
 1 

ÅRET DER GIK, 2005 
Af Bente og Karsten Thorborg 

 
2005 har været et bevæget og begivenhedsrigt år på Bornholms Højskole. Det startede med en kold 

økonomisk dush og endte med forstanderskifte og nye perspektiver for skolen. Ved skolens 

generalforsamling 16. marts måtte revisor Claus Lykke Jensen konstatere, at skolen havde et 

driftsunderskud i 2004 på 210.000 kr. (opgjort i reelle beløb), og så skulle vi afdrage 160.000 kr. på 

de faste lån.  Det er første gang i mange år, at skolen har haft underskud. Fra 1993 til ind i det ny 

årtusinde gik det bare fremad med økonomien. Så likviditetstrækket i 2004 har kunnet dækkes af 

penge vi havde på kistebunden.  

Bo Kristensen fra Yppnasted blev valgt ind i bestyrelsen som nu igen tæller 7 medlemmer. Ellers 

fortsatte bestyrelsen uændret med Rita Kofoed som formand. 

Der har været fremgang i elevtallet på sidste vinterskole og på sommerskolen, så selvom skolen har 

haft betydelige ekstraordinære udgifter til forstanderskift og løn til langtidssyge lærere og vikarer, 

forventer vi, at der bliver overskud på driften, når årsregnskabet gøres op i det nye år. Lis Engell har 

forhandlet med banken og har fået skolens gamle afdragsfri 4%-statslån omlagt til et 30-årigt fast 

lån. Udgifterne til renter og afdrag på det nye lån kommer ikke til at overstige den hidtidige 

renteudgift på statslånet. 

 

2005 var også det år hvor undervisningsministeren skulle have lanceret den bebudede 

højskolereform. Der er lagt op til ret omfattende ændringer, og et højskoleudvalg under ledelse af 

Carl Holst har aflagt rapport med mange anbefalinger. Men reformen er udskudt til foråret 2006, og 

den skal efter planen have virkning fra det nye skoleår der starter til august samme år.  

 

Vinterskolen 2004/05 

Vinterskolen var en måned længere end sidste år og havde 35 elever før jul og 46 efter jul. I alt 945 

elevuger mod 848 året før. Altså en fremgang på 97 elevuger. Gennemsnitsalderen var høj, knap 34 

år. Det blev til i alt 51 elever, hvoraf 32 danske og 19 udlændinge. Af danskerne var 15 

bornholmere og 1 fra Færøerne. Af udlændingene var 4 skandinaver, 2 kinesere og 1 japaner. 

Desuden 11 baltere via Projekt baltisk Uddannelsesø: 2 estere (1 kun før jul), 1 lette, 3 litauere (1 

kun efter jul) og 5 polakker. Tilslutningen til linjefagene var jævnt fordelt på de 4 linjer: kunst med 

Rigmor Lisbeth Justesen (før jul også Bettina Kofmann og efter jul Linnea Jensen), glas med 

Charlie Meaker og en gruppe unge glaskunstnere, keramik med Peter og Anne Stougaard og 

smykker med Per Sommer.  

 

Før skolestart var der som sædvanlig nerver på, fordi vi længe havde for mange udlændinge tilmeldt 

i forhold til de danske elever. Der skal nemlig til enhver tid være et flertal af danske elever. Men 

takket være Gerda Hagens legat lykkedes det at bringe forholdet i orden, og efter jul kom der 12 

danske elever, så der var ingen problemer.   
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Velkomst i foredragssalen 

 

Det var et roligt, arbejdsomt og pligtopfyldende hold. Det længere skoleforløb medførte forståeligt 

nok, at flere elever kun var her noget af tiden, men ellers havde vi gode erfaringer med udvidelsen. 

Påskedagene benyttede vi til ture og fælles aktiviteter med de elever som ikke var bortrejst. Det var 

et hyggeligt pusterum. 

  På keramikholdet blev Peter Stougaard desværre syg, og Anne Stougaard måtte gå ind som vikar. 

Det var ikke let for hende med en syg mand, og i en periode var hun simpelthen sneet inde, ja deres 

porttag på gården brasede sågar sammen under sneens vægt. Men til alt held var keramikholdet 

selvhjulpent, og en gruppe fra det præsterede at udføre en 2 m høj keramisk skulptur som nu står 

ved skolens hovedindgang. Den blev modeleret i værkstedet og samlet og brændt på gårdspladsen. 

36 timer tager det at brænde sådan en skulptur, så der var døgnvagt til at passe ilden, og Peter 

styrede processen fra en flugtstol.  

 

   
 

Keramisk skulptur  

 

Som noget nyt havde vi to kinesiske elever, et forlovet par, Chao og Fang. De kom fra en skole i 

byen Shenyang som ligger i det nordøstlige Kina i Liaoningprovinsen mellem Mongoliet og 
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Nordkorea. Det var overraskende at høre Chao tale om ”det rige Nordkorea” og ”det fattige 

Sydkorea”. Det sidste havde han i øvrigt besøgt. Hans far er en velhavende entreprenør, og parret 

stod i livlig it-forbindelse med de ellers så fjerne forældrepar. De forærede os med åbenlys 

giverglæde nogle vakuumpakkede hønsefødder som de havde fået sendt hjemmefra og en bog med 

Maos tanker – på kinesisk. ”Mao is my hero”, sagde Chao. Af de to var han den der kunne have 

svært ved at administrere friheden. Sengen kunne være så blød om morgenen. Fang var som pige 

anderledes pligtopfyldende. Nogen stor højskolesucces var det ikke. Der var navnlig en del 

begyndervanskeligheder. De talte dårligt engelsk, tålte ikke maden og vidste ikke rigtig hvad de 

skulle bruge kunstfagene til. De øvrige elever brugte mange kræfter på at inddrage dem i 

fællesskabet, men deres interesse i at lære dansk kultur at kende kunne være på et lille sted. Vi tror 

ikke der er kulturelt overskud til den slags i det stræbsomme Kina endnu. Det handler om 

uddannelse og penge alt sammen. Når skolen var på søndagsudflugt ud på øen, ville de f.eks. hellere 

sidde hjemme på skolen med computeren. Hvad det handlede om for dem var at lære engelsk og 

finde et uddannelsessted i Danmark til egentlige studier. Og da det lykkedes efter knap 5 måneder 

på højskolen, rejste de til København og startede på en multimedieuddannelse dér. Da vi mailede til 

deres skole i Shenyang herom, lød det lakoniske svar: ”Sådan er det jo”, og så gik det videre med 

hvor mange elever vi kunne tage næste år. Vi opgav projektet. Men når det er sagt, skal det også 

siges, at de to unge kinesere var søde og tillidsfulde. De havde bare en anden dagsorden end 

højskolens. Og de blev faktisk bedre til engelsk, de vænnede sig til maden, og de oplevede en 

skoleform hvor der blev taget vidstrakte hensyn til deres individuelle behov. Havde de skullet starte 

direkte fra Kina på en egentlig uddannelse i Danmark, havde de været ilde stedt. Hvordan det er 

gået dem i København, ved vi imidlertid ikke. Men for os var det en lærerig erfaring med det ny 

Kina. Vores japanske elever har været helt anderledes. Også Japan er stræbsomt, men så meget 

desto mere har vores elever derfra nydt friheden på højskolen og oplevelsen af dansk kultur. Det er 

tydeligt, at Japan er på et andet økonomisk udviklingstrin. Det er også betegnende, at mens årets 

japanske elev – der i øvrigt kom fra en kristen familie på en af de nordlige øer – næsten ingen 

bagage medbragte, havde de to unge kinesere mere bagage, end de selv kunne bære. De havde 

været angste for rejsen ud i det ukendte, og mon ikke den megen bagage var et polster mod 

utrygheden. 

 

            
 

Chao og Fang lærer glaspustning og dansk gaveskik 

 

Adventsmødet var med foredrag af Peter Steen, og derefter var der kaffe, kræmmerhusfletning og 

julesange i spisesalen. Lillian Hjorth-Wesths yngste søn, Christian Hjort-Lauritzen, og Axel 

Lasthein-Madsen spillede to stykker for violin og klaver. 
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Fra adventsmødet 5. december  

Axel og Christian spiller klassisk. Og Karen og Peter Steen taler med Anne og Peter Stougaard  

 

17. marts døde skolens tidligere formand, bogtrykker Axel Gornitzka i Allinge. Han var 

bestyrelsesformand, da vi blev ansat i 1987, og var en stor støtte for os i de første år. Vi holdt af 

ham og glædede os over hans praktiske sans og lyse sind.  

  Vinterskolen sluttede som altid med en fornem udstilling og en uges rejse til Polen med Lillian 

Hjorth-Westh og Jesper Larsen som ledere. 

 

Sommerskolen 2005 

Sommerskolen havde 12 kurser, 7 på to uger og 5 på én. I alt 19 uger. Det blev til 1240 ugeelever 

mod 1129 sidste sommer. En fremgang på 111 uger. Vejret var pragtfuldt, maden glimrende, og 

ikke mindst Lillian og Jesper fik skolen til at svinge. Som noget nyt havde vi stavgang, 

slægtsforskning, erindringsværksted og smykkefremstilling på programmet. På sæsonens første 

kursus var annonceret et hold med friluftsliv hvor kursisterne skulle møde Nordbornholms 

klippeterræn, rappelle og klatre. Men da vi så, at aldersgennemsnittet var 73 år, rebede vi sejlene og 

omdefinerede kurset til noget mere almindeligt. En lille gruppe pionerer var dog ude at rappelle 

med Jesper Larsen - det var en stor oplevelse, og vel hjemme på skolen berettede de vidt og bredt 

om deres bedrifter. 

 



 5 

 
 

Bedstemor rappeller 

 

Sommermødet blev også i år afholdt i samarbejde med Ældresagen på Bornholm, og det samlede 

hen ved 200 deltagere. Gymnasierektor Lars Ebbensgaard fra Lemvig talte i spisesalen om H.C. 

Andersens og H.C. Ørsteds natursyn og hans kone, Nelly, sang danske sange efter kaffen med 

akkompagnement af Axel Lasthein. 
 

 
 

Fra sommermødet 11. juni 
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12. juli var skolefolket med mange andre til Claus Hjort Lauritzens begravelse fra Aa kirke. Claus 

var musiklærer på højskolen i 22 år fra 1982-2004. Hans Askou og Michael Hammerlund spillede i 

kirken, og vi hørte Claus’ smukke korværk, Missa Brevis, mens vi kunne tænke tilbage på utallige 

sangaftener og musikalske oplevelser med ham på højskolen og for resten også ude på øen. Claus 

var gennemmusikalsk og et sensitivt nervemenneske. Vi skal sent glemme hans opsætning af 

cabaret’en ” Kald det kærlighed”. Et sådan kort, intenst forløb der kulminerede i en scenisk 

opførelse af elever der i en fortættet atmosfære for en aften overgik sig selv - det var lige ham. 

 

 

Efterårsmødet var den højskolerigtige ramme om vores afsked med skolens venner.  

 

 

 
 

Fra efterårsmødet 10. september 

 

 

Bente holdt afskedsforedraget, og Rigmor Lisbeth Justesen talte til os på medarbejdernes vegne:  
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Rigmor Lisbeth Justesens afskedstale 

 

Tale til Karsten og Bente 10.sept. 2005 

”En højskole er i sandhed en broget, farverig og kalejdoskopisk verden 

 

"De snakke, som om den er gammel, 

 af synd og sorger mæt. 

 O nej, den flyver endnu i dans 

 om solen så ung og let! " 

 

Ja, det gør den faktisk stadig her på Bornholm. Ikke mindst takket være jeres indsats, Karsten og 

Bente.  

På vegne af hele medarbejderstaben vil jeg gerne ha' lov til at give jer et par afskedsord med på ord 

på vejen… Nybyvejen forstås. 

Bente har med vanlig stor og varm gæstfrihed budt velkommen til Ann-Lise og det nye 

Forstanderpar… det vender vi tilbage til ved en senere lejlighed i slutningen af måneden. … men 

måske vi allerede i dag skal give jer invitationen til personalefesten, … (Overrækkelse af invitation) 

Håber, at I kan komme? 

Men nu tilbage til solen, der danser ung og let.  

I to, Karsten og Bente, har været vores og højskolens kilde til lys i snart 18 år. 

Som solen, der har lyst direkte og lige til på os, hver især.  

Vist os personlig og individuel respekt - stor, stor loyalitet og umådelig medlevenhed.  

Andre gange har I lyst som ledestjerner på baggrund af mørke… 

men altid i en stemning af tryghed, kæmpe stor tolerance, generøsitet, gæstfrihed og hjerterum. - 8 

kamre forslår ikke!  

Da jeg i sin tid blev ansat på højskolen og i tillid til jer udtrykte min nervøsitet over at kunne leve 

op til opgaven… så beroligede Karsten mig med, at uanset hvad, så er højskolen et sted, hvor der er 

højere til loftet end man overhovedet kan forestille sig – og i øvrigt: at det er lærerens fornemste 

opgave, at gøre opmærksom på dét. 

Senere fulgte utallige opbakkende, udviklende og inspirerende samtaler med dig Karsten, tak for 

dem! 

Bente lærte mig den dyrebare betydning af, at vil man gerne behandle mennesker retfærdigt og lige 

– er det ikke ensbetydende med, at man skal behandle alle ens.  

Dyrebar lærdom i et skoleliv, hvor man både bor, spiser og arbejder sammen. 
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Karsten, dit skarpe og dybsindige vid, har tjent til stor inspiration … Et glimrende brændstof for at 

opbygge en engageret medarbejderstab, der har kunnet læne sig op ad din snarrådige handlekraft, 

beslutsomhed og vedholdenhed (jeg sagde ikke stædighed!). 

Dén energi har du brugt på insisterende, at give højskolen en plads i øens sociale og kunstneriske 

miljø. 

I kærlighed til kunsten har du skabt visionen og muligheden for, at henholdsvis et nyt glasværksted 

og et smykkeværksted opstod på linje med keramik og billedkunst. 

Opbakkende og lydhør har du strakt dig så langt som overhovedet muligt for at inkorporere forslag 

og forbedringer af værkstederne. Ja, du har sågar bevæget dig rundt på auktioner og loppemarkeder 

med stor talent for fund - for at opfylde vores behov. 

Bente, med dit lattermilde og lyttende væsen og din store psykologiske indlevelsesevne har du som 

højskolemor formået at sprede glæde og hygge i både store og små forsamlinger. - Altid med en 

seriøs og meningsgivende tilgang.  

Kærlig myndighed i fri og dansende udfoldelse – så ung og let… 

Hvad enten du holder foredrag om f.eks. Karen Blixen, Frida Kahlo eller kører vinterelever til 

lægen, bringer kaffe ud til tørstige kursister eller underviser udlændinge i dansk, gør du det med 

samme tillidsvækkende selvfølgelighed. 

Tilsammen har I to skabt rammen for en utrolig tolerant og rummelig skole og arbejdsplads med en 

unik mulighed for udfoldelse - i samspil med elever og kursister… fra hele verden, faktisk. 

I har af hjertet forstået, at det man giver opmærksomhed giver man kraft! 

Tak for det lys og den gro-kraft I har givet til Skolen.” 

 

Rigmor Lisbeth sluttede sammen med Jørgen, Jesper og Lillian af med at vise en power-

pointbilledserie som mundede ud i, at hele selskabet blev inviteret ned i skolens have til afsløring af 

en granitbænk med vores navnetræk og forstandertid. Den er udført af Sebastian Andersen på 

Skørrebrovejen og står under det japanske paradistræ som vi dagligt har glædet os over fra vores 

vinduer i forstanderlejligheden. – Det træ som Bente til kollegernes hemmelighedsfulde fornøjelse 

netop havde omtalt som noget af det vi ville komme til at savne i vores nye omgivelser.  
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De to gamle på mindebænken under det japanske paradistræ i højskolens have 

 

Bagefter var der ord og toner i spisesalen. Rita Kofoed talte på bestyrelsens vegne: 

 

”På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige et par ord til jer - Bente og Karsten. 

Jeg kan slet ikke forstå, at det er ca. 18 år siden, at du Karsten tog fat her på højskolen, - og Bente 

sommeren efter. Og man må sige, at I har været stærke og haft en vilje som få til at få det til at gå 

op i en større enhed. 

I havde nogle svære år i starten. Men heldigvis tog I kampen op, og formåede efterhånden, at få et 

rigtig godt personale-team op at stå. I fik sat jeres præg på skolen, hvor alle trækker på samme 

hammel. Men stadigvæk er det forstanderparret, der sidder på “bukken” døgnet rundt. Det er ikke 

noget I er kommet sovende til. Højskolen havde vind i sejlene både på sommerkurser og vinterhold 

i en del år, hvor der på mange skoler manglede elever. Og det var jo bare herligt for os. Men vi er jo 

altid lidt bagefter herovre. Så vi har først rigtig mærket den manglende elevtilgang nu. 

Men vi håber selvfølgelig, at det kommer igen, selv om I to ikke står for det længere. 

Vi i bestyrelsen har glædet os til bestyrelsesmøderne, hvor vi altid er blevet godt orienteret af dig 

Karsten - og suppleret af Bente - + af de forskellige medarbejderrepræsentanter. I har formået at 

gøre det hyggeligt for os, og vi har altid følt os velkomne, og det siger vi jer tak for. 

Dette er jo ikke et farvel, for I bliver jo her på øen, så vi har glæde af jer stadig.” 

Mødet sluttede festligt med sang af Bornholms Renæssancekor. For os var den en dejlig og bevæget 

dag. 
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Onsdag 28. september holdt skolen stor fest med velkomst til Ann-Lise og Morten samt afsked med 

os. Karen Prætorius havde med Anita Gjedsted lavet guddommelig mad med 5 retter. Vi sad ved 

dobbelt langbord i hele spisesalens længde. Der var skrevet sang, og der var taler med festlige 

indslag. Aftenen sluttede i dagligstuen med højskolesangbogen. En stor aften. 

Den igangværende vinterskole  

Vinterskolen 2005/06 åbnede 19.oktober. Det er blevet til 29 elever – 7 mindre end sidste år. Det er 

svære tider for de fleste højskoler, og nogle er bukket under i det forløbne år. 2 af vores glaselever 

kommer fra Skælskør Folkehøjskole der netop er lukket. Skolen slutter 27. april og varer i 25 uger. 

Blandt eleverne er der ligesom sidste vinter 10 østeuropæere som bliver betalt af Projekt baltisk 

Uddannelsesø. Ordningen ophører desværre nu, men skolen kan med taknemmelighed og glæde se 

tilbage på en lang årrække med baltiske elever. De har bidraget til skolelivet med inspiration og 

kvalitet.  

  Skolen er kommet godt fra start med nyt forstanderpar og nye værkstedslærere, og efter jul 

forventes der foruden andre nye elever at komme et antal grønlandske elever til. Det er Morten 

Hansens grønlandske netværk fra hans tid som studieleder deroppe der ligger bag, og det bliver en 

spændende udfordring. Foreløbig er der foruden de danske elever deltagere fra Sverige, Norge, 

Island, Polen, Litauen og Kaliningrad på skolen. Med det beskedne elevtal er der her før jul kun 

basis for 3 linjefag, nemlig kunst, keramik og glas, mens Per Sommer tilbyder smykker på 

weekendkursus.  

  I de nære omgivelser glæder vi os over at kunne vise den gamle talerstol i Ekkodalen frem i 

nyrestaureret stand. Skolens nabo, Ancher Müller på Vallensgaard, har med støtte fra 

Sparekassefonden fået den genrejst. Det var her der blev talt ved Højskolens grundlæggelse 16. juli 

1893, og siden blev der holdt højskolemøder der, indtil besættelsesmagten under krigen forbød 

offentlige forsamlinger i 1944. Og vi er også glade for, at Ekkodalshuset er åbnet så flot med Helge 

Østergaard og Rigmor Hansen. Gennem alle årene var det ellers Jette Müller vi talte med dernede, 

mens sommerkursisterne spiste is. Men hun stoppede og tilbragte den forløbne vinter på højskolen 

som hun har kendt i al sin tid. Det er vigtigt at have gode naboer. 

 

 Vi giver ordet til Morten: 

Vi har taget hul på december, kalendergaverne er pakket ind og de fleste ligger stadig og venter på 

med spænding at blive pakket ud igen. Sneen har allerede været her, julehyggen breder sig, og 

efterårsskolen har været godt i gang i snart 7 uger. 

Da Ann-Lise og jeg kom til skolen her i sommer, mødte vi en lidt trist Karsten Thorborg. Om han 

var trist fordi han og Bente snart skulle gå af som forstanderpar, ved jeg ikke, men det var tydeligt, 

at han var trist over, at der stadig kun var tre danske tilmeldinger til vinterskolen – siden da er der 

dog heldigvis kommet nogle flere til. 

Vi begyndte her d. 19. oktober med 21 elever som siden er vokset til 29. Og af de nuværende 29 

elever er de10 faldet i skolens turban fra den særlige pakke, som de sidste mange år har givet et 

tiltrængt ekstra tilskud af elever fra de baltiske lande; og således også i år.  

Vi må dog se i øjnene, at denne ordning kører nu for sidste år, og at vi til næste år kan nedsætte 

forventningerne og justere budgettet i nedafgående retning, med mindre en ny appelsin måtte falde i 

vores turban.  

 

Når man ser ud over landet og ser, hvad der sker med højskolerne i disse år, er det i sandhed et 

nedslående syn. Højskolerne lukker én efter én og i en lind strøm, så man år efter år bliver ved med 

at sige om, at nu må det da stoppe.  

Siden vi trådte til for kun to måneder siden, er Ask Højskole lukket, oven i købet på en uværdig 

måde, hvor de ensidigt er blevet klædt af og hængt til tørre i medierne. De forsøgte nemlig, som 
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nogen vil huske, at forbedre skolens økonomiske situation ved at være behjælpelig ved en vist nok 

ikke helt lovlig immigration. Derudover er den gamle hæderkronede husflidshøjskole i Kerteminde 

på Fyn lukket, og sidst for kun et par uger siden lukkede Skælskør kunsthøjskole. Den sidstes 

lukning gav vores skole et par elever mere, idet Skælskør højskole havde en fagprofil der ligner 

vores på flere punkter, f.eks. havde de også en glaslinje, som vi har det. 

 

Men når man som ny forstander står ved roret for sin gamle skole og prøver at se ind i fremtiden og 

overvejer, hvordan det er muligt at holde klar af de værste af skærene, må man først og fremmest 

erkende, at det i sandhed er et problematisk farvand vi besejler, og søkortene er heller ikke hvad de 

har været endsige pålidelige at navigere efter. 

 

Men det er betingelserne, og opgaven er klar nok. Vi skal fortsætte med at drive højskole og forny 

og levendegøre de gamle højskoletanker, ikke først og fremmest fordi lige netop vores højskole skal 

overleve, men fordi vi tror på, at der fortsat er brug for det dannelses- og uddannelsestilskud 

højskolen giver til det moderne samfund. 

 

Men højskolerne har overvejende et stort problem, nemlig alt alt for få elever. Og når man som 

forstander skal prøve at forholde sig til dette problem, er der groft sagt to perspektiver på opgaven, 

enten det skolemæssige hvor man spørger sig selv ”hvordan laver vi en så god højskole som 

muligt?”, med tanke på, at så kommer der nok også elever, bare skolen er god (dette er dog 

parentetisk bemærket ikke en nødvendig konsekvens af det første), eller man kan stille det mere 

markedsmæssige spørgsmål ”hvilke mulige elevgrupper og støtteordninger findes, og hvordan 

skaffer vi os en passende andel af disse elever og midler?” 

Ret beset mener jeg, at man må stille sig begge spørgsmål, for der er jo ikke noget ved at lave 

såkaldt ”god højskole” hvis der ingen elever er på skolen, og omvendt er det jo ikke i sig selv en 

kvalitet at have mange elever, hvis det ikke skolemæssigt hænger sammen og giver mening. 

 

Helt konkret har vi her på skolen set os om efter mulige elever i fremtiden, særligt nu hvor de 

baltiske elever udebliver til næste år, og vi har naturligvis også overvejet i hvilken retning skolen 

indholdsmæssigt kunne udvikles for måske at tiltrække nogle flere elever i de kommende år. 

 

Hvad angår det skolemæssige, tror jeg der er særligt to områder vi må udvikle og overveje i de 

kommende år. Den ene er allerede udstukket fra politisk side i den seneste lovgivning for området, 

og det er vejledning. Ved at indføre og opprioritere vejledning sætter vi nemlig fokus på og vi 

synliggør det der hele tiden har været højskolens stærkeste side, nemlig at danne den enkelte som 

en del af folket og dermed danne folket, som det lettere antikveret hedder. Men tanken er den, at 

den personlige dannelse hele tiden har været højskolens styrke og væsentligste opgave, og netop 

ved at sætte fokus på vejledning, synliggør vi det vi er bedst til, og samtidig skal det også indskydes, 

at vi nok også bliver bedre til at levere netop denne kerneydelse gennem de nye metoder og den nye 

opmærksomhed hele området har fået, og sidst men ikke mindst tror jeg vi i de kommende år vil 

blive bedre til at arbejde sammen med det øvrige samfund på dette vigtige område. For vi må 

konstatere, at vi for nuværende fra politikernes side indtil videre i hvert fald er sat i skammekrogen 

med et ”tag jer sammen og kom med noget vi kan bruge”. 

Dernæst er der den helt nye og vist nok næsten glohede kartoffel nemlig spørgsmålet om hvorvidt 

højskolerne skal kunne give kompetencegivende uddannelser. Det har været diskuteret i de sidste 10 

– 15 år, og det nye er nu, at ikke kun ledende politikere kan se en mulighed for at udvikle højskolen 

her, men også mange højskolefolk herunder og vigtigst af alt højskolernes forening er ved at vende 

og er nu ikke længere afvisende overfor denne oplagte mulighed. 
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Vi skal naturligvis ikke give køb på det der er højskolens udgangspunkt, nemlig den enkelte, 

fællesskabet, friheden, demokratiet, ligeværd, eftertanke osv. osv. men det behøver vi jo heller ikke 

blot fordi vi sætter fokus på vejledning og måske underviser målrettet imod prøver i et enkelt eller 

et par enkelte fag, som eleverne måtte have brug for. 

Den sorte skole som Grundtvig tog afstand fra har siden fået mange andre kulører, og den har 

stjålet med arme og ben fra højskolen – hvilket vi naturligvis kun skal være glade for – men det var 

måske på tide, at vi så gik lidt på strandhugst hos de andre skoleformer som har noget vi kunne 

bruge. 

 

Men begge elementer både vejledning og muligheden for at tilbyde kompetencegivende uddannelser 

er vigtige for det projekt vi har sat i søen her på Bornholms Højskole, hvor vi allerede fra januar 

2006 tager imod en for skolen helt ny elevtype, nemlig imellem 9 og 15 unge grønlandske elever.  

Jeg har, før jeg kom til skolen, arbejdet i Grønlands Hjemmestyre i en kortere periode, og der lærte 

jeg meget om det grønlandske samfund, og ikke mindst lærte jeg nogle gode mennesker at kende 

deroppe. 

Idéen til dette projekt med grønlandske elever udsprang af nogle møder jeg var til i Hjemmestyret, 

hvor unge mennesker forgæves forsøgte at komme ind på en uddannelse, men fik afslag pga. for 

dårlige karakterer i dansk, og fordi man skønnede, at de ikke var studieegnede. 

Problemet er, at man i grønland har haft et mildest talt dårligt fungerende grundskolesystem, og at 

mange, særligt fra bygderne, slet og ret aldrig har fået en chance. 

Idéen med dette projekt var så, at lave et uddannelsesforløb som indeholder en solid undervisning i 

dansk, og hvor eleverne som vore andre elever indgår i et målrettet og intensivt vejledningsforløb, 

der skal skabe en afklaring af den enkeltes situation. Dertil kommer vore profil som kunsthøjskole, 

hvor eleverne får mulighed for at udvikle sig kunstnerisk – ikke mindst i Grønland er det et område 

i vækst og et område der efter alt at dømme vil kunne beskæftige mange i de kommende år – hvis 

kvaliteten vel at mærke er god. 

 

For skolen håber vi, at dette nye projekt kan blive en ny appelsin i vores turban, en appelsin der 

kan forenes i et skoleudviklingsprojekt, hvor vi på den ene side satser både på vejledning og 

forhåbentligt også et vist moment af kompetencegivende fag (alt afhængig af om 

undervisningsministeren kommer igennem folketinget med sine ønsker), og på den anden side 

holder fast ved den stærke kunst- og kunsthåndværksprofil vi allerede har, og som vi forhåbentligt 

kan udvikle yderligere i de kommende år. 

 

Personale 

Samtidig med at skolen har fået nyt forstanderpar, er der også kommet nye ansigter til i lærerstaben. 

Vores glaslærer, Charlie Meaker, kan ikke længere forene sit arbejde i København på Danmarks 

Designskole med arbejdet på højskolen. I stedet har Morten Hansen ansat Lise Eggers. Og Anne 

Mette Hjortshøj er ansat som vikar for Peter Stougaard i keramik. De to nye værkstedslærere er 

begge uddannet på Glas- og Keramikskolen i Neksø. 
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 Lise Eggers                              Anne Mette Hjortshøj                 Linnea Jensen 

 
Uheldigvis faldt Rigmor Lisbeth Justesen her i november og pådrog sig et brud i skulderen. Linnea 

Jensen der tidligere har undervist på højskolen 2001-02 og igen sidste vinter vikarierer for hende. 

 

Og så har vi måttet tage afsked med Benita Nørager Jørgensen og Tom Lundén i henholdsvis tekstil 

og musik/engelsk. Uden de store armbevægelser skabte Benita et varmt og velordnet rum for 

tekstileleverne, mens Tom fik musikken til at svinge – selv i engelsktimerne. Vi siger dem tak for 

deres gode indsats for skolen. 

 

Bygninger, undervisningsmidler m.m. 

Det har været et travlt år for Jørgen Kofoed og hans folk. Navnlig det sidste halve år hvor 

forstanderlejligheden skulle sættes i stand. Men forinden blev der tid til at bygge den udvendige 

trappe op til gymnastiksalen og at skabe en rosenpergula ned til haven. Musiklokalet har fået nyt 

sanganlæg, og den hidtidige fjernsynsstue er blevet indrettet til kaffe- og arbejdsrum for personalet. 

Fjernsynet står nu i kaminstuen. Og så er rygerne blevet forvist til mellemgangen ud til de gule 

huse. Det har givet nyt liv i dagligstuen. 

 

                     
    

 Den ny trappe til Gymnastiksalen                  Rosenpergulaen ned til haven 

 

Fremtiden 

Det er nu Morten og Ann-Lise der sammen med skolens ansatte og bestyrelse skal tage hånd om 

skolen. Det er svære tider for højskolerne, vi er for vor del lettede over at kunne give ansvaret over 
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til yngre og friske kræfter. Der er måske en niche for skolen med de grønlandske elever. Og så får 

vi se hvad undervisningsministeren har i tankerne, når den bebudede højskolereform kommer. 

Begge dele vil indebære store udfordringer for skolen. Den gamle liberale højskoleform hvor unge 

mennesker frit tager på højskole for deres personlige afklarings og udviklings skyld har længe været 

under pres. Der skal organisation og mere håndfaste formål til i nutidens stadig mere enstrengede 

stræbersamfund. Vi krydser fingre for dens fremtid.  

 

Tak 

Tak til alle medarbejdere, faste såvel som løse, for året der gik. I har gjort et flot arbejde! Og tak til 

bestyrelsen. Det har været en stor opgave at finde og ansætte skolens nye forstanderpar. Vi mener I 

har valgt de rette, og vi glæder os over den gode ånd på skolen. En særlig tak til Rita Kofoed som 

tog en tørn mere som bestyrelsesformand for at bringe forstanderskiftet sikkert igennem. Og til Lis 

Engell der med vanlig omsorg og snilde har hjulpet med Karstens pensionsforhold og alt det der 

hører en velordnet aftrædelse til. 

Og tak for den varme afsked, de smukke ord og de mange gaver ved efterårsmødet og 

personalefesten. Livet har lært os betydningen af at kunne sige farvel på ordentlig vis. Og det er en 

dyb tilfredsstillelse for os at kunne forlade jobbet på den måde som her er sket. Tak for hjælpen til 

det – og det både i ord og gerninger! 

Vi glæder os over den gode opslutning om skolens møder og arrangementer fra skolens mange 

venner - blandt dem også fra folkedanserne der igennem alle årene har danset for og med os. Og 

hvad pressen angår takker vi særlig Thor Kristoffersen som i vor tid og længe før har fulgt 

højskolens liv med levende og aldrig svigtende interesse.  

Tak også til vores gode hjælpere uden for huset: revisorer, chauffører, Konnect og andre 

samarbejdspartnere og forretningsforbindelser samt Ældresagen, Grænseforeningen og Kirkeligt 

Samfund.  

Vi tænker med glæde tilbage på en perlerække af dygtige og engagerede sommerlærere. 

Danseledere som Else Cholewa, Lis Madsen, Inger Ellekær og Ruth Heinel. Vores to akvarellærere: 

Gull Gaugler og Lone Schiøtz-Nielsen. Og faglærere på seniorkurserne som Erling Jensen og 

Margit Haxthausen - og nu sidst også Irene Pedersen og Jytte Skaaning. Svend Aage Møller er i sit 

otium skolens faste støtte på vandre/cyklekurserne.  

Og så er der skolens mange besøgssteder: NaturBornholm, Bornholms Kunstmuseum, Baltic Sea 

Glass, Oluf Høstmuseet, Slotscaféen på Hammershus, Erichsens Gaard og Melstedgaard. Her og 

andre steder er vi altid blevet modtaget med stor imødekommenhed.  

Sparekassefonden har gentagne gange givet skolen en hjælpende hånd, og Projekt baltisk 

Uddannelsesø har vist os tillid ved at støtte os igennem alle årene. Det har ikke alene været af 

uvurderlig betydning for skolelivet og for skolens økonomi, det har også gjort højskolen mere 

synlig både i de bornholmske medier og i højskoleverdenen.  

To gange har vi i Undervisningsministeriet søgt og fået dispensation fra udlændingereglen for de 

baltiske elever. Grundlæggende synes vi regering og folketing med den nuværende hestekur svigter 

både en stor gruppe af unge og den danske højskole. Det er mærkelig visionsløst sådan at lade en 

fuldstændig enestående skoleform visne i stedet for at udnytte dens vitalitet og resurser til at åbne 

alternative udviklings- og uddannelsesveje. Men vi er taknemmelige for den konkrete velvilje. Og 

vi tager den som et udtryk for, at man i ministeriet gerne ser, at der fortsat skal være en højskole på 

Bornholm. 

 

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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