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FORSTANDERSKIFTET 
af Karsten Thorborg 

 

 
 

2005 var det år hvor vi på Bornholms Højskole søgte og fik nyt forstanderpar. Valget faldt på 

Morten og Ann-Lise Hansen fra Fyn. Der var 25 ansøgere, og mange af dem var højt kvalificerede, 

så det var ikke noget let valg bestyrelsen stod overfor. Og der var ingen viden om, hvordan man 

havde gjort, da vi i sin tid blev ansat. Fremgangsmåden blev den, at bestyrelsen fastlage nogle 

kriterier: Den ønskede at ansætte et forstanderpar, og der blev sat en aldersgrænse til først i 50erne. 

Bestyrelsesmedlemmerne fik hver en kopi af ansøgningerne, og et sæt lå til gennemsyn for de faste 

lærere og afdelingslederne i forstanderboligen. Som afgående forstanderpar ønskede Bente og jeg 

ikke at blive inddraget i processen, men vi stod selvfølgelig til rådighed for ansøgerne med 

oplysninger om skolen og jobbet. 19. maj var der bestyrelsesmøde med deltagelse af de indbudte 

medarbejdere. 6 ansøgerpar blev udvalgt til samtale med bestyrelsen og medarbejderne. De to 

grupper holdt møder hver for sig og dernæst sammen. Medarbejderne pegede på Morten og Ann-

Lise, og bestyrelsen besluttede sig for dem.  

Morten er 43 år og alsidigt uddannet: først som automekaniker og siden cand.mag. og ph.d. i 

filosofi. Og så har han tjent til studierne som jazz- og dansemusiker og har sunget i Odense 

domkirkes kor. Han har undervist i gymnasiet, på Højskolen Strand og på universitetet. Og han 

kommer direkte fra et arbejde som studieleder i Nuuk, Grønland. 

Ann-Lise er 36 år. Hun er bachelor i filosofi og er ved at afslutte en uddannelse på Dansk 

Pædagogisk Universitet. Hun har undervist og har været studievejleder på Svendborg Kunstskole og 

er også selv udøvende som kunstner.  

 

 
 

Det nye forstanderpar, Morten og Ann-Lise Hansen 

 

Parret blev ansat fra 1. oktober, men allerede til august flyttede de på grund af skolesøgende børn 

ind i forstanderboligen på skolen. Det gav travlhed for os der skulle ud tidligere end vi havde regnet 

med, og for Jørgen Kofoed og hans gode medhjælpere som skulle gøre huset i stand. - Det blev 



 2 

sidst malet for 18 år siden, da vi flyttede ind, så der var noget at tage fat på. Men det lykkedes, og 

Morten og Ann-Lise har 19. oktober taget imod deres første vinterhold. Bente fortsætter som lærer 

på skolen, og jeg nyder mit otium. Fra myretue til eremitbo. Vi bor dejligt på Nybyvej i Aakirkeby i 

et fantasifuldt hus med god plads inde og ude og med havkig. Det bliver en ny erfaring alene at 

skulle være noget i sig selv og ikke i kraft af arbejdet. D.G. Monrad tænker sig i ”Liberalismens 

Gjenmæle ...”, 1878, følgende samtale mellem en politiker og en borgermand der søger valg: 

”Politikeren: ”Hvad er De?” Den fremmede: ”Grosserer.” Politikeren: ”Jeg haaber, at De tjener 

mange Penge, men hvad er De?” Den Fremmede: ”Ja, jeg gjør især i Kaffe og Sukker”. 

Politikeren: ”Det er fortræffeligt; gid Priserne maa være lave, naar De kjøber, og høie, naar De 

sælger; Men hvad er De?” Den Fremmede: ”Kongen har ogsaa været saa naadig at gjøre mig til 

Etatsraad.” Politikeren: ”Det er udmærket, saa bliver De vel undertiden indbudt til Hofballerne; 

men hvad er De? ”Den Fremmede: ” Ja ellers er jeg ikke Noget.” Politikeren: ”Ja, min  gode Hr. 

Etatsraad da maa De virkelig have en politisk Mening, siden De vil vælges; De maa bekjende kulør, 

min gode Hr. Etatsraad.” Nu siger Etatsraaden efter Anskuelsens Beskaffenhed: ”Jeg er 

Høiremand, socialistisk Høiremand, Venstremand, radikal Venstremand, moderat Venstremand, 

Centrumsmand” o.s.v. Saaledes opstaa Betingelserne for en Forstaaelse. Grosseren forsvinder, 

Kaffe- og Sukkerhandelen bliver bort, Etatsraaden bliver usynlig, tilbage staa den politiske 

Mening.” 

Jeg søger ikke valg, men jeg er personlighedsliberal, og nu skal den holdning stå sin endelige prøve. 

Det er for resten også grundholdningen bag den eksamensfri højskole. 

 

I 1987 var det Kjeld Hansen der i årsskriftet tog afsked med højskolen. Den gang var problemet, at 

højskolerne var ved at forsumpe i sociale problemer med henviste elever. Og også dengang havde 

Bornholms Folkehøjskole – som den hed i Kjeld Hansens tid - for få elever på vinterholdet. 

Opførelsen af spisesalen var netop tilendebragt, så der havde været nok at se til i det forløbne år. Og 

så fortsætter han:  

”en dag bliver man nødt til at erkende, at kræfterne ikke er, hvad de har været, og det derfor er 

bedst for ens arbejdsplads – ikke mindst når det er en højskole – at der kommer nye kræfter til. For 

mig står det som noget temmelig sikkert, at det tidspunkt nu er kommet for mig og for højskolen. 

Derfor valgte Jytte og jeg at sige vores stilling op i foråret med fratrædelse pr. 1. januar, fra 

hvilken dato højskolen har en anden leder. Som det sikkert er mange bekendt, er vore afløsere 

fundet. Det bliver Bente og Karsten Thorborg, der i nogle år har været lærere ved Uldum Højskole 

på Vejleegnen. For skolens skyld kunne jeg godt ønske, at de må blive her i mindst lige så mange 

år, som jeg har været her. I juli måned havde jeg været her i 17 år og Jytte i godt 10 år. … Der er 

sket mange ting på og med højskolen i disse år. Mange gange har det været pragtfuldt at være 

skoleleder på stedet – og mange har det været særdeles brydsomt. Nok ikke mindst på det 

økonomiske område; men det er jeg langt fra den eneste forstander her på stedet, der har erfaret -

og jeg bliver velsagtens heller ikke den sidste, selv om jeg godt kunne ønske det på min efterfølgers 

vegne. Men … det er godt at have noget at være optaget af, og jeg er vist så ”gammeldags”, at jeg 

mener, at det, der kommer af sig selv, ikke er så værdifuldt, som det, man skal slås lidt for. Endelig 

må det med i billedet, at jeg ikke har følt, at jeg stod ene med bekymringerne og ”kampen”.” 

18 år må vist være støvets år i forstanderjobbet. Andreas Hansen var forstander i 17 år, mens Aksel 

Lauridsen holdt ud i 20. Men så var han også slidt op. Nu er det Morten og Ann-Lises tur. Vi ønsker 

jer en lang og lykkelig tid på Bornholms Højskole uden al for megen ”kamp”. Økonomi, 

administration og egen undervisning skal nødig sluge for meget af forstanderparrets tid. Hvordan 

Bente og jeg har udfyldt jobbet, må andre dømme om. Men god ledelse på en højskole kræver 

blandt meget andet, at kunne uddelegere arbejdet så der bliver overskud til at være ude blandt elever 
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og kursister og ikke mindst de ansatte. Hver enkelt skal vide sig set og værdsat. Om forstanderparret 

selv gælder, at de for elever og ansatte langt hen af vejen er og bør være ”instanser”. God ledelse 

kræver nemlig også overblik og distance. Det er ikke mindst derfor det er godt med et 

forstanderpar, at der er to om jobbet. Arbejdsdelingen på skolen er vital, også for forstanderparret 

indbyrdes, men de behøver hinandens uforbeholdne støtte og kærlige kritik hvis de skal være 

langtidsholdbare. - Og så skal de sætte fristelsen til perfektionisme på skrump - både på egne og 

andres vegne - og i stedet træne proportionssansen. ”Vær aldrig bange for at være banal”, som Oluf 

Høst sagde. 
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