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Kære Axel! 

 

Lillian har været i fokus i den sidste tid. I er jo nogle rigtige festaber. Du skulle nødigt føle dig som 

”konemand”, nå men det ligger vist hverken til dig eller i jeres indbyrdes forhold. 

 

Godt at se jer så vel indrettet både på skolen og i hjemmet. Og jeg skal love for, at I er blevet 

modtaget af bornholmerne med åbne arme. 

 

Men det har ellers været en både omtumlet og travl tid I har været igennem. Der skulle mod til at 

opgive din gode stilling for at tage herover. Men som den sande og eventyrlystne ridder du er, 

skulle prinsessen og det halve kongerige selvfølgelig erobres. Først prinsessen, så kongeriget. 

 

At I oven i købet har kunnet fylde skolen til bristepunktet er helt utrolig flot. - Og en stor lettelse og 

glæde for Bente og mig.  

 

Den skole vi forlod i 2005 var både skolemæssigt og økonomisk velfungerende, men vi var 

bekymrede for elevtallet, når balterordningen skulle stoppe. Og vi havde ikke mod på og kræfter til 

at skulle gentage pionertiden fra dengang, vi startede som forstanderpar i 1988. Der skulle friske 

kræfter til.  



 

Vi var måske også blevet lidt forvænte af den blomstringstid for skolen som vi oplevede fra 1993 

og ind i det nye årtusinde.  De nye tider med for få danske elever og ministerielle forandringer sled 

på os. Vi ønskede at stoppe, mens legen var god, og så nye folk kunne komme til. 

 

For os var det en rigtig beslutning, men en tid så det rigtig nok mere tvivlsomt ud for skolen. 

Morten Hansen sagde på et tidspunkt forklarende: ”Du kan nok forstå, at det var svært for os at 

komme til en skole hvor det hele bare kørte velsmurt. Der var ikke rigtig plads til os.” Det var ved 

Rigmor Lisbeths afskedsfest i april 2006.  

 

Det førte til en ”åbenhjertig meningsudveksling” mellem os. En højskole skal nemlig ikke være en 

selvudfoldelsesplads for en ny forstanders ambition om at realisere sig selv og sine egne 

egensindige ideer uden lydhørhed for erfarne og selvtænkende medarbejdere. Men det er desværre 

en indstilling som ikke er ualmindelig i disse år. - Jf. Lene Vestervang Olsens huseren på 

Erhvervsskolen.  

 

Jeg er blevet beskyldt for, at jeg ikke kunne give slip på skolen, selvom jeg var holdt op. Ja, den var 

jo mit barn, og jeg så hvordan den blev mishandlet. På bare 1½ år bragte de nye forstandere skolen 

til afgrundens rand. Men nu trives den igen, og jeg kan slappe af. I har bragt den tilbage på sporet, 

og I har tilført den frisk energi. Mange elever, gode medarbejdere og udsigt til et flot overskud. Det 

kunne ikke være bedre. At I ikke er kommet sovende til det, er alle klar over. Det har været en både 

bevæget og anstrengende tid, men det er godt sådan at få mulighed for at bruge sig selv fuldt ud, og 

I vil engang kunne se tilbage på disse pionerår som et af højdepunkterne i jeres arbejdsliv.   

 

Du Axel er faldet selvfølgeligt ind i højskolens livsrytme. Det er herligt som du sætter dig ved 

klaveret og slår tonen an. Og så supplerer du og Lillian hinanden på bedste vis. Foruden musikken 

har du erfaring med at administrere sådan en skole. Og jeg er sikker på, at I kan afstemme hinanden 

i ægtesengen.  

 

Et eks. på god ledelse: grønlænderordningen med alkohol. En vanskelig balancegang sådan at skulle 

indføre et selektivt forbud. Men I klarede det ved at tale fornuft med dem. Flot! 

 

Men jobbet handler ikke kun om at løse øjeblikkets krav. Som forstanderpar må I som Lillian sagde 

forleden allerede nu tænke på hvordan I får fyldt den næste vinterskole. Der er altid en tradition som 

skal forvaltes og en fremtid der skal sikres. 

 

Med jer tilsammen og med hver jeres ansvarsområder er der styr på sagerne. Foreløbig har I bragt 

lyssyn og arbejdsglæde til skolen.  

 

Skål for Axel! 

  


