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LIVSERINDRINGER 6. del af 8 

Af Karsten Thorborg, maj 2012 

 

Bentes og min hjemmeside: google> thorborg-liisberg (www.kt.mono.net) 

 

 

Ny læretid: Uldum Højskole 

 

 
 

Vi fik altså en ny begyndelse, nu som højskolefolk i Uldum. Bente og børnene blev i Amaliegade 

de første 1½ år. Far undrede sig over den ordning, men hun havde sit arbejde på Studieskolen, og de 

gik på Bordings Friskole på Østersøgade. Jeg tog så hjem i friweekends og ferier. Uldum Højskole 

er en af landets ældste, og den havde (og har) et godt ry. Søe var kendt i offentligheden, og han 

kastede glans over skolen ved sin originalitet og fantasifulde formuleringsevne. Der var godt 100 

elever og mange lærere. Men det var også en skole i indre splid. Søe havde høje mål med den. I et 

historisk-politisk perspektiv skulle den bidrage til at virkeliggøre hans grundtvigsk farvede vision 

om en folkelig selvstændighedskultur. Ikke ved programmatisk tale, men som i al ægte 

højskolevirksomhed ad indirekte vej ved frisættende ord og leg og gennem oplevelsen af selve 

højskolens livsform. ”Frihed til forskellighed” var skolens grundtvigske motto, og der skulle være 

høj stemning og fuld skrue på aktivitetsniveauet. Men nemt var det ikke. Der var lærere der følte sig 

arbejdsmæssigt pressede eller var utilfredse med deres ansættelsesvilkår, så der var uro omkring 

ham. Sommeren før min ansættelse havde der været konflikt mellem ham og en gruppe lærere som 

han ikke syntes levede op til kravene, og den forplantede sig også til lærerne indbyrdes. Den lærer 

jeg skulle afløse var rejst, og kort efter min ankomst forlod også min bekendt, Jan Schøler Nielsen, 

skolen. Hertil kom at 80ernes højskoleelever var en højst sammensat flok. En del af dem var henvist 

af sociale myndigheder, og nogle af dem vendte simpelthen ryggen til skolen og dannede deres egne 

subkulturer med misbrug og forsømmelser. Fra skolens side gik øvelsen ud på at fastholde dem på 

mødepligten. Men også her var holdningen blandt lærerne delt. Der var ”høge” som holdt strengt på 

skolens regelsæt, og ”duer” der forsøgte sig med et mere personorienteret forhold til eleverne. Jeg 

hørte afgjort til de sidste. Søe selv var ret fjern i den daglige undervisning på den 8 måneders 

vinterskole. Men han prægede skolen med sit grundtvigsk-nordiske frihedssyn og foreningen af 

fantasifuld leg og læring. For mig var det en åbenbaring af fuld menneskelighed og accept. Men det 

var også et hesteslid. Netop som jeg ankom, trådte en ny skoleplan i kraft. Det hidtidige mere 

spraglede og spredte skoleskema blev afløst af ”striber”, dvs. daglig undervisning i 3 timer i 14 

dage med samme fag, eller ”heldage” i en uge med daglig undervisning i 6 timer. Hertil kom 

morgensamlinger, foredrag, aftenarrangementer (”folkestuer”) samt diverse temadage og 

udflugter/rejser. Og så var der selvfølgelig ”højskolearbejdet”, dvs. vagter og samvær med eleverne 

udenfor undervisningen. Søe bad mig før ankomsten om at skitsere 8 studiekredse og forberede et 

par foredrag. For en københavnsk akademiker som mig var både fagspredningen og det sociale 
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arbejde noget af en haps, men også en spændende udvidelse af virkefeltet, og jeg gik til opgaverne 

med krum hals. Jeg underviste i emner som ”kærlighedsforståelse gennem tiderne” og 

”højskolebevægelsens historie”. Det sidste indebar besøg på andre jyske højskoler og førte mig ind i 

traditionen. I perioder havde vi praktikanter fra Den fri Lærerskole, og en sådan havde jeg til et af 

mine emner: Saxo. Jeg erfarede her, at praktikanten der intet vidste om Saxo var bedre end mig til at 

få en samtale i gang om de udleverede tekster. Jeg havde meget at lære! Bl.a. slet ikke at uddele 

tekster, og så det at synge. I skolen havde jeg hørt til brummerne, men allerede op mod jul bad Søe 

mig gå over i forsamlingshuset og synge for. Da jeg fortalte om det til Hans Vammen i København 

svarede han tørt: ”Synger du også”.   

 

 

 
 

Poul Erik Søe 
 

De korte sommerophold for modne mennesker var Søes rette element. Jeg havde jo været med to 

gange som gæstelærer i 1982, og nu skulle jeg deltage som fast lærer på to 14-dages ophold her 

sommeren efter. Det første hed ”14 dage på højskole”, og en af kollegerne, teologen Erik Krebs 

Jensen, var vært for det. Holdet var ikke særlig stort, og aldersgennemsnittet højt. Men på 

afslutningsaftenen var der en yngre deltager der holdt en dejlig tale. Hun var sygeplejerske, og hun 

havde været på nippet til at rejse hjem, sagde hun, da hun så de mange gamle damer og potentielle 

patienter. Men hun besluttede at give det en chance, og hun opdagede, ”at alle rynkerne vendte den 

rigtige vej!”. Så hun var glad for at være blevet. Det andet sommerophold hed ”Livsforståelse” og 

havde Søe som vært. Jeg lyttede til hans morgenforedrag og inddrog dem i min egen efterfølgende 

undervisning. Og jeg oplevede hans varme og morsomme folkestuer med sang og fri fortælling. Det 

var Søe, når han var bedst. Opholdet omfattede også Grundtvigs 200-års dag, og den blev 

selvfølgelig fejret. Vi var nede i kirken at synge hans salmer, og tilbage på skolen holdt Søe et 

inspireret foredrag om ham - så inspireret, at han på et tidspunkt var på nippet til at lette. ”Han er 

lige så gal som Grundtvig”, hviskede jeg til Charlotte ved siden af mig. ”Ja, men sig det ikke til 

nogen”, hviskede hun tilbage. Det var en stor dag. Blot undrede det mig, at ingen andre af skolens 

faste lærere kom og var med. De havde ganske vist fri, men de fleste var i byen.   

 

Jeg boede i et lille hus tilhørende højskolen. Det fortaltes, at familien med firlingerne fra Breht 

havde boet der - det har været trangt. Det var min farbror Holger der som læge havde forløst dem i 
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1936. Møblementet købte Bente og jeg i Frelsens hærs genbrugsbutik på Tingvej, Amager, på vejen 

derover i lejet folkevognsrugbrød som Bente kørte. (Vi har stadig nogle af møblerne). Men i april 

1984 fik jeg tildelt et af skolens familiehuse, ”Østerlide”, og i juni kunne Bente og pigerne omsider 

slutte sig til mig i Uldum.  

 

 
 

Far fulgte med. Herover et udklip fra hans scrapbog 1984 

 

Det havde været planen fra begyndelsen, at Bente og børnene skulle komme, og Søe havde allerede 

da givet hende tilsagn om en eller anden grad af ansættelse på skolen. Stig fremlejede de to inderste 

værelser i Amaliegadelejligheden, og Bente fik 1 års orlov fra Studieskolen, så vi holdt muligheden 

for et tilbagetog åben. Forholdene på højskolen var nemlig usikre. Der var forstanderkrise og stort 

drama. Nogle af lærerne ønskede et formaliseret lærerrådsdemokrati hvor alle væsentlige spørgsmål 

skulle debatteres i lærerforsamlingen og om nødvendigt vedtages ved afstemning. Det kunne 

forstanderen ikke finde sig i. Søe var en fremragende højskolemand, og han ville en personlig 

højskole under sin ledelse i et aftale- og samtaledemokrati. Der lå et kvalitativt syn bag overfor et 

lighedsdemokratisk. For Søe et grundtvigsk helhedssyn. Men så principielt og klart blev konflikten 

ikke formuleret i 1984 på Uldum. For lærerne handlede det om sikkerhed i ansættelsen og den slags 

overfor forstandervilkårlighed, og for Søe om handlefrihed til skolens bedste. Han ville ikke være 

forstander på en skole hvor middelmådigheden rådede. Ved vinterskolens åbning 1. nov. 1984 holdt 

han en morsom, men også bidsk velkomsttale. Han tog udgangspunkt i de særlige uldumske 
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staldfluer, som havde overlevet bondemandens gift ved dovent at blive siddende på køerne. Det 

førte ham videre til nutidens mennesker der på den måde overlever systemets anslag, og det gav han 

flere eksempler på. Sigtet var selvfølgelig alment, men jeg sad tilbage med en fornemmelse af, at 

der også var en mere lokal adresse.  
 

 
 

Østerlide, store stue. Billederne på væggen er alle af Helle 
 

Søe var i foråret 1984 raget uklar med et par af lærerne. I en konkret sag som handlede om køb af 

en nabogård til skolen havde de forlangt købet taget op til formel beslutning i lærerrådet - selvom 

det længe havde været et samtaleemne blandt skolefolket og alt var aftalt med sælgeren. Da Søe så 

punktet optaget på lærerrådsformandens dagsorden, meldte han sig syg og tog med familien op til 

deres sommerhus i Lønstrup. Det var umiddelbart før det årlige elevmøde 25. maj hvor også 

skolens nyistandsatte svømmehal skulle indvies under stor festivitas. Det skete så uden ham, og 

det var et spørgsmål om han ville komme tilbage. På et lærerrådsmøde i krisens tegn tog jeg 

Bentes kommende ansættelse op og fik den bekræftet. Men der skumledes i krogene over mit gode 

forhold til Søe og hans påståede favorisering af mig og mine med ansættelsen af Bente. For os var 

det en lettelse, at han vendte tilbage. Men der var deltidslærere der ville have hendes timer, og det 

varede ved så længe vi var på skolen og var stærkt medvirkende til, at vi senere forlod den.  

 

I marts 1985 holdt vi en fingeret 15 års jubilæumsfest med skolens elever. Vi forestillede os, at vi 

mødtes i år 2000 og mindedes hvordan det havde været at være højskoleelever dengang. Til den 

ende skrev jeg denne karakteristik af 80ernes højskolelever: 

Det var en tid, hvor fremtidsudsigterne forekom mørke. De unge troede ikke på, at der var brug for 

dem og vidste ikke, hvad de skulle foretage sig, når de forlod skolen. De havde derfor ikke noget 

mål at arbejde hen mod. De holdt derimod meget af at snakke sammen, lege, synge, lære diverse 

håndarbejdsformer og opføre teater. De ville også gerne gøre en indsats for at organisere en fest 

og hjælpe hinanden. (20/3 1985) 
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Bente og et af hendes danskhold på Studieskolen 1981 

 

 

 
 

Kollegernes afskedsfest for Bente på Studieskolen 1984. Vibeke og Stig spiller 
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19. maj havde Bentes mor holdt sin 75 års fødselsdag på Kongensbro Kro med den nærmeste 

familie. Hvad hun vidste, men holdt skjult for os var, at hun led af en fremskreden brystkræft. Hun 

nåede lige at besøge os i Østerlide, inden hun 19. juli blev indlagt på Silkeborg sygehus. Heldigvis 

havde vi fri og kunne bo i nærheden på Brolund. Igen flyttede Bente nærmest ind på hospitalet, 

mens jeg passede den hjemlige menage. Mormor døde 4. august. Hun blev begravet d. 11. Peer 

talte godt ved kisten, og Solveig debuterede som taler i forsamlingshuset bagefter. Dagen efter 

kørte vi hende op til Eriksminde Efterskole hvor hun fik værelse sammen med veninden Camilla 

Gaugler fra Bordings Friskole. For Hjørdis var det Uldum skole det gjaldt, desværre. Hun var for 

selvstændig og aparte for klassekammeraterne.  

 

I okt. købte vi bil, en brugt Opel Kadet. Det var for penge af arven som vi havde fået udbetalt à 

konto.   

Bente havde sin debut som højskolelærer på en uges sommerophold, ”Håbets vendepunkt”. 

Foreløbig som gæstelærer. Søe var vært, og Bente havde en samtalekreds om Karen Blixen. Stor 

succes.  

 

Dagbogen 27/9 1984: 

Så er arbejdet gjort, og vi mangler kun festmiddagen. Det har været en formidabel god uge. Vi har 

alle en mæthedsfølelse og fred i sindet. Edel og Jens Holger [Nørgaard, gæstelærere] er rejst hjem 

med kransekage og roser fra holdet. De var umådelig glade og oplivede. Bente er kommet virkelig 

nær på sit hold, og der har netop været en ambassadør fra mit hold hernede med et gavekort. Søe er 

højt oppe, det har været højskole på højeste plan, og så har der endda deltaget tre fra bestyrelsen. 

Lærere og bestyrelsesmedlemmer var hernede efter fyraften til et glas vin. Det var et fint samvær. 

Det skal nok blive en god aften også, og så vil der ingen løse ender være. Vigtigst af alt er det for 

os, at Bente har haft en så fornem debut. Hun er den, der menneskeligt set er kommet sit hold 

nærmest, og hun har fået mange tilkendegivelser om hvor betydningsfulde hendes timer har været 

for deltagerne. Og så har hun forresten også fået både bog og gavekort. 

 

Det blev et ”håbets vendepunkt” for hende. Nu følte hun sig hjemme på skolen. 

 

15. oktober havde jeg mit første værtskab. Det var på en uges familiehøjskole i efterårsferien. Jeg 

fik virkelig kærligheden at føle som lus mellem negle. Jeg havde lagt en plan, og den var ok med 

lærerne. Men Søe blandede sig med et krav om, at der foruden afslutningsfesten også skulle indgå 

en midtvejs bondehøstfest, altså totalteater. Og han skrev en drejebog til den. Det passede mig ikke, 

men det var tydeligt for mig, at Søe var slidt og psykisk uligevægtig, så jeg gik ind på det. Men 

kollegerne ville ikke, og så var der også meget andet de ikke ville. Jeg måtte bogstaveligt slå i 

bordet overfor de vrangvillige. Heldigvis var der gode gæstelærere og unge hjælpere – bl.a. Solveig 

og Helles datter Gertrud. Knuds Vibeke og hendes mand spillede op til dans. Der kom glimrende 

højskole ud af det, men det var også sket uden høstfest. 
 

Fra 1. november ved vinterskolens start – hvor Søe holdt den omtalte staldfluetale - blev Bente 

ansat i en halvtidsstilling på højskolen. Hun underviste i eksistentielle emner og fik fra begyndelsen 

store hold – betydeligt større end jeg. Desuden havde hun ansvaret for de iranske flygtninge som 

under Iran-Irakkrigen kom i ganske stort antal og skulle lære dansk. Det var jo hendes særlige 

kompetence fra København. Men allerede d. 27. gav Søe op. På et husmøde sluttede elevflokken 

som så ofte før op om en kammerat der skulle bortvises fra skolen for hashmisbrug. Søe spurgte ud 

i forsamlingen, om det var sådan de forholdt sig til deres underskrevne tilsagn om ikke at ryge 

hash? Da ingen svarede, sagde han, at på det grundlag ønskede han ikke at være forstander. Han 
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ville meddele bestyrelsen sin afsked. Og så forlod han salen. Vi var alle lamslåede, og eleverne 

sendte en deputation til ham om godt ord. Men hans beslutning stod fast. Både dengang og senere 

fastholdt han overfor mig, at det var den stadige kamp med eleverne der tog på kræfterne og så det 

moralske spørgsmål om at skyde de svageste ud. Hans psyke var ikke til det, og han havde ikke 

kunnet klare presset ved mødet, sagde han. Men jeg tænker, at hans beslutning var moden, og at han 

nu tog en anledning som ikke handlede om konflikten mellem ham og nogle af lærerne. – Ja, måske. 

Selv nægtede han det altså. 16. februar flyttede han med familien til Lønne og oprettede en privat 

højskole der, udelukkende med korte kurser og løst ansatte lærere. Da vi besøgte ham derude, sagde 

han, at han arbejdede tre gange så meget som i Uldum og var dobbelt så glad. – Og Lønne Højskole 

blev da også en afgjort succes. For Hjørdis var det et tab, at børnene, Jeppe og Astrid, ikke var på 

højskolen længere. Hun var ensom i skolen og blev mobbet, og det blev ikke bedre i 

overbygningsskolen i Lindved hvor klassen startede efter sommerferien. Hun fastholdt med stoisk 

individualisme sin egenart, men det kostede. ”Jeg har gjort masser af fejl, men jeg tænker i det 

mindste over det”, sagde hun engang til os. Lærerne i både Uldum og Lindved var glade for hende, 

men jeg har ikke indtrykket af, at de tog mobningen alvorligt. Da hun var på Lindved skole skrev 

hun en 22 sider lang maskinskreven fristil i eventyrets form om ”sin kamp”. Hun var spændt på 

modtagelsen, men hun fik den tilbage med den bemærkning, at hun skulle lære at begrænse sig, og 

at der var mange stavefejl. Rettet var de ikke. Jeg tror ikke læreren havde læst den til ende. Vi tog 

det op med ham ved en forældrekonsultation, men han forsvarede sig med, at sådan var vilkårene til 

eksamen. Solveig kom til gengæld strålende hjem fra Eriksminde og startede med løftet hale på 

Tørring gymnasium. Det blev en god tid for hende. 

 

Pr. 1. december købte vi mine forældres sommerhus, ”Kahytten”, i Sejrøbugten. Mine søskende var 

ikke interesserede. De 150.000 kr. vi gav for det, forærede far til sine efterkommere og deres 

ægtefæller efter et sindrigt fordelingssystem. I dag er det vores børn der har det.  

 

22. januar 1986 tog jeg omsider kørekort til bilen. Det gav bevægelsesfrihed for os alle. 

 

Da Hjørdis i juni mistede sin chinchilla, Vimmer, sagde hun: ”Nu kan jeg forstå hvorfor mor var så 

ked af det, da morfar døde.” 

 

 
 

Sommerhuset, ”Kahytten”, Vej 14, Vig Lyng ved Sejrøbugten. Tegning af Helle 
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De sidste år på Uldum Højskole 
Højskoleholdet på vinterskolen 1985/86 var det værste vi har oplevet i al vor højskoletid. Vi måtte 

bortvise 16 elever. Nogle var simpelthen kriminelle. Lærerrådsformanden Steen Espensen var 

blevet konstitueret som forstander, og stillingen blev slået op. Der var bred enighed blandt skolens 

medarbejdere om at indstille Helge Hansen fra Den fri Lærerskole, og sådan blev det. Han tiltrådte 

14. juni 1986. Det var uklogt af ham, at han ikke ved sin ansættelse sikrede en stilling til sin kone 

også. Ina Bekke Hansen var uddannet psykolog og kunne sagtens have gjort god fyldest. Men 

stillingsspørgsmål var en evig kilde til uro og han en beskeden mand. Nu kom hun til at svæve over 

vandene uden nogen veldefineret funktion på skolen med deraf følgende legitimitet. – Det tog vi 

ved lære af, da jeg senere søgte stilling på Bornholm.  

 

            
 

Steen Espensen & Helge Hansen (fotos fra nettet) 
 

Det blev en drøj begyndelse for Helge. Skolen var lærermæssigt og økonomisk gearet til mindst 70 

elever, men nu kom den almindelige nedgang for højskolerne med svigtende elevtal og 

nedskæringer, så kassekreditten voksede faretruende. Vinterskolen 86/87 startede med alt for få 

elever. Vi var derfor rigeligt mange lærere, og der var rift om timerne.  

 

16/11 1986: 

Vi har netop startet vinterskolen med kun 34 elever, hvad der giver 50.000 kr. i underskud hver 

måned. Situationen gælder ikke kun os, men de fleste højskoler af samme slags som vor. Men vi er 

relativt sårbare, fordi vi har investeret meget og derfor skal forrente en betydelig gæld. Alle 

fuldtidslærere er sagt op pr. 1/11 87 med tilbud om genansættelse i kvotastillinger efter individuelle 

samtaler med Helge. Tanken er, at vi skal ned på noget i retning af ¾ stilling. Problemet er dels 

timeloftet, dels økonomien, og Helge prøver at redde den sidste med besparelser og sideløbende 

kursusvirksomhed og udlejning. Besparelserne har ført til massive afskedigelser i køkken og 

rengøring, så det nu i stor udstrækning hviler på elever og lærere. Helges indstilling er, at den 

nuværende krise skal overvindes ved en ekstra arbejdsindsats fra alle ansattes side, og han arbejder 

selv uafbrudt. Han er en slider, og han lægger et betydeligt moralsk pres på alle for at yde mere. 

Her støder han på modstand, især fra Mikael og Tony med koner. Både sliddet og konflikten præger 

tilværelsen herovre, og hertil kommer så usikkerheden. 

 

Jeg har sendt erindringerne til Helge, og han skriver: 
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26. juni 2012 

Kære Bente og Karsten! 

Tak for erindringer, der rammer ned i en afgørende periode i mit eget og familiens liv. Måske ikke 

helt uventet var det Uldumtiden jeg først kastede mig over. Jeg synes erindringerne er meget 

velskrevne og eksistentielle med en god og nuanceret fortælling både på det personlige plan for os, 

der ser det inde fra som direkte involverede og som en god fortælling om højskolen i en svær 

brydningstid. 

Ja, de første 3 år på Uldum føltes som en barsk tid; nærmest som Helvedes forgård. Jeg kom jo fra 

en beskyttet tilværelse på Den frie Lærerskole; hvor samarbejdet fungerede godt og hvor fokus var 

på det faglige pædagogiske perspektiv. Hvad der måtte være af kontroverser tog Forstander 

Tranæs sig af som udpræget ”alfa han” med lige dele kamplyst og politisk-pædagogisk tæft. Det 

var ikke lige min stil. På Lærerskolen havde jeg ”prædiket Habermas” og bl.a. lagt vægt på at 

skelne mellem samtalens forskellige typer: Den politiske samtale, hvor tilliden ligger i 

spillereglerne og hvor intriger og magtkampe er en del af spillet. (Jvnf. den sidste tids 

skatteforhandlinger). Den videnskabelige, hvor tilliden ligger i paradigmet og som jeg har haft 

glæde af at se udfolde sig gennem mine børns studier. Og så min kæphest: den folkelige samtale, 

hvor tilliden ligger mellem mennesker og båret af livsformen, mens tvivlen går på sagen, indtil det 

modsatte er bevist. Det var denne folkelige samtale jeg i al min naivitet troede kunne udfolde sig i 

livsformen på Uldum. Og det var naivt, set på baggrund af de store spændinger du Karsten så godt 

beskriver i fortællingen om Uldum. Det blev den politiske samtale, der blev fremherskende, med 

intriger og magtkampe i de første år, som det bliver fint beskrevet i din fortælling. 

Og da jeg ikke er nogen Tasmansk Pungdjævel, men snarere en hare der kryber i skjul, ja så bliver 

synsfeltet derefter. Og det er klart en hæmsko som leder, at føle sig så trængt, at sårbarhed og 

nærtagenhed lukker af både for at se muligheder og tage imod den anerkendelse, omsorg og accept, 

der også kom til udtryk. Du, Bente, nævnte engang med et eksempel, hvordan sårbarheden hang i 

laser uden på tøjet og hvordan det hindrede mig i at tage imod anerkendelse og omsorg. Du sagde 

det mere nænsomt end jeg her giver udtryk for. 

Og uden nogen direkte sammenhæng faldt elevtallet fra fuld skole til 38 elever på vinterskolen; 

hvoraf mange var ”sendt” med hvad det indebærer! Og en revisor (Spallou), der var mest tilbøjelig 

til at lukke skolen. 

Og så midt i alt dette mødte jeg både i medarbejdergruppen og i styrelsen mennesker, der ikke tabte 

målet af syne: dette at lave god højskole, som du beskriver så fint i din fortælling om Søe. I kender 

bedre end jeg nuancerne i spillet om magten i den periode. Jeg oplevede mennesker, som jeg fik 

megen respekt for med deres menneskelige integritet og deres forankring i værdigrundlaget. 

De sidste 12 år på Uldum blev i højskolesammenhæng gode år. Det var selvfølgelig ikke uden bøvl 

og besvær, men krumtappen var en hverdag præget af tillid til hinanden og ønsket om at lave god 

højskole. 

Det kan godt fylde en med glæde og taknemmelighed. 

 

Det strukturelle problem var, at det i økonomisk nedgangstid var nærmest umuligt at forny skolerne. 

Der skal både være erfarne og unge friske lærere på en skole, men det var urimeligt svært at slippe 

af med dårlige og uvillige lærere, og der var ikke plads til nyansættelser. Højskolerne er ude på det 

frie marked i en hård konkurrence både indbyrdes og med andre tilbud til de unge. Skolerne skal 

være manøvredygtige og inspirerende. Men det var dyrt og langsommeligt at opsige en 

uinspirerende lærer. I stedet blev der ført opslidningskrige rundt om på skolerne mellem forstander 

og lærere og mellem lærerne indbyrdes. Man kunne ikke afskedige hinanden, men man kunne slide 

hinanden op, indtil de der kunne gik selv. De forskellige personalegrupper havde i opgangstider 

sikret sig tryghed i ansættelsen, og det var med 80ernes retsgrundlag, ”Højskolelærernes Stilling”, 
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lykkedes så godt, at skolerne blev de store tabere. De store gamle skoler var blevet bastet og bundet, 

så de ikke kunne indstille sig på de nedadgående konjunkturer. De degenererede og nogle døde af 

det. 

 

Der var lærere der fandt andet arbejde. I december 1985 havde vi taget afsked med Erik Krebs der 

havde fået præstekald i Røde Kro. Og 27. april 1987 meddelte Steen på et lærerrådsmøde, at han pr. 

1. september skulle tiltræde stillingen som forstander på Vestjyllands Højskole. Ved afskedsfesten 

for ham sagde han i sin tale, at han havde erfaret det var muligt at lave god højskole, selvom 

lærergruppen kunne være nok så splittet. Han var den kollega Bente og jeg nødigst ville undvære. 

En inspirerende samarbejdspartner og et værn mod lærerjuntaens fagforeningspolitik. Det satte skub 

i os. Bornholms Højskole nævnes første gang i dagbøgerne 12. juni og derfra slag i slag.  

 

 
 

Stien fra skolens elevfløje ned til ”Østerlide” (fot. Højskolebrochure) 

 
 

Ansøgning til stillingen som forstander på Bornholms Højskole: 

Uldum d. 20.6.87 

Til styrelsen for Bornholms Højskole. 

Jeres opslag i Højskolebladet om, at I søger ny forstander, har sat fantasien igang. En grundtvigsk 

højskole og så på Bornholm. Jeg gik straks løs på de årgange af Jeres årsskrift, som skolen her 

ligger inde med. Om de lange og ind imellem noget trælse vintre og de glade sommerophold. Om 

Christiansøturen. Om en dag i køkkenet og om forsøgene på at styrke samarbejdet med 

lokalsamfundet. Det forekom alt sammen såre hjemligt. At I bygningsmæssigt er på plads og oven i 

købet kan få økonomien til at løbe rundt, glæder mig. Ligeså at Jeres højskole er gammel og 

traditionsrig. Men især at I ligger midt på Bornholm, et øsamfund, hvor alle må kunne noget af 

hvert, for at kulturen kan leve. Og med en enestående natur og historie. Den stilling vil jeg søge. 

Mit navn er Karsten Thorborg, søn af forhv. folketingssekretær Johs. Thorborg. Jeg er 44 år og 

lærer på Uldum Højskole. Af uddannelse er jeg cand. mag. i historie og filosofi fra Københavns 

Universitet. Min kone hedder Bente Thorborg og er datter af plejehjemsforstander P. Liisberg, 
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Resenbro ved Silkeborg. Hun er 45 år og ligeledes højskolelærer i Uldum. Hendes hovedfag er 

dansk og bifaget historie. Vi har to børn, Solveig på 18 og Hjørdis på 16 år. 

I de første mange år af vort ægteskab boede vi i København, hvor Bente underviste udlændinge i 

dansk sprog og litteratur, dels på Studieskolen, dels på DIS, hvor eleverne var amerikanske 

studenter. Jeg var ansat som lærer på Historisk Institut. Det var en spændende tid i 70erne, indtil 

nedskæringer, universitetets udflytning til Amager og indre kævl ødelagde miljøet. Jeg var knyttet 

til sektionen for det 18. og 19. århundredes historie og underviste desuden i historisk metode. 

I studietiden havde jeg skrevet speciale om Viggo Hørup, der fascinerede mig som menneske og 

politiker. Efter min ansættelse fortsatte jeg dette studium og udgav i 1981 bogen “Hørup i breve og 

digte” for Udgiverselskabet for nyeste dansk Historie samt afhandlingen “Viggo Hørup, en af det 

moderne gennembruds mænd” i Historisk Tidsskrift. Til Dansk biografisk Leksikon skrev jeg om 

Hørup og om en række af periodens mænd og kvinder. Desuden anmeldelser og artikler i 

forskellige fagtidsskrifter. 

Den næste fase i vor tilværelse begyndte i sommeren 1982, da Poul Erik Søe inviterede mig til 

Uldum som gæstelærer på en familiehøjskole. Bente havde været en vinter på Askov, og vore børn 

gik på Bordings Friskole, så det grundtvigske var en del af vor hverdag. Alligevel var oplevelsen 

overvældende, så jeg vendte tilbage som gæstelærer. Og da der fra marts 1983 blev en stilling 

ledig, søgte og fik jeg den. Siden fulgte Bente og børnene efter. 

Højskoleåret er her som hos Jer delt mellem lange og korte ophold. Vi er en stor skole med 12 

lærere og plads til 100 elever. På familiehøjskolerne kan tallet nemt nå 130 store og små. Vi har i 

min tid haft ikke mindre end tre forstandere: Søe, derefter Steen Espensen, der var konstitueret et 

år, og som nu skal være forstander på Vestjyllands Højskole, og vor nuværende forstander, Helge 

Hansen. Det har været gode tider med fuld skole, og det har i det sidste år været nedgangstid, selv 

om det igen går fremad. Så vi har prøvet lidt af hvert. Ansættelser, budgetovervejelser og 

timefordelingsspørgsmål har været emner for uendelige lærerrådsmøder, og vor menneskekundskab 

har været sat på prøve ved mødet med elever og kursister af alle slags. Hvad angår de ældre, har 

det været en styrke for Bente, at hun er vokset op på et plejehjem. I opgang og nedgang kan vi sige, 

at højskolelivet med dets alsidighed, selvstændighed og folkelige bredde har grebet os, så jeg nu 

har mod og lyst til at forsøge mig som forstander. Det er dog en forudsætning for min ansøgning, at 

der på en eller anden måde kan blive brug for os begge. 

I vor undervisning på højskolen har vi dækket en bred vifte af historiske, filosofiske og litterære 

emner. Af Bentes samtalekredse kan nævnes “Lykkelandet” (om utopier), “Visens visdom” (om 

folkeviser og andre viser), “Heksekedlen”, “Døden”, “Skæbne og fortolkning”, “Nutidsdigtning”, 

“Karen Blixen” og “Sigrid Undset”. Hun har desuden undervist vore udlændinge i dansk, og hun 

har lejlighedsvis givet særundervisning til ordblinde. I det år, hvor Steen Espensen var konstitueret 

som forstander, var hun højskolemor. 

Selv har jeg undervist i emner som “Moral og livsudfoldelse”, “Højskolebevægelsens historie” 

(med udflugter til andre højskoler), “Ægteskab og kærlighedsforståelse”, “Den historiske Jesus og 

Kristusmyten”, “Kulturens oprindelse”, “Sædelighedsfejden i l880erne” (om den moderne 

kønsrolledebats rødder), “Saxo - et middelaldermenneskes verdensbillede”, “Historisk værksted” 

og i de såkaldte “selvformulerende studiekredse”, hvor eleverne selv vælger deres emne i 

samarbejde med læreren og indenfor et vist fagområde. At dette har kunnet fortolkes ret vidtgående 

fremgår af, at jeg både har været ude i parapsykologi og dragebygning. 

En særlig glæde har jeg haft af skolens hærvejsture og andre udflugter, hvor vi forbinder 

naturoplevelse og historisk fortælling. Det samme gælder for vore skolerejser med eleverne på de 
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lange ophold. Bente er netop vendt hjem fra en rejse i Spanien, og selv har jeg været med et hold på 

Færøerne. I vinters var jeg i Sønderjylland, og jeg har gentagne gange været på Øland. 

I forhold til lokalsamfundet står jeg for skolens samarbejde med Tørring-Uldum folkedansere, der 

danser med os hver 14. dag, og jeg er skolens repræsentant i Grænseforeningens styrelse. 

Så meget om vort arbejde her i lyst og nød. Hvad fremtiden må indebære af krav og muligheder for 

en ny forstander på Bornholms Højskole, kan jeg kun have vage meninger om nu. Fornyelser må 

ske med respekt for traditionen på stedet og i samarbejde med lærerne og det øvrige personale. Jeg 

er indstillet på at lytte og lære.  

Venlig hilsen Karsten Thorborg 

 

Til ansøgningen var vedlagt udtalelser om os begge fra Helge Hansen, Steen Espensen og Poul Erik 

Søe. Det efterfølgende takkebrev til den sidste viser vores første indtryk og umiddelbare reaktioner: 

 

Uldum, d. 2/7 87. 

Kære Charlotte og Poul Erik! 

Rigtig tak for udtalelserne, som vi modtog i rette tid, selv om flyveren først kunne lande om 

tirsdagen på grund af tåge. Vi blev helt lyserøde i øreflipperne og følte os som konfirmanter under 

talerne, da vi læste dem. Vi er ganske vist fortræffelige, men alligevel. Da min ene bror engang 

havde været en uge alene med barnepigen, fortalte hun bagefter mine forældre om, hvor sød og 

nem han havde været. Det blev for meget for ham: ”I onsdags var jeg så vuartig”. Men selvom vi 

selv ser mere nøgternt på vor indsats her på pladsen, så læser vi de gode ord om os ikke blot som 

en varm anbefaling overfor fremmede, men også som ord, der er henvendt direkte til os. Og jeg kan 

for mit vedkommende - Bente er i Fredericia - tænke tilbage på nogle stærke og dybt personlige 

fællesskabsoplevelser med jer som kilde til ordene. Og hvis vi skulle gå hen og ende som 

forstanderpar på Bornholm eller et andet sted, vil det forhåbentlig kunne mærkes, at vi har stået i 

god skole. 

Vi er nu hjemme igen efter en vellykket tur. Forholdene på højskolen derovre virker meget små og 

måske også snævre, - i hvert fald økonomisk. Jeg tænker i øjeblikket mest på udfordringen i det, 

mens Bente værner sin rede. Det er vist som hentet ud af en lærebog om kønskarakteristika. Hvad 

det ender med er ikke godt at vide. De bedste oplevelser derovre var selve Bornholm, da tågen 

lettede, og styrelsesformanden Gornitzka i Allinge som vi besøgte. Ja, vi traf da forresten også jeres 

nabo, Fritz Reinhold, der var noget af et livstykke på det ellers lidt forknyttede sted. Men det var 

måske tågen og situationen, der trods al mulig imødekommenhed fra alle sider var en smule 

forstemmende. Samtalerne gik godt. 

Solveig og Hjørdis er taget til Ringefestival, og vi har ferie til på mandag, hvor jeg skal på 

Hærvejen. 

Jeres Karsten 

Jeg glemte forlægget i kopimaskinen, da jeg kopierede ansøgningen og fik det tilbage af Tony 

Burchhardt med et skævt smil. Han besøgte os langt senere på Bornholm hvor han var i andet 

ærinde og havde brug for natlogi. Det var enormt hyggeligt. Han fik helt lyst til at slå sig ned 

herovre. Nå, men 20. juni havde vi været på Bornholm at aflevere ansøgningen, og 16. juli fik vi 

besked fra bestyrelsesformanden, bogtrykker Axel Gornitzka, om at vi var valgt enstemmigt af 

bestyrelsen.  
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I dagbogen fra den sidste periode efter vi havde fået tilsagn om forstanderjobbet på Bornholm er det 

tydeligt, at jeg forberedte mig på det. Jeg var træt af forholdene i Uldum, men på vej til noget andet 

og forhåbentligt bedre. Det gav min stilling vægt og uafhængighed i forholdet til Helge. På samme 

tid aktør og kritisk iagttager. Nu kunne vi tale frit om kolleger og ledelsesproblemer. Han ville 

f.eks. gerne fastansætte en praktikant fra Den fri Lærerskole, men hun var både for engageret og for 

tæt på ham til at kunne blive godtaget af kollegerne. ”Bentesyndromet” kaldte han det. 

 

I julen var vi som de eneste af den faste stok værtspar for skolens juleophold med børn og voksne, 

og vi havde den glæde at far og mor var med. ”Grete, jeg går lige over i Pejseren”, dvs. Pejsestuen, 

hørte jeg min 91-årige far sige til mor. Deltagerne kaldte dem farfar og farmor. De hyggede sig 

vældigt og glædede sig over vores gode udsigter. Jeg var bl.a. julemand og havde den triumf, at 

Helges børn ikke kunne genkende mig, da jeg også kom i hjemmet hos dem juleaften. Mor 

konstaterede til Bente: ”Nu er Karsten omsider blevet voksen.”    

 

 

Tilbageblik: Hørup først, og Grundtvig så!  

 

 

 
 

Ansættelsen som højskolelærer var for mig et skifte fra Hørup til Grundtvig. Eller: Hørup først, og 

Grundtvig så! Det var titlen på mit 60-års fødselsdagsforedrag på Bornholms Højskole i 2002. I det 

følgende botaniserer jeg lidt i det. 

Hørup var en politiker som forenede politisk tænkning på historisk niveau med en eksistentiel 

holdning. Han havde i sin ungdom læst Kierkegaard, og det prægede ham som politiker.  

Der går en subjektiv og bidsk-drillende linje i dansk litteratur fra Holberg, H.C. Andersen og 

Kierkegaard til Georg Brandes og Hørup og videre til senere tiders kulturradikale som P.H.  

Men i det dengang aktuelle spændingsfelt mellem den kulturradikale Sven Møller Kristensen og 

den psykologisk dybdeborende biograf Aage Henriksen var det alligevel den sidste, der fascinerede 

mig. I dag kan jeg se, at Hørup var en slags mentor for mig i frigørelsen fra mit borgerligt 

konservative Gentoftehjem og et ståsted mellem historie og litteratur iblandt faghistorikerne.  
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Så kom jeg til Uldum Højskole og oplevede Søes genialitet som foredragsholder og 

folkestueholder. Uldum Højskole var med dens 100 elever et godt lærested. Det var en stor befrielse 

og et betydeligt arbejde sådan at skulle omstille mig fra universitetsformen med de høje 

kompetencekrav og det forholdsvis smalle undervisnings- og forskningsfelt til højskolelivet med de 

brede almene emner samt sang og leg. Meget af det jeg havde gjort som ung fik jeg nu brug for: 

skak, badminton, bordtennis, (folke)dans. Et spring fra faglig fordybelse og eksamensforberedende 

undervisning til højskolens eksamensfri og alsidige kostskoleform hvor man lever sammen, og hvor 

motiveringen alene ligger i emnets og lærerens fascinationskraft her og nu. Det var en udfordring 

for en akademisk kulturradikaler.      

 

For mig var det rigtigt at komme bort fra studierne og ud at møde mennesker af alle slags. Om 

vinteren unge elever, om sommeren børnefamilier på familiehøjskole og ellers mest ældre 

mennesker. Jeg husker mig selv en sen aften alene med en ældre epileptisk sommerkursist, Dyveke, 

der lå på et af Uldums fortove. Hun var styrtet ud i natten efter et opgør med sin veninde, og jeg 

efter hende. Også det var en ny oplevelse for den unge akademiker. 

Bente havde lettere ved at falde ind i højskolelivet end jeg. Med sin opvækst på forældrenes 

plejehjem var det institutionsmæssigt og omsorgsmæssigt næsten som at komme hjem. Og så har 

hun en livsnær dramatisk nerve som levendegjorde hendes undervisning. 

 

Som Grundtvig havde måttet forene sin fascination af den hedenske mytologi og kristendommen, 

men hver for sig, måtte jeg gøre det samme med Hørup og Grundtvig. Læs blot hvad Hørup skrev 

om Grundtvig og grundtvigianismen som han betegnede som ”den nationalliberale enhedskulturs 

spildevand”: "Grundtvig vil altid blive regnet mellem de små politiske profeter, fordi det han skabte 

var uden skel og grænse." For Hørup gjaldt det indførelsen af et rationelt parlamentarisk demokrati, 

mens Grundtvigs folkelige oplysningstanker havde romantikkens frigørende menneskesyn som 

forudsætning. - Det delte Hørup selvfølgelig også, men i kierkegaardsk betoning, og så var han 

professionel politiker i en politiseret tid. 

 

Jeg har ikke studeret Grundtvig fra kilderne på samme måde som jeg har gjort det med Hørup. Men 

jeg kom ind i miljøet, og det betog mig. Søe lod mig fra første dag undervise i 

"Højskolebevægelsens historie", og det var utroligt givende, både ved læsning og samtale og ved de 

mange besøg på jyske højskoler som jeg foretog med elever som led i undervisningen.  

Men det allervigtigste var at opleve selve højskolelivet vinter og sommer. Der var frihed og ansvar, 

omsorg og debat samt en mangfoldighed af livsspørgsmål at forholde sig til i ord og gerning. Og så 

var Søe en igangsætter af de utroligste fantasilege. Han fortalte mig senere, at når han nok havde 

turdet ansætte mig, var det fordi jeg på familiekurset sommeren før også var gået ind i legen som en 

Pinochiodukke ude i Uldum kær.  

Nogen folkelig natur er jeg ellers ikke - så lidt som Hørup eller Grundtvig i øvrigt var det - men 

højskolen har været et udviklings- og udfoldelsesrum for mig som for så mange andre af dens både 

elever og ansatte. - Derfor "Grundtvig så".  
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Klar til karneval 1985 
 


	Ansøgning til stillingen som forstander på Bornholms Højskole:

