at få at vide 

for os andre, når vi tror vi har opfundet den dybe tallerken. Men sådan er det. Og dit realistiske syn 

på skolen og menneskelivet kan være befriende ligefremt. Nu mangler vi bare at kunne læse dine 

personlige højskoleerindringer om din vej fra Vartov til Ekkodalen. 

  Kære SAM! Tak for din personlige integritet, intellektuelle redelighed og altid velvillige 

hjælpsomhed igennem alle de år, Bente og jeg har kendt dig. Vi fra skolen ønsker dig og Bodil et 

langt og godt otium i jeres dejlige hus på kanten af Rønne. Og vi håber stadig at kunne nyde godt af 

din store viden, entusiasme og omhyggelige planlægning på mangt et sommerkursus i fremtiden. 
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Sommerskolen 2003 

Sommerskolen havde i år opslået 12 kurser fordelt på 9 14-dages ophold samt 3 ugekurser. Men det 

første 14-dages ophold og pinsens ugekursus måtte opgives på grund af manglende tilslutning. 18 

uger fra 24. maj til 3. oktober blev det til. Foruden seniorkurser, dansekurser, vandrekurser, 

cyklekurser og akvarelkursus, havde vi i år også et livsstilkursus om Krop og Sundhed med Margit 

Haxthausen fra Aarsdale som faglærer. 

 

Tilslutningen til sommerkurserne er desværre vigende. Det blev til 1161 ugeelever mod sidste 

sommers 1472 og forrige sommers 1646. En tilbagegang på henholdsvis 311 og 174 uger. Det er 

ikke godt at vide hvad tilbagegangen skyldes. Men der er mange om buddet på korte ture til 

Bornholm, der har været problemer med Bornholms Trafikkens kapacitet til vores bilende kursister, 

og dansekurserne, som tidligere reddede de svære ydersæsoner, trækker ikke så meget mere. Flere 

skoler har taget dansen op, og de fleste dansere har vel efterhånden været på Bornholm en eller flere 

gange. 

 

 
 

Afskedsaften på et af de korte kurser med Lillian  

 

Men selv om tilslutningen var mindre, har det været en dejlig sommer. Vejret var pragtfuldt og 

humøret højt.  

  Sommermødet med taler Karstens Nevø, Martin Thorborg, og med Arne Rolighed fra Kræftens 

Bekæmpelse trak fulde huse. Det sidste blev holdt i samarbejde med Ældresagen.  
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Ved efterårsmødet talte Karsten om højskolen i fortid og nutid, og Hammerlunds Trio spillede efter 

kaffen let og fornøjeligt. 

 

Den kommende vinterskole  

I skrivende stund er vinterskolen 2003/04 startet med 41 elever - 3 flere end sidste år og uden 

dispensation fra udlændingereglen. Vi ser frem til en spændende og kreativ vinter med elever fra 

Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og USA samt de 12 østeuropæere fra Letland, Litauen, Polen 

og Rusland.  

  Skemaet er lagt om, så linjefagene er blevet styrket med et ekstra 3-timers modul, og der er 

kommet flere formiddagsfag med kunstnerisk indhold end sidste år. Der var drama om 

udlændingebalancen til det sidste, men det endte som det skulle med et net overskud af danske 

elever. 

 

Personale 

Rigmor Lisbeth Justesen er kommet tilbage for fuld kraft som billedkunstlærer efter sin operation 

og efterfølgende rekreation. Og vi har yderligere ansat Karoline Kalsø fra København som lærer i 

malerkunst.  

  Af lærere måtte vi efter vinterskolens slutning tage afsked med skolens mangeårige lærer, Svend 

Aage Møller, og med Peter Faber, der siden 1999 har været skolens dygtige og menneskeligt 

rummelige smykkelærer.  
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Minna-Marie Dyngby tager på sine og holdets vegne afsked med Faber 

 

Han har selv fundet sin afløser i Per Sommer fra Poulsker. Som glaslærer har vi ansat Charlie 

Meaker, som også er lærer på Danmarks Designskole og har glashytten ”Inferno Glass” i 

Snogebæk. Han bistås på skift af en flok unge glaskunstnere fra nær og fjern. 

 

                  
 

Charlie Meaker                                           Per Sommer 

 

  På kontoret har Lis Engell og Marie Inoue fået en ny og som det har vist sig uundværlig medhælp i 

Michael Holm. Køkkenet har også fået en ekstra medhjælp, Kjeld Lyscarz, som tidligere har 

arbejdet i pedelafdelingen. Men ellers er besætningen den samme som sidste år. 

 

Bygninger, undervisningsmidler m.m. 

Lille skolestue har gennemgået endnu en forvandling med nu ikke mindre end 11 pc’er med fast 

opkopling til internettet. Og så har vi som nævnt i indledningen endnu engang udskiftet skolens 

samlede markedsføring. Det er snart en årlig begivenhed. 
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Lille skolestue 

Fremtiden 

Styrkelsen af skolens profil som kunstskole og den ny markedsføring er vigtige led i skolens 

bestræbelser på at placere sig under de nye markeds- og lovmæssige vilkår, som er under vejs. Fra 

næste år udvider vi desuden vinterens kunstskole med en måned til 26 uger. Dels kan vi alligevel 

ikke fylde skolen i de tidlige forårsmåneder med sommerkursister, dels forventer vi at den 

kommende højskolereform vil opfordre til det. Endelig er vi på initiativ af Hans Christian 

Holmstrand inde i en ansøgningsproces hos EU og danske statslige fonde sammen med andre af 

Bornholms betydelige kulturinstitutioner med henblik på en fælles styrkelse af øens kulturerhverv. 

For os gælder det multimedieundervisning og undervisning i human designmetode. Vi synes vi er 

inde på en farefuld, men også spændende færd. Men umiddelbart glæder vi os over, at 

bestræbelserne indtil videre har båret frugt, og at den netop åbnede vinterskole tegner godt for den 

nærmeste fremtid. Det er trygt at vide hvilken storfamilie vi skal leve med i de næste 5 måneder. 

 

Tak 

Tak til alle medarbejdere for året der gik. Og tak til bestyrelsen. Tak også til vores revisorer fra 

Partnerrevision, Claus Lykke Jensen og Yvonne Marcussen. Og til Ole Jensen fra Bornholms 

Turisttrafik. Det har været en svær tid for ham efter at hans kone Ingrid Jensens døde i juni. Vi 

mindes hende som det dygtige og varmhjertede menneske hun var.  

  Projekt baltisk Uddannelsesø har som hidtil givet god støtte til 12 balteres ophold på vinterskolen. 

Betydningen heraf både for skolelivet og for skolens økonomi er så stor, at det er svært at tænke på 

at ordningen på et tidspunkt ophører. Baltergruppen placerer højskolen midt i Østersøen, og selv om 

vi også har andre udlændinge bidrager den til at give skolen den stimulerende internationale 

atmosfære som siden januar 1993 har gjort os til noget særligt. 

  Folkedanserne og Erling Jensen har også i år danset for og med vore kursister sommeren igennem. 

Og vi har gennem flere år haft et godt samarbejde med Henning Sonne om skolens sommermøde. 

Først var det i hans egenskab som formand for ældrerådet i Aakirkeby, men i de sidste par år har det 

været som formand for Ældresagen.  

 



 9 

 
 

Henning Sonne og frue i samtale med Arne Rolighed 

 

  En særlig tak til det bornholmske venstres uddannelsesudvalg der med Torben Blem Kofoed som 

formand har lyttet til skolens argumenter og personligt har bragt dem til venstres uddannelsesudvalg 

på tinge. Det er et eksempel på virksomt nærdemokrati. Og tak til Bornholms Tidende og 

Bornholms Radio for deltagelse i debatten og for altid medlevende interesse.  

   

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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