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ÅRET DER GIK, 2004 
Af Bente og Karsten Thorborg 

 

”Højskoleudvalget kan ikke redde højskolerne. Det kan kun højskolerne selv. Men politikerne kan 

lægge så meget gift for højskolerne, at de ikke kan overleve.” Sådan skriver Britta Schall Holberg i 

Højskolebladet 24/9, og hun ved hvad hun taler om, for hun er medlem af det omtalte 

højskoleudvalg som snart skal afgive betænkning om en kommende højskolereform. Vi i højskolen 

ved det kun alt for godt. De der mest har brug for et højskoleophold må ikke tage på højskole, 

nemlig de arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagerne, og de andre på vej mod livets kranse har 

hverken tid eller råd til det. De skal hurtigst muligt tage en kompetencegivende uddannelse. Den fri 

danske højskoletradition er udsat for en livstruende mangel på elever. Enten må højskoler i stort tal 

lukke, eller også må den kommende højskolereform give skolerne nye og bedre livsvilkår. Her på 

skolen mærker vi den svigtende elevtilgang og forudser for første gang i over 10 år et 

driftsunderskud for 2004. Det bliver ikke større, end at vi har overskud fra tidligere år til at dække 

det. Men vi mener, at der nu skal nye koste til for at klare ærterne med ny højskolelov, ny løn og 

stigende bureaukratiske krav. Der skal formuleres, rapporteres og evalueres i en uendelighed. Vi 

mærker hvordan vores opmærksomhed på ansvaret for elevernes velfærd og læring forstyrres af 

ansvaret overfor ministeriets stadig mere detaljerede reguleringer. Om en sag er et 

eksistensspørgsmål for os viser sig ved, om den holder os vågne om natten. Og det er nu ikke 

længere eleverne der giver os søvnløse nætter, men deres lille antal og frygten for at ikke at opfylde 

højskolelovens jungle af tilskudsbetingelser. Det er både uoverskueligt og uværdigt. Men 

forandringssamfundet er kommet for at blive. Vi to fortidsøgler har besluttet at stoppe som 

forstanderpar i løbet af 2005, så nye folk med visioner og mod på forandringer kan komme til. Den 

ny forstander vil overtage en velfungerende og velholdt skole med engagerede og dygtige 

medarbejdere over hele linjen. Og vi for vores del vil kunne se tilbage på næsten 18 gode år på 

Bornholms Højskole. Vi har ikke en eneste dag fortrudt vores beslutning i 1987 om at bryde op fra 

det jyske og søge eventyret på Bornholm. Vi bliver på øen i vores otium, og Bente forbliver en tid 

endnu på skolen som deltidslærer. For højskolen bliver det en ny begyndelse og for os en ny 

livsfase. Men tænk hvilket menneskeligt og samfundsmæssigt spild af gode kræfter det er ikke at 

udnytte højskolernes enestående resurser fuldt ud. Vi ryster på vore øglehoveder. Det må sandelig 

være et rigt samfund der har råd til det. 

 
Vinterskolen 2003/04 

Vinterskolen havde 41 elever før jul og 39 efter jul. I alt 848 elevuger mod 818 året før. Altså en 

lille fremgang på 30 elevuger. Gennemsnitsalderen var knap 30 år. Det blev til i alt 54 elever, 

hvoraf 34 danske og 20 udlændinge. 12 af danskerne var bornholmere. Desuden 2 nordmænd, 1 

svensker, 1 tysker 1 amerikaner og 1 japaner. Hertil kom 12 baltere via Projekt baltisk 

Uddannelsesø: 2 russere fra St. Petersborg, 2 letter, 4 litauere og 4 polakker. Tilslutningen til 

linjefagene var i modsætning til året før jævnt fordelt på de 4 linjefag: kunst med Rigmor Lisbeth 

Justesen og Karoline Kalsø, glas med Charlie Meaker og en gruppe unge glaskunstnere, keramik 

med Peter Stougaard og smykker med Per Sommer.  

Skolelivet med dets undervisning, weekendtilbud, rejser med Lillian Hjorth-Westh til Christiansø 

og Polen forløb på bedste vis. Det er nogle utrolig gode hold vi har i disse år. Friske unge og ældre 

der er opsat på at få mest muligt ud af deres højskoleophold. Og de viste overbevisende deres 

kunnen på den afsluttende udstilling. – Hvilken forskel fra, da vi kom for 16 år siden. Dengang var 

mindst halvdelen af eleverne henvist af de sociale forvaltninger, og det var ikke ministerielle krav 

og faldlemme, men bekymringer over misbrug og den slags der kunne holde os vågne om natten. At 
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det imidlertid stadig kan være anstrengende at være højskoleelev fremgår af nedenstående tegning 

af polske Karol: 

 

 

 
 

Morgensamling  
 

Tegningen viser en morgensamling med Claus Lauritzen ved klaveret, forstanderparret synger i 

vilden sky, mens Jesper Larsen ser på - og eleverne – ”ja torr ikkje saj’et”. Billedet giver et lidt 

mistrøstigt indtryk af skolens ellers meget livlige og inspirerende morgensamlinger. Men vi må 

trøste os med, at det kan ske for selv den bedste. Jf. nedenstående tegning af H. C. Andersen der 

læser højt: 

 

 
 

Tegning fra Corsaren 1847  

 

 

Ved adventsmødet talte Jesper Larsen muntert og bevægende om sine oplevelser som udsendt 

fredssoldat i Albanien, og derefter var der kaffe og julesange i spisesalen. 
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Sommerskolen 

Sommerskolen havde i år opslået 11 kurser, 9 14-dages ophold samt 2 ugekurser. Men også denne 

gang måtte ét af dem opgives på grund af manglende tilslutning. I alt 18 uger. Det blev til 1129 

ugeelever mod 1161 sidste sommer. En tilbagegang på 32 uger. Det var navnlig perioden indtil 

august der havde vigende tilslutning. Sensommeren har været væsentlig bedre. Og trods svingende 

vejr har det som altid skolemæssigt været en god højskolesommer. Karen Prætorius’ mad har været 

i top med bl.a. en bornholmerbuffé som noget nyt. Og vi vil som noget særligt fremhæve en 

perlerad af fremragende musikarrangementer som Lillian Hjorth-Westh og hendes ven, Axel 

Lasthein-Madsen, har formidlet. Tak for det.  

 

Vi vil give ordet til en af forrige sommers seniorkursister – vi ved ikke hvem – der skrev et lille 

indlæg i Politiken her i forsommeren:  

 

Mit første højskoleophold 

Sidste sommer havde jeg nogle aldeles dejlige oplevelser. Jeg var på højskole for første gang i mit 

liv - for seniorer. Muligheden for at få den oplevelse brugtes ikke i min familie. Men det var en så 

positiv oplevelse, at jeg allerede nu spændt venter på årets udbud af kurser, for jeg har fået blod på 

tanden. Jeg valgte Bornholm som hjem i 14 dage. Foruden forskellige emner på skolen kørte vi 

dagligt med bus ud og så og hørte om landskabet og havet, beså museer og andre seværdigheder. 

Vi fik også travet en del, de, der endnu kunne. Den ældste var 82 år. Vi sang gamle og nye sange, 

og hvor vi nød det. 

Da jeg kun er 69 år, regner jeg med at stifte nærmere bekendtskab med mange andre landsdele og 

skoler. Da jeg har en del aner på Bornholm, valgte jeg netop dette ophold, og det var min agt at 

besøge lokalarkivet Rønne et par eftermiddage, men alt, hvad jeg kunne afse af tid, blev kun til et 

par timer: Jeg ville under ingen omstændigheder gå glip af et eneste ord eller samvær, så 

spændende og livsbekræftende fandt jeg skolens tilbud. Det var en saltvandsindsprøjtning, som har 

sin virkning endnu. 

Og en yngre sommerkursist skrev et ekstra vers til Jens Rosendals sang: ”Du kom med alt det der 

var dig” – en af de sange man ikke behøver kende nummeret på, for højskolesangbogen slår op på 

den helt af sig selv:  

Vi kom med alt hvad der var os 

i fællesskabet gav vi los 

og fik al verden givet; 

I fyldte os med ånd og håb 

vi samles i et fælles råb: 

Nu kan vi leve livet. 

 

Digtets forfatter er Finn Krüger-Johnsen, sommerkursist maj 2004.  

 

Sommermødet med Simon Rosenbaum og forhenværende kriminalinspektør Niels Kjøller trak fuldt 

hus. Det sidste foredrag blev holdt i samarbejde med Ældresagen, og Kjøller var som 

eksilbornholmer kendt af adskillige af tilhørerne fra gamle dage. 

 
Ved efterårsmødet talte først forhenværende højskoleforstander Niels Ole Frederiksen, Sdr. Felding 

Højskole, levende om sin barndom blandt ”de politiske fanger” efter krigen i Horsens Tugthus hvor 

hans far var fængselsinspektør. Niels Ole Frederiksen er barnebarn af forfatteren Karla Frederiksen 
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som i 1950erne var en skattet sommerlærer på skolen, og han har tilbragt adskillige sommerferier 

her som dreng. Dernæst talte museumsdirektør Jens Ole Sandberg fra Høstmuseet udfra sin store 

viden om Oluf Høst. 

 

 
 

Sommerholdet 1954. Midt for Kristine Lauridsen med to af børnene, Agnes og Ebbe. Bag hende med 

alpehue Karla Frederiksen. Niels Ole Frederiksen yderst til venstre og ved siden af ham 

husholdningslærerinden Ingeborg Askgaard. I øverste række til venstre Lis Lauridsen der underviste 

sommerpigerne i gymnastik, og som nr. 3 Axel Lauridsen. Til højre for ham to køkkenpiger og dernæst 

pedellen Arthur Sørensen. De to lærere i anden række fra højre er Vibeke Birch Andersen og Povl Larsen. 

Og så er der 12 elever, hvoraf 3 fra Bornholm. (Tak til Svend Aage Møller for god identifikationshjælp).  

 
Den kommende vinterskole  

I skrivende stund er vinterskolen 2004/05 startet med 36 elever - 5 mindre end sidste år. Den bliver 

en måned længere end sidste år: 9 uger før jul fra 19/10 og 16 uger efter jul til 27/4 i alt 25 uger. 

Den tegner godt, og vi ser frem til en lang og spændende kreativ vinter med elever fra Danmark, 

Sverige, Norge, Island, Japan og som noget nyt og spændende Kina, desuden 10 østeuropæere fra 

Estland, Letland, Litauen og Polen. De sidste skylder vi Projekt baltisk Uddannelsesø tak for. Marie 

Inoue på kontoret har haft et hyr med visaansøgningerne. De to kinesere kunne først ankomme to 

uger inde i forløbet, og det selvom de havde søgt visa på den danske ambassade i Bejing tidligt i 

juli. Næsten fire måneder og mange henvendelser skulle der til. Det sidste er et kapitel for sig. Det 

er næsten umuligt og meget tidskrævende at komme igennem til Udlændingestyrelsen. Vores 

japanske elev der også havde søgt visa i god tid fik sit to dage før hendes for længst bestilte flyver 

lettede. Nerverne var på højkant. 

  Højskoleloven kræver nu direkte, at højskolerne skal vejlede eleverne eksistentielt og 

erhvervsfagligt. Det har vi selvfølgelig gjort hele tiden, og vi har også mere formelle erfaringer med 

det fra den så sørgeligt nedlagte Fri Ungdomsuddannelse (FUU). Men i år har vi sat emnet på 

skemaet, og Rigmor Lisbeth Justesen og Jesper Larsen har påtaget sig hvervet. Det skal nok blive 

godt. 
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Personale 

Claus Hjorth Lauritzen er holdt op som skolens musiklærer efter 22 år. Og vi har også måtte tage 

afsked med Karoline Kalsø som sammen med Rigmor Lisbeth Justesen på glimrende vis har 

undervist i kunst på de sidste to vinterskoler. Hun bliver afløst af Bettina Kofmann, mens Tom 

Lundén nu også overtager musikken på vinterskolen.  

  I køkkenet har vi måtte tage afsked med to af vores faste køkkenmedarbejdere, Laila Munch og 

Lotte Pedersen. Til gengæld er Anita Gjedsted blevet fastansat som fuldtids køkkenassistent året 

rundt. 

              

Bygninger, undervisningsmidler m.m. 

For at skaffe bedre plads til smykkelinjen har Jørgen Kofoed og hans folk sløjfet trappen op til 

scenerummet. Det har givet et ekstra undervisningsrum til smykkeværkstedet samt et højst tiltrængt 

depotrum nedenunder. Som en nødvendig nødudgang til gymnastiksalen er vi ved at genetablere en 

udvendig trappe ned til Rosengården. En sådan trappe huskes af gamle elever og ses på gamle 

billeder af skolen.  

 

 
 

Foto fra 1961 med den nybyggede forstanderbolig til venstre, bagindgangen og trappen fra gymnastiksalen 

til højre i billedet. I årene før havde forstanderfamilien boet i de to fag til venstre i hovedbygningen, oppe og 

nede. 

 

Kunstlinien har også fået bedre plads og ventilation. Det hidtidige musiklokale i Sdr. Omme er 

inddraget til grafisk værksted, og musikken er flyttet over i værkstedslængen i den tidligere systue. 

Benita Nørager har derfor både syning og vævning i den hidtidige vævestue. Det går fint. Lokalerne 

emmer af faglig atmosfære. 
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Fremtiden 

Højskolen befinder sig i et vadested. Elevmæssigt og økonomisk bliver 2004 et tilbagegangsår. 

Hans Chr. Holmstrands visionære forsøg på at samle de bornholmske kulturinstitutioner med bl.a. 

Glas- og Keramikskolen og os til styrkelse af øens kulturerhverv og med støtte fra EU har desværre 

ikke vundet de mere jordbundne bevilgende myndigheder på Bornholm for sig og ser ud til at være 

strandet. Vi havde håbet, at EU kunne trække os ind i et samarbejde og give højskolen en mere 

formel rolle i forhold til de øvrige bornholmske kulturinstitutioner, navnlig Glas- og 

Keramikskolen, og vi havde også kontakt med Ölands Folkhögskola. Vi er som skole meget henvist 

til os selv. Men måske den kommende revision af højskoleloven viser andre veje. Det er faktisk 

lykkedes at fylde højskolerne i både Norge og Sverige, selvom ungdomsårgangene også der er 

faldende. Med den nuværende tilskudslov og med Lis Engells vanlige økonomiske påpasselighed 

vil vi imidlertid mene, at skolen kan løbe rundt med omkring 50 årselever fordelt med 20 om 

vinteren og 30 om sommeren. (1 årselev = 40 elever i én uge). Det er ikke noget urealistisk mål, i 

hvert fald kommer vi meget tæt på det i 2004. Men for blot tre år siden havde vi immervæk over 70 

årselever. Jo, det er svære tider for højskolerne. 

 

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 skolens dygtige og vidende 

buschauffører. Projekt baltisk Uddannelsesø har som hidtil givet god støtte til 10 balteres ophold på 

den forestående vinterskole, og udvalget har yderligere indstillet skolen til også på næste 

vinterskole at kunne modtage samme antal baltiske elever. Det giver tryghed for næste års 

vinterskole, og til den tid vil den ny højskolelov være kendt.  

Tak også til folkedanserne og Erling Jensen. Og til Henning Sonne fra Ældresagen for godt 

samarbejde om et af foredragene på skolens sommermøde. 

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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