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LIVSERINDRINGER 7. del af 8
Af Karsten Thorborg, maj 2012
Bentes og min hjemmeside: google> thorborg-liisberg (www.kt.mono.net)

Nybagt forstanderpar 1988 (fot. Sommerkursist)

Forstanderpar på Bornholms Højskole 1988-2005
Bornholms Højskole
Bornholms Højskole hører til de gamle højskoler. Der er blevet drevet højskole på Bornholm siden
1856, og grundstammen i de nuværende bygninger ved Ekkodalen er fra 1893. Skolen havde ved
min ansættelse i 1988 en 5 måneders vinterskole med kulturfag om formiddagen og kunst- og
kunsthåndværk om eftermiddagen. Desuden en 6 måneders sommerskole med 14-dages
ældrekurser. Det var den der bar skolen økonomisk oppe. Forstanderparret hed Kjeld og Jytte
Hansen. Der var 4 fuldtidslærere og desuden 2 værkstedslærere på vinterskolen samt 1
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sommerlærer. Kjeld Hansen havde været forstander i 17 år, og nu var han brugt op. Den sidste
kæmpe indsats havde været opførelsen af en stor bygning med ny indgang til skolen, kontor,
spisesal og køkken. Den stod nyopført, da jeg kom.

Bornholms Højskole 1988. Bygningen til højre med kontor og spisesal var nyopført. (Fot. Svend Aage
Møller)

Før vi søgte stillingen havde jeg havde kun været herovre på den omtalte geologitur i 2.g, og Bente
havde slet ikke været her, så det var noget af et spring. Vores eneste kontakter på Bornholm var min
fætterdatter, Bente Thomassen f. Balle, i Rønne samt Erling og Gunver Jensen på Buddegård ved
Nexø. De havde haft børn på Eriksminde sammen med vores.

Bornholms Højskole omk. 1900. Formet som en Torshammer.
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God begyndelse
Jeg blev ansat pr. 1/1 1988 og skulle starte d. 3. med eleverne. Så nytårsdag lastede jeg Kadetten og
kørte mod Bornholm. Bente blev i Uldum ½ år indtil sommerferien, så Solveig kunne blive student
og Hjørdis afslutte på Eriksminde. Jeg ankom med morgenbåden i vintermørke til en julelukket
skole og en tom forstanderbolig. Det var en sær fornemmelse at skrive velkomstforedrag på dette
fremmede sted til et hold der kendte skolen fra før jul. Men jeg blev taget vel imod, og snart var vi i
gang.
Allerede først i februar var der besøg fra Uldum. Helge var herovre en uge med et hold vinterelever.
Jeg skrev bagefter til ham:
Almindingen, den 7. 2. 88
Kære Helge!
Tak for Jeres besøg. Det var en glæde at vise Jer min nye verden herovre. Jeg er bundet til mine
erfaringer fra Uldum og tilegnelsen af stedet her og af dets muligheder sker under stadige
sammenligninger.
Det har været lærerigt for mig at tale med forskellige elevgrupper om deres oplevelse af jeres
besøg. Vi har nok to slags elever herovre. Der er de engagerede kunsthåndværkere, og så er der de
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mere almindelige højskoleelever. Og de to grupper har oplevet besøget meget forskelligt.
Kunsthåndværkerne er dem som i Uldum ville blive frustrerede over de stadige studiekredsskift og
de mange tilbud. De er selvhjulpne og ønsker at kunne fordybe sig. Og de er bange for at spilde
tiden. Ved at tale med dem, er jeg blevet klar over, at vi yder en virkelig kvalificeret undervisning i
både kunsthåndværk, kunst og musik. For dem har kombinationen af Christiansøtur, praktikanter
og jeres besøg været for meget oven i hinanden.
For de “almindelige højskoleelever” har I derimod været en vældig inspiration. De synes
“kunsthånd-værkerne” er for sikre og for kedelige. De klager over mangel på fællesskab, og Uldum
kommer nemt til at være brolagt med guld på gangene. De er allerede ved at flytte op på jeres gang,
og vi skal have aftensamling om fællesskabet i aften. Den små Lene har pludselig fået mål og med i
sin tilværelse. Hun vil på EFG i Jylland. Der foregår en sand flyttestrøm her uden for mine vinduer
mod den forjættede gang med dobbelt-værelser.
Begge slags skal have lov at være her, men det karakteristiske for netop dette hold er vistnok, at
“kunsthåndværkergruppen” er så stor, at der virkelig er et intenst arbejdsfællesskab i
værkstederne, og at den tillige er præget af ansvarlighed og social holdning. Det er den slags
elever, vi skal satse på, tror jeg, for vi kan ikke konkurrere med de store, centralt beliggende
højskoler på variation og udbud. - Og jeg må indrømme, at det passer mit temperament udmærket.
Jeg kan ikke lade være med at tænke over min skæbne. Hvis nogen for bare seks år siden havde
fortalt mig, at jeg ville ende som forstander for en bornholmsk kunsthåndværkerhøjskole, så ville
jeg have rystet på hovedet. Min fantasi ville ikke have rakt så langt, men sådan er det gået, og jeg
er glad for det.
Din Karsten
PS Hilsen til Ina, rejseholdet og kollegerne.

Ensom forstander - Helge Hansen ved besøget på Bornholm 1988. Det blev meget bedre

-5-

13/3 1988 gjorde jeg status i dagbogen:
Det er søndag eftermiddag, og jeg sidder i min tomme lejlighed med højre ben i gips efter at have
sprængt akillessenen. Jeg kom herover til januar og afløste Kjeld Hansen som forstander et par
måneder inde i vinterskolen. Om en måned slutter vi, og nedtællingen er så småt begyndt. Eleverne
kender hinanden for godt til rigtig at orke at engagere sig i kammeratskabet mere. De skal have
deres håndværksprojekter gjort færdige, og så skal de have klarhed over, hvad der skal ske
bagefter. Jeg er også begyndt at kigge bagud over mit første højskoleforløb som forstander og
bornholmer. Og det må vist siges at være gået rigtig godt. Det er sejt at trækkes med en skole, som
på flere måder virker udpint. 1987-regnskabet viser et driftsunderskud på 600.000 kr. og et
byggeunderskud på 900.000 kr. – En kassekredit på 1½ million. Det er mange penge at skulle
forrente og afdrage. Lærerne er splittede og gamle i gårde. De er dygtige nok, og de passer også
deres ting. Men det er mere mig, der må tilpasse mig dem end omvendt. Og nogle af dem sætter
temmelig høje grænser omkring deres fritid og rettigheder. Jeg tror ikke, det var nogen skade til
med friske kræfter. Både i værkstederne og i hovedbygningen.
Men når det er sagt, så har det været et godt vinterhold, og der er ikke de uldumske konflikter
mellem de forskellige personalegrupper. Jeg er utrolig glad for samarbejdet med Jytte [Folkmann,
nyansat skolesekretær] på kontoret. Og Mona [Nielsen, køkkenleder] og Erik [Krogh Hansen,
pedel] passer hver deres med bravur.
Jeg for min del er på kontoret det meste af dagen. Også i weekenderne. Jeg er igangsætter,
tekstforfatter, sjælesørger, formidler/forhandler og kontormand. Og så underviser jeg forresten
også og deltager i aftenkaffer og den slags.
Vi er ved at få det elektriske system set efter i sømmene. Det gamle kontor er blevet delt i to, et hvor
Jens [kommende pedelmedhjælper] skal bo og et til kursister. Hos Gornitzka arbejder de med den
nye skoleplan. Revisoren laver beregninger over vores økonomi, og de skal blandt andet bruges i
forbindelse med ansøgninger til ministeriet om ekstraordinært vedligeholdelsestilskud og om støtte
til renten på byggeoverskridelserne. De 1½ mill. skal nu overføres fra kassekreditten til et
kreditforeningslån. Mit hus skal sættes i stand, og jeg har indhentet diverse tilbud. Varmeanlægget
på skolen skal have ny varmesænkning. Vi ansøger om 50% tilskud til et solfangeranlæg. – Jo, der
er ordentlig gang i sagerne. Gornitzka trækker sammen med revisoren det overordnede økonomiske
læs, mens jeg tager mig af de daglige gøremål. Det indebærer en mængde beslutninger i de mest
forskelligartede tilværelsesgrene. Og en mængde samtaler. Telefonen ringer ustandselig. Det
hænder, at jeg bliver skældt huden fuld af en utilfreds kursist, som ikke kan forstå, at et ønske ikke
er blevet opfyldt. Men de fleste er glade for det, vi kan tilbyde.
Mens jeg bakser med hverdagens mangfoldigheder her, sidder Bente i Uldum. Hun er ikke særlig
glad, hverken for sin virkelighed der eller for at skulle forlade den. De er 104 elever og 4 nye
lærere, og Birgit er allestedsnærværende. Bente får røde knopper af hende. Og hun føler sig lidt
ved siden af, dels stødt ud, dels på vej ud. Hun har også selv trukket sig en del tilbage. Men hun er
nok også usikker på sin position herovre. Det går jo uden hende. Mona er glad for sin nye
suverænitet i køkkenet. Men der er brug for hende i samværet med eleverne, og skolen trænger
meget til at blive forskønnet. Der skal males, hænges billeder op, flyttes lamper og meget mere. Der
ved hun, at der bliver brug for hende. Og så skal hun indrette vores eget hjem. – Jeg tror hun
svinger meget og er splittet.
Hjørdis glæder sig vist til at begynde i gymnasiet. Hun er mæt af Eriksminde og trænger til at få
noget at rive i. Solveig er opslugt af sin skolegang. Hun har gennemgået en rivende udvikling i
løbet af gymnasiet, og ikke mindst her i 3. g. Hun vil læse litteraturvidenskab i Århus, når hun har
tjent nogle penge og har været ude at rejse. Jeg synes, hun er meget selvstændig og moden. Fuld af
aktivitet og lysvågen. Hjørdis er endnu ikke kommet ud af skallen, men det tror jeg sker, når hun
kommer herover. Uldum faldt hun aldrig til i og heller ikke helt på Eriksminde. Men kombinationen
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af igen at bo hjemme og at begynde på en frisk på et godt gymnasium skal nok forløse hende. Ikke
mindst fordi hun nu har alderen til det. Hun er 16 og Solveig 19.
Far og mor klarer sig fortsat fint, selvom far er 91. …..
Der er unægtelig sket et og andet siden jeg skrev indledningen til sidste bog 28/4 87. Dengang så
jeg temmelig mørkt på fremtiden i Uldum. Nu er min naturlige optimisme igen slået igennem. Jeg
har lyst til arbejdet og vågner glad om morgenen. I Uldum følte jeg i stigende grad ulyst til at gå op
på skolen. Det var en svær beslutning at sige tak til stillingen herovre. Ikke for mig, men for Bente, og dermed selvfølgelig også for mig. Og for anden gang lever vi nu adskilt i en periode, fordi
jobbene skiller os. Begge gange har det været mig, der har grebet chancen, mens Bente har holdt
igen, tungt flyttelig som hun er. Jeg var færdig med Uldum efter de knap 5 år. Heller ikke
undervisningen morede mig. Det var rigtigt at få et andet virkeområde, og jeg er glad ved at have
fået det. For forstanderjobbet er noget helt anden end det langt mere begrænsede lærerjob. – Så er
det jo spændende, hvor længe jeg kan bevare gejsten ved det. Forhåbentlig kan jeg stabilisere
skolen, så der bliver bedre råd og mere hjælp. Pt. bruger jeg megen tid på rent rutinearbejde, og
det er nok ikke særlig rationelt. Og i længden heller ikke særlig morsomt. Men endnu er der
pioneråndens friskhed. Jeg samler på navne til kortkursuslisterne. De skal fyldes til sidste seng. Jeg
har budgetteret med 70 i gennemsnit på 14-dages kurserne og 65 på ugekurserne. Vinterskolen har
jeg sat til 25 elever. De mål skulle gerne overskrides. Der er plads til 77 kursister og 58
vinterelever.
For mig er det rigtig set. Og det passer mig udmærket, at skolen ligger på Bornholm. Her er et
levende miljø af førdere [dvs. tilflyttere], som jeg ikke tvivler på, at vi vil blive optaget i med den
position, vi har. Og her er ganske dejligt. Jeg håber også Bente falder til – og hvorfor skulle hun
ikke det? Hun kan heller ikke bevare undervisningsengagementet i det uendelige, og hun er som
født til et forstanderindejobs opgaver med repræsentativitet, formidlingsevne og æstetik. Hun får
også mulighed for at udfolde sit omsorgsinstinkt uden at få kollegaknive i ryggen. Også for hende
vil undervisningsbyrden blive mindre, mens alt det andet vil komme på sin rette plads. Men hun har
svært ved at flytte teltpælene.
Det var en stor omvæltning at komme til Bornholm og at skulle administrere. Endnu en læreproces,
og også den tog sin tid. Jeg havde i mine tidligere jobs altid skyet administration, og kontoret på
højskolen var simpelthen en stor rodebutik da jeg kom. Jytte var kun 3/4 ansat, og hun var
boghandleruddannet og havde arbejdet i turisterhvervet, så højskoleadministration var også ukendt
land for hende. En lang periode var hun desuden sygemeldt, så jeg måtte klare mig med en vikar.
Den bornholmske revisor havde ikke andre højskoler, og hans primære opgave havde i Kjeld
Hansens tid været at revidere den bunke papirer som forstanderen en gang om året havde givet ham.
Så kunne man hen mod foråret se, om der havde været overskud i det forløbne år. Kjeld Hansen
hjalp mig tilrette den første tid, og jeg havde stor hjælp og støtte af bestyrelsesformanden, Axel
Gornitzka. Men Kjeld Hansen havde administreret meget enevældigt og hans kone havde stået for
bogføring og indkvartering, så bestyrelsen havde ikke været tæt på de daglige forretninger - bortset
fra ved byggeriet af den nye spisesal. Gornitzka havde været til et møde med ministeriets folk i
København. De havde forlangt, at projektet blev indskrænket og havde foreholdt ham, at skolen
ikke havde overholdt en økonomisk tilskudsbetingelse. Det havde været ubehageligt, fortalte han
mig. Til gengæld kritiserede lærerne, at forstanderen havde købt en beskeden kopimaskine til
kontoret.
Nogen stor administrator blev jeg ikke. Min styrke lå ikke så meget i detaljen, men snarere i en
afvejet beslutningsdygtighed og parathed til at uddelegere af arbejdet.
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Jeg skulle også vænne mig at optræde som forstander. Da Bente kom, var hun efter mig når jeg satte
mig tilfældige steder i mængden i stedet for tage lederrollen på mig i samværet. Jeg var og forblev
de første år "lillebroren". Der var langt senere en morsom episode i spisesalen, da søster Helle
engang var herovre som gæstelærer. Jeg stod ved mikrofonen og gav meddelelser, da det lød nede
fra salen: "Det kan du da ikke sige Karsten." Jeg husker ikke hvad det var "jeg ikke kunne sige",
men det var storesøster der talte. Gamle familiemønstre er rodfæstede.

Svend Aage Møller, mig, Lillian Hjorth-Westh, Claus Lauritzen & Frits Reinhold Jensen ved et
sommerholds afsked 1988 (fot. sommerkursist)

I juni blev pigerne færdige med henholdsvis gymnasiet og 10. klasse. Jeg var selvfølgelig ovre at
deltage i festlighederne. Solveig havde karakteristisk for hende en hjemmelavet studenterhue, og vi
fejrede hende med kammeraterne da de kom kørende på den traditionelle rundtur og senere ved en
havefest i Østerlide for vennerne. Ved den sidste talte jeg med Gull Gaugler som var lærer på
Snoghøj. Hun og Bente havde samme funktion på hvert sit sted som støtter for deres respektive
forstandere der begge mødte vedvarende og ensidig kritik fra medarbejdere der søgte deres eget, og
som lejlighedsvis dannede oppositionsgrupper til varetagelse af fælles interesser overfor ”magten”,
dvs. forstanderen. Sådan var organisationssamfundets uskrevne love på 80ernes højskoler og vé den
som stod forstanderen for nær. For forstanderen gjaldt det om at inddrage lærerne mest muligt i
kostskolearbejdet og bevare sin dispositionsfrihed indenfor et samtaledemokrati, mens det for
lærerne omvendt gjaldt om at beskytte deres fritid og at få mest mulig indflydelse gennem et
lærerrådsdemokrati. Løgstrup har iagttaget, at når autoritetsstrukturerne bryder sammen gør de
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bærende tillidsstrukturer det ofte også. (TV 1980). I Uldum havde det været alles kamp mod alle, og
sådan var det også på Bornholm.
Samlet på ny
Først i juli ankom vi alle fire med flyttelæsset til Bornholm, og 15/7 1988 skrev jeg:
Så er vi vel indflyttet i forstanderboligen herovre. Møblerne er på plads og kasserne tømt. Endnu
mangler vi at få billederne hængt op, men det ligner et hjem. Og oven i købet et ualmindelig smukt
hjem. Det er nogle dejlige stuer og værelser. Lyst og luftigt.
Modtagelsen var fornem. Det praktiske personale havde stillet en blomst og nogle flasker til os, og
de kom i samlet folk og ønskede os velkommen. Og midt i flytterodet kom den samlede bestyrelse
med gaver og gode ønsker. – Det var unægtelig noget andet, end da jeg i januar måtte famle mig
ind i en mørk lejlighed og indrette St. Skolestue til velkomstforedrag for eleverne. Bente er helt
betaget af det.
Efter ferien startede Hjørdis i 1.g på gymnasiet i Rønne og 1.september rejste Solveig til Californien
i en au pair-lignende stilling. Det var noget af en overgang for hende, men hun blev glad for at være
der. For os var det en travl tid. Jeg havde som nævnt ansat en ¾ kontordame, Jytte Folkmann, men
hverken hun eller jeg havde erfaringer med højskoledrift, så der var meget at sætte sig ind i. I
Bornholms Tidende blev hun og jeg præsenteret med billede som det nye forstanderpar. Da Bente
kom, spurgte journalisten til hendes kommende opgaver som ”højskolemor”. Hun nævnte noget
med køkkenet og blomster. Dagen efter kunne hun læse i bladet, at hun skulle passe
”køkkenblomsterne”. Foruden højskolemorpligterne underviste hun ligesom i Uldum i eksistentielle
fag såsom etik og desuden i dansk for de udenlandske elever.
11/12 1988 skrev jeg i dagbogen:
Bente har ikke i mange år – måske aldrig – været så grundlæggende glad for sin tilværelse som nu,
siger hun. Det er svært at huske og måle den slags, men det siger idet mindste noget om situationen
nu. Ansvaret for skolen og omsorgen for eleverne er nu hovedsagen, hvor det før var kravet om at
være en inspirerende lærer. …. Selv er jeg inde i en kraftig omkalfatringsproces. Fra at have været
lærer med begrænset ansvar og virkefelt, er jeg blevet leder af en stor og mangesidet butik. Og det
væsentligste er forskubbet fra indholds-siden til det praktiske og rammesættende. Det er ikke mig,
der skal give skolen dens indhold, men jeg skal skabe vækst- og udfoldelsesmuligheder for det. Jeg
kan mærke, hvordan jeg er blevet utålmodig, hvis jeg læser komplicerede tekster. Engang læste jeg
Hørup eller Lonergan og fandt det livsvigtigt at forstå dem. Den bagage har jeg selvfølgelig med
mig, men netop som bagage og ikke som mål. Jeg forholder mig til den opgave det er at få skolen til
at trives, og i min undervisning trækker jeg på det, jeg umiddelbart kan, og som rammer eleverne
direkte. Pt. eventyrernes symbolsprog. Når eleverne kommer til mig, er det ikke for at blive lyttet til
eller søge forståelse. Men det er mig, der skal give lov og som sidder på pengekassen. Og så skal
jeg høre, hvad de nu har præsteret og se deres produkter. De viser tillid til mig, men de ved godt, at
de risikerer at få nej. Jeg er klart stedets over-grænse-sætter.
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Det seje træk
Det var en god begyndelse, men ellers var de første 5-6 år op ad bakke. Dårlig skoleøkonomi og
modstand fra lærere der vidste bedre og forsvarede velerhvervede rettigheder. Bestyrelsen havde
med ansættelsen af os ønsket at forny skolen. Godt nok! Men der var faktisk ikke plads til sådan to
humanister ekstra på den lille vinterskole. Jeg tror nærmest lærerne opfattede os som et par
gøgeunger der truede deres plads i reden. Kjeld og Jytte Hansen var fra længe før vor ankomst reelt
flyttet ud i deres fritidshus på østkysten og havde overladt vinterskolens undervisning til lærerne.
De underviste næsten kun på sommerskolen. Men som nye folk på gården kunne vi ikke nøjes med
det. Det var jo netop vinterskolen der skulle oparbejdes. Vi ønskede navnlig at skærpe dens profil
som kunsthøjskole. Derfor ansatte vi allerede fra nov. 1988 en fremtrædende bornholmsk
keramiker, Peter Stougaard, til at lede et selvstændigt keramikværksted. Værkstedsfaciliteterne var
der, men der var kun én lærer til både kunst og keramik. Resultatet af alt dette var, at der skulle
flyttes formiddagslærertimer fra vinter til sommer. Den slags sker ikke uden sværdslag, og selv om
det var dyrt for en fattig skole måtte vi i 1991 og 1993 gennemføre to afskedigelser. Det var drøje
år, og vi havde også en hel del skurvede hoveder i elevflokken. Men det vi kom fra var værre, og
der var meget at glæde os over. Vi kunne lide at have ansvar for skolen med alt hvad det indebar af
iværksætteri og omsorg. Bestyrelsen stod bag os uden at blande sig utidigt. Vi boede desuden
dejligt og nød Bornholms skønne natur. Bornholm er et godt sted at holde højskole. Det kan i
perioder knibe med at få vinterelever nok, men de fleste er dejligt langt hjemmefra og er derfor på
god gammel højskolevis bundet til at være på skolen døgnet rundt og alle ugens dage. Og
sommerskolen er en svir. Der er meget at opleve som højskoledeltager på Bornholm med dens
afvekslende natur, spændende kunst og kulturminder, kønne bysamfund og korte afstande.
3. sep. 1989 indledte vi vores karriere som hundeejere. Vores første hund, Maja, stammede fra
Erling og Gunver Jensen på Buddegård og var en blanding af en labrador og en bordercollie. Synet
af Bente på deres gårdsplads med den yndige sort/hvide hundehvalp i favnen står levende i min
erindring. Vi var leverede. Maja blev 10 år og fik 3 kuld hvalpe – det sørgede hun selv for. Senere
fik vi Zia – en Rhodesian Ridgeback. Hun blev også 10 år og var en vidunderlig ”mytisk” hund, og
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nu har vi Molly. En sort kongepuddel og i skrivende stund 17 måneder gammel. Verdens 3 bedste
hunde, slet og ret. Og de har alle set det som deres opgave at motionere deres mennesker.

Bente med Maja hjemme i vores gårdhave 1988

Sommerferierne tilbragte vi i vores sommerhus i Sejrøbugten. Det havde vi som nævnt overtaget
efter mine forældre, og de besøgte os deroppe. I juli 1990 havde vi en skrækkelig nat. Far på 93 var
som sædvanlig gået en tur alene til stranden, men kom ikke tilbage. Vi ledte vidt og bredt og meldte
ham savnet til politiet. Men han blev først fundet næste morgen. Til sin undren så han en helikopter
kredse over ham. Han lå drivvåd i sivene i ”myggevammen” og kunne ikke komme op. Men efter
en tur på Holbæk sygehus var han frisk igen. Han blev 96. Mor døde et halvt år senere i 1993 89 år
gammel. Hun havde i de foregående år gennemgået tre kræftoperationer. Men de klarede sig til det
sidste uden hjælp i eget hjem og holdt krondiamantbryllup 1991.
19/8 1990 skrev jeg:
Vi lever vort liv i mange gøremål, og her i sommer med mange gæster. Jeg synes ofte, at vort liv er
ude i disse forhold. Tidligere var det os selv og vor fælles og individuelle udvikling, der optog os –
og så børnene selvfølgelig. Nu er det praktiske spørgsmål. Det er i grunden en kolossal forandring.
Andreas Winther, der var her med Oluf, syntes, at jeg var en lidt fjern iagttager, som han var en
smule bange for. Men jeg er såmænd ikke så svær at greje. Jeg er skiftet fra socialgruppen af
udviklingsorienterede karrieremennesker til serviceorienteret virksomhedsleder. Jeg prøver at løse
praktiske spørgsmål, og det tager min tid. Der er ikke så meget at spille om, sådan er vilkårene.
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Thorborgklanen samlet i anledning af krondiamantbrylluppet 5. juni 1991. Mor, Helle, Knud, Kjeld, jeg og
far

Mens jeg er ved de hjemlige forhold skrev jeg i sommerhuset 24. august 1991:
Det er et begivenhedsrigt år, der er gået. For at begynde hvor vi er: vi er mod slutningen af
sommerferien. … På torsdag skal jeg være leder af efterårets 14-dages vandrekursus.
Bente og jeg har tilbragt hele ferien på en måned heroppe i det dejligste, blide augustvejr. For
Bente har det været en rekreationstid efter at hun for 1½ måned siden fik bortopereret sin livmoder.
Hun er nu ved at være frisk igen, hun må blot passe på, især med at løfte. Vi har nydt at være her,
og så har vi hver skrevet et foredrag. Bente om Frida Kahlo, jeg om Steven Boris’ bog om
Danmark. Det skal holdes ved efterårsmødet. Det er vigtigt sådan helt at være borte fra skolen i
lang tid. Kursisterne var begyndt at flimre for mig.
Solveig var igen i år servitrice i Gudhjem i juli, og nu er hun med en veninde, Dorte, i Grækenland.
Det var i hvert fald planen, men vi har ikke hørt fra dem. Hun er blevet færdig med 1. del, dvs.
basisåret på RUC, hvor hun sluttede af med et 13-tal. Nu skal hun i gang på KUA med et nyt
studium: Det 20. århundredes kulturhistorie. I det forløbne år har hun boet på Prinsesse
Charlottesvej på Nørrebro. Men nu er hun og Dorte flyttet ind i Ribegade 2 på Østerbro.
Hjørdis er på et tegnekursus syd for Rom. Hun er blevet student med 10 i gennemsnit og som
klassens suveræne nr. 1. Det var et slid, men det sidste skoleår var alligevel godt for hende. Klassen
blev rigtig tømret sammen, og den betyder meget for hende. Vi fejrede hende med en stor fest med
mange gæster i mange dage. Solen strålede, og det var virkelig vellykket. Bagefter var hun på
dramakursus på Herning Højskole og nu altså på tegnekursus i Italien. Der er rigtig noget, hun
skal have indhentet. Når hun kommer hjem, skal hun bo en tid hos Karoline [Kalsø,
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barndomsveninden] i København. Måske skal hun være au pair i Berkeley, USA, eller på Holbæk
Kunsthøjskole. Hun har søgt begge dele. [Og hun kom begge steder].
Jeg synes begge piger har det godt, og har det godt med hinanden. Ved afrejsen ærgrede det mig, at
vi ikke havde arrangeret vores sølvbryllupstur i efterårsferien til Firenze. Så viste det sig, at
pigerne havde ordnet det for os – og oven i købet ville betale den!

Sølvbryllup 1991

Vi nød at være i Firenze, og kunstoplevelsen satte mig i gang med at undervise i kunsthistorie på
højskolen. Jeg havde medbragt en mængde kunstbilleder fra rejsen, og dem viste jeg til eleverne da
vi kom hjem. Men det var kun begyndelsen. Jeg er vokset op med Helles billeder og har mødt og
hørt om mange af hendes kunstnerkammerater. Nu tog jeg et korrespondancekursus i faget. Det gik
slag i slag og blev en del af den kunstprofil jeg ønskede at styrke vinterskolen med. – Da Rigmor
Lisbeth Justesen senere kom til som skolens kunstlærer, udviklede vi et livgivende samarbejde hvor
jeg tog mig af kronologien, mens hun med afsæt heri gjorde spræl på tværs af al kronologi i den
efterfølgende time. Her kom hun også omkring den helt nutidige kunst som jeg ofte har svært ved
rigtig at forholde mig til. Vi har med årene fyldt vores hus med kunst vi holder af, og jeg må sige at
Helle og hendes generation af modernister fra 1950erne af fylder langt mest. Foruden Helle i lange
baner er der huskunstnerne: Reider Magnus, Svend Wiig Hansen, Marcel Rasmussen samt Elsa og
Palle Nielsen med adskillige flere. Her på Bornholm er der så kommet andre billedkunstnere til
(bl.a. Hans Øllgaard, Finn Carlsen, Niels Østergaard, Inge Lise Westman, Rigmor Lisbeth Justesen,
Niels Sylvest og billedhuggeren Ole Christensen), og desuden keramikere (bl.a. Peter og Anne
Stougaard, Karin Høj Christensen, Marie Hjort, Eva Brandt og glaskunstneren Else Leth Nissen).
Det betyder meget for os at være omgivet af smukke ting og god kunst.
I julen var vi alle 4 samlet på højskolen. Hjørdis var kommet hjem fra USA, og begge piger
studerede i København. De levede med studier, flamingodans, kammerater og meget mere. Hjørdis
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tegnede en del croquis på arkitektskolen hvor hun studerede, og søndag formiddag gjaldt det
skulpturerne på Glyptoteket. Hun skiftede i 1994 fra arkitektstudiet til Designskolen.
På skolen gik Jytte Folkmann af for at blive boghandler i Aakirkeby og blev afløst – nu på fuld tid af Lis Engell. Hun var en dygtig og markant dame med rødder i det private erhvervsliv og en stærk
og virksom støtte for mig på kontoret.
Den 1. november 1993 kunne vi fejre skolens 100 års jubilæum. En storartet fest med stopfuld sal
og efter-følgende middag. En højskoleoplevelse af de store. De bornholmske deltagere og også
vores egne piger følte sig bekræftede, og de udefra kommende gæster drog hjem med bevidstheden
om et stærkt bornholmsk højskolemiljø. En af dem var Poul Erik Søe som havde været en af
hovedtalerne i gymnastiksalen.

Velkomst til 100 års jubilæet. (Fot. Bornholms Tidende)

Det baltiske eventyr
Efter åbningen mod øst havde vi på højskolen nogle sommerkurser som vi kaldte “Bornholm, en ø i
Østersøen”. Titlen var et signal om, at Bornholm nu skulle prøve at genindtage øens historiske plads
fra før 1660 som et af knudepunkterne i samkvemmet mellem Østersøens lande.
Hvordan højskolen kunne bidrage hertil var et spørgsmål som optog os, og i sensommeren 1991 bad
vi en af lærerne, Steen Balle, om tage på en opdagelsesrejse til de tidligere østlande. Han skulle dels
planlægge en skolerejse for den kommende vinterskole, dels søge kontakt med de danske kulturinstitutter, så vi kunne få elever derfra på højskolen. Begge dele lykkedes: han fandt et egnet mål
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for de følgende års skolerejser i Polen og fik kontakt med to estiske piger, Anu og Anneli, som vi
med støtte fra Demokratifonden havde som elever på forårsskolen 1992. Det var begyndelsen til det
baltiske eventyr, som vi oplevede på højskolen helt frem til 2006.
Året efter blev Bornholm udnævnt til at være “Baltisk Uddannelsesø”, og indenrigsministeriet
bevilgede betydelige beløb til udvikling af samarbejdet mellem Bornholm og de østlige
østersølande. Mange af de gæster fra østlandene som herefter strømmede til Bornholm har besøgt
skolen for at høre om den unikke danske højskoletradition. Men vi har også selv haft glæde af
ordningen. På vinterskolen 1992/93 havde vi således 4 estiske elever, 2 gennem Baltisk Bro fra
Saaremar og 2 gennem Silvi Teesalu på Det danske Kulturinstitut i Tallinn.
Og så tog det fart. Allerede i månederne fra februar til maj 1993 havde vi 13 estere på kost. De blev
undervist på AMU-centret, men boede på højskolen. Anneli fra vinterskolen året før var deres tolk,
og hun førte dem ind i højskoletraditionen som hun selv havde mødt den. I foråret 1994 havde vi på
samme måde et tilsvarende hold fra Jumala i Letland, AMU-letter døbte vi dem.

Baltere 1996. Jeg står til venstre med lederen af Det danske Kulturinstitut i Vilnius: Audra Sabaliauskiene.

I fire år fra 1993 holdt vi desuden hvert år et intensivt månedskursus i dansk sprog, samfund og
kultur for en flok yngre nøglepersoner fra Estland, Letland og Litauen. ”Aprilkurset”, kaldte vi det,
og det lå i den periode mellem vinterskolens afslutning og sommerskolens begyndelse hvor skolen
ellers ville være lukket. Deltagerne blev udvalgt af de 3 danske kulturinstitutter i de baltiske lande
blandt folk med erhvervsmæssig eller studiemæssig kontakt med Danmark. Det var en stor
oplevelse for både dem og os.
Men vigtigst for skolelivet var det, at vi igennem 90erne og midt ind i 00erne havde et livgivende
tilskud af østeuropæiske elever fra de tre baltiske lande samt Polen og Rusland. 10-12 højt
motiverede og velfungerende elever på hvert hold. Bornholms Højskole fik rejsning og udsyn. Og
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som de kom til os, var vi på besøg hos dem på den årlige skolerejse, mest til Polen, men vi var også
i Litauen et år. Vi rykkede simpelthen op i højskolernes 1. division.
Nytårsbetragtninger ved årsskiftet 1993/94:
Og så er det tiden for nytårsbetragtningerne. Bente og jeg er nu hhv. 52 og 51 år. Solveig, 24 år, er
i Ecuador i Sydamerika. Hun tog flyveren dertil og ankom d. 26/11. ……. Hjørdis er 22 år og er
netop kommet tilbage efter et vellykket højskoleophold på Kunsthøjskolen i Holbæk. De har begge
taget 1 års orlov fra deres studier, hhv. moderne kultur og kulturformidling og arkitektskolen.
Hjørdis er flyttet ind i Solveigs lejlighed i Ribegade på Østerbro. Solveig ventes hjem med flyver fra
Santiago her i foråret. De har hver fået en arv på ca. 72.000 kr. efter mine forældre, så de har
muligheder for den slags. Men ellers skal pengene bruges til at købe hver sin andelslejlighed for.
De er søde og friske begge to.
I foråret døde mor af kræft, 5 måneder efter far. De fulgte os alle med stor interesse, og det er lidt
tomt efter dem. Faster Anna er også død, så nu er de gamle væk. Nu er det os, der er de gamle. Det
er en mærkelig følelse. Vi er også økonomisk velkonsoliderede, fordi vi har arvet i flere etaper. Jeg
tror, vi har værdier fra omkring 1 mill. Vores hjem er også præget af arvet gods. Det er trygt at
kunne stå alene, nu hvor der ingen længere er at støtte sig til. Men altså, vi er over middagshøjden
og er begyndt at tænke på, at vi om 10 år vil være modne til at gå på førtidspension. Og vi nøjes
ikke med at tænke, vi sætter også penge til side til det.
Skolemæssigt har 1993 været et omstillingsår. Lis har gennemført en gennemrationalisering af
skolens budgetstyring, og det har givet store resultater i retning af besparelser. Hun er et jern af en
sekretær. Samtidig har jeg skåret ned på timetallet ved at reducere Sv. Aage Møllers stilling til 2/3
og Steen Balles til ¾. Det sidste førte til §20-sag og Steens fuldstændige afskedigelse. Det var dyrt
og slemt mens det stod på, men vi er lettede. Han var en stor belastning i hverdagen. De ledige
timer skal fra næste vinterskole bl.a. bruges til en linie, ”Natur og friluftsliv”, mere. Foreløbig
venter vi over 40 elever her til 3. januar. Det er helt overvældende. Efterårsskolen har været stor og
god. Måske er vi ved omsider at få rejst vinterskolen? En fin hjælp hertil er vores nye
billedkunstlærer, Rigmor Lisbeth Justesen. Derimod har vi knas med [tekstillærer]Margit, og
selvfølgelig med Claus [Lauritzen]. Der bliver ikke fred, så længe han er her. Og så har Steensagen
ødelagt vores forhold til Frits. – Det er lederskabets vilkår.
3. nov. fejrede vi skolens 100-års fødselsdag. Begge piger var hjemme, og det var en stor dag.
Tilslutningen overvældende. Sv. Aages bog [om Bornholms højskoleliv] kom til lejligheden, og
dagen blev fyldigt introduceret og refereret i medierne og nu sidst i skolens årsskrift. Vi var trætte,
men glade. Hermed fastslog vi skolens eksistens som en uomtvistelig kendsgerning efter
Steensagens krise. Bestyrelsen har sluttet op om vores ledelse, og vi ser fremad med forventning om
vækst og fornyelser.
Det er 6 år, vi har været her, og vi håber altså på at klare 10 år mere. Måtte skolen til den tid
være økonomisk velkonsolideret og pædagogisk velkørende. Jeg tvivler ikke om, at vi vil være
trætte. Det er vi allerede. Det har været 6 slidsomme år - og opslidende. For at sætte min vilje
igennem overfor lærerne har jeg støttet mig til bestyrelsen. Sammen med Lis og revisorerne udgør
vi en fast ledelse, som ikke er sådan at rokke. På et eller andet plan tror jeg, at det giver tryghed for
de ansatte, men det skaber selvfølgelig også en mere eller mindre skjult opposition. Og Claus lurer
altid på brudflader. Kan han give os kniven, gør han det, men han skal også selv passe på. Og efter
afskedigelserne af Tulla og Steen véd han, at det kan blive alvor. Foreløbig er det os, der har sejret.
1993 bliver et økonomisk flot år, vinterskolen vokser, der er visioner, og jubilæet manifesterede det
alt sammen.
I den store verden forekommer kaos at brede sig. Uendelige etniske konflikter, hunger, aids. Den
islamiske fundamentalisme bliver mere og mere truende. Bornholm er en sand oase i
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befolkningseksplosionen. Danskerne søgte stabilitet ved at stemme ja til EU d. 18/5, også Bente og
jeg.
Snart skriver vi 1994. Også det bliver et spareår. Den ny højskolelov træder i kraft.
Tilskudsreglerne virker tværtimod hensigten meget indviklede og uigennemskuelige. Men det ser
ikke ud til, at vi bliver stillet ringere end under den gamle. Jeg er spændt på den store forårsskole.
Det bliver store hold, for lærertimeforbruget er det samme som med få elever. Vi udnytter blot
kapaciteten bedre. Når AMU-letterne kommer, bliver skolen faktisk fyldt.
Hvis sommerskolen får samme tilslutning som sidste år, og hvis vi igen får 35 elever på
efterårsskolen, får vi over 60 årselever i 94 [1 årselev= 40 ugeelever]. Men det er jo meget
optimistisk. Til gengæld ser udlejningen ud til at blive mere beskeden, vi skal betale Steen 11
måneders løn endnu, og to store lån bliver først betalt ud med 94. Overskuddet bliver væsentligt
mindre i 94 end i 93, hvor vi havde mange udlejninger. – Det er dem, der gør den store forskel, for
også i 93 skulle vi jo betale både løn til Steen og afdrag på lånene. 1 1995 letter det. 1993 og 94 vil
så stå som den store omstillings-, spare- og rationaliseringsperiode. Første fase er gennemført –
med succes og med omkostninger. Nu skal vi til anden fase.
Helle er flyttet i eget atelierhus i kunstnerbyen i Hjortekær. Hun har fået huset gennemrestaureret,
og det skal være blevet rigtig hyggeligt. …..
Vendepunktet
Allerede 11/6 1993 havde jeg kunnet skrive:
Jeg tror i al beskedenhed, at vi står ved et vendepunkt i skolens situation. Sparekampagnen har
indtil nu givet over 300.000 kr. mere end budgetteret. Lis er effektiv mht. at drive penge ind og give
medarbejderne indsigt og tryghed for, at det nytter noget. Nedskæringen af først Sv. Aages og nu
Steens stillinger med virkning fra 1/6 og 1/7 94 løser et strukturelt problem og et økonomisk
problem fra næste år. Det giver også lærerne sikkerhed for deres stillinger herefter. Og vi får rum
til at ansætte evt. gæstelærere og udvikle en kommende friluftslinie. ….. Kort sagt: i stedet for at
skulle have 1000 kursister hver sommer fordi vores udgifter bl.a. til mange lærere nødvendiggør
det, kan vi nu indstille os på 800 kursister. Det er til at få, og vi laver bedre skole ved det. Så er der
også rum til baltiske udviklinger.
Og nu året efter skrev jeg 15/7 1994:
Skolen er i fuld gang med at afslutte et hamskifte, som længe har stået på, og som har haft
forskellige faser. Nemlig skiftet fra en mere traditionsstyret til en dynamisk organisationsform. Et
vigtigt skridt var, da Jytte [Folkmann] og jeg havde været på Samsø, hvor [revisor] Poul Lauersen
fortalte om budgetansvarlighed indenfor skolernes forskellige afdelinger. Vi havde fået Edb, og nu
skiftede vi revisorer. …. Ved at se tilbage på i dag for et år siden - 11/6 93 – ser jeg, at jeg da indså
”at vi står overfor et vendepunkt i skolens situation”. Det er faktisk interessant at læse min analyse
af hvorfor dengang. Den er klarsynet, og den er blevet fulgt ganske nøje. Men den følgende tid blev
præget af afskedigelsessagen og al den ståhej, den medførte. Havde det stået til lærerne, var vi
blevet vippet. Heldigvis stod bestyrelsen enig bag os. Men jorden gyngede under os. Afstanden
mellem krise og succes kan være meget lille. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Helge Hansen
på Uldum. Det var et mareridt, han måtte igennem, men han rejste skolen. Herovre har det trods alt
været blødere, selvom afskedigelserne af Tulla og Steen var slemme, og den økonomiske misere lige
så dyb som Uldums. I alle de år Bente og jeg har været her, har vi måttet have dispensation fra
reglen om, at driftsoverskuddet skal være større end den kortfristede gæld. – Også i år, hvor det
ellers skulle synes hen i vejret efter rekordregnskabet for 1993. Det var dertil Uldum var kommet,
da vi rejste derfra.
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Jørgen Kofoed, pedel - Lis Engell, sekretær - Karen Prætorius, køkkenleder

Afgørende for vendepunktet var eleverne fra Projekt baltisk Uddannelsesø og Edb-budgetstyringen.
Skolen kom ind i en selvforstærkende positiv udvikling. Vi fik flere og bedre vinterelever.
Kassekreditten og et par store og dyre 80er lån blev betalt ud. Bygninger renoveret og en ny opført
og undervisningsmidler anskaffet. Der kom nye undervisningsfag og friske lærere til, både sommer
og vinter. Pedelområdet og køkkenet blev fornyet med nye ledere: Jørgen Kofoed 1994 og Karen
Prætorius 2001. Skolens ry voksede på Bornholm, og der taltes også godt om os i højskolekredse
rundt om i landet. Kort sagt: det gik over al forventning godt - økonomisk, kollegialt og
skolelivsmæssigt. Vi kunne ranke ryggen over en skole der levede op til vores forestilling om en
dansk højskole. Medarbejderne havde tillid til foretagendet og eleverne tro på læringens betydning
for dem.
Når jeg tænker på dette skifte til en mere dynamisk organisationsform var det vigtigt, at arbejdet
blev organiseret om ansvarlige enkeltpersoner. Det gjaldt selvfølgelig afdelingslederne i køkken,
kontor og pedelområde. Jørgen Kofoed tog f.eks. på eget initiativ til messe i Herning og stod for
installeringen af skolens pillefyr. Men det gjaldt også værkstedslærere og faglærere med hvert deres
område og lokaler. De havde ansvar for undervisning og undervisningsmidler og stor myndighed i
forholdet til eleverne. – Modsat tendensen i samfundet med ”skiftehold” på sygehuse og
detailstyring af hjemmeplejen - og uforeneligt med både forstandervælde og lærerrådsdemokrati.
Det gav frirum og myndighed til medarbejderne, og for eleverne gav det tryghed og levende
forbilleder at forholde sig til. Det passer den menneskelige natur i almindelighed og
individualistiske kunstnere i særdeleshed. Flotte udtryk for denne personlige ledelse var Peter
Stougaards bygning af en stor udendørs brændefyret keramikovn og Peter Fabers brug af eget
værktøj til eleverne i smykkeværkstedet. Men jeg kunne nævne mange flere eksempler så som
Lillians tilrettelæggelse og ledelse af skolens årlige udenlandsrejse og Jespers utallige tiltag med
sine friluftshold.
Fremgangen på Bornholms Højskole var så meget mere bemærkelsesværdig som den skete på
baggrund af en hel række lovstramninger der skulle begrænse tilgangen til højskolerne. Der var jo
nu økonomisk højkonjunktur og nærved fuld beskæftigelse.
Dagbogen 9/9 1998:
Nu gælder det om for regeringen, at få flest muligt i arbejde, hvor det tidligere gjaldt om at finde
noget meningsfuldt til alle dem, der alligevel ikke var arbejde til. Tidsånden er fuldstændig
forandret. Iflg. Højskolernes Sekretariat havde henved ½ af højskolerne et negativt driftsresultat i
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1997. Mange skoler har desuden haft det de sidste 3 år. Det er ulvetider, og der må komme krak
rundt omkring inden længe.

Faste sommerlærere: skolens nestor og krønikeskriver Svend Aage Møller, jeg, Bente, Frits Reinhold, Lillian
Hjorth-Westh og Claus Lauritzen 1998 (fot. sommerkursist)

Fremgangen på Bornholms Højskole var så meget mere bemærkelsesværdig som den skete på
baggrund af en hel række lovstramninger der skulle begrænse tilgangen til højskolerne. Der var jo
nu økonomisk højkonjunktur og nærved fuld beskæftigelse.
Dagbogen 9/9 1998:
Nu gælder det om for regeringen, at få flest muligt i arbejde, hvor det tidligere gjaldt om at finde
noget meningsfuldt til alle dem, der alligevel ikke var arbejde til. Tidsånden er fuldstændig
forandret. Iflg. Højskolernes Sekretariat havde henved ½ af højskolerne et negativt driftsresultat i
1997. Mange skoler har desuden haft det de sidste 3 år. Det er ulvetider, og der må komme krak
rundt omkring inden længe.
Artikel i Højskolebladet 1999:

Bornholms højskole - et mysterium af en succes
Det er forstanderparret Bente og Karsten Thorborg, der selv i nedenstående artikel med et citat
kalder Bornholms højskoles succes gennem de seneste år »a mystery«. Mens en lang række
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højskoler landet over slås med alvorlige problemer, så har Bornholms højskole oplevet et veritabelt
boom. Og det til trods for, at den jo under enhver synsvinkel må siges at ligge afsides. Men til
gengæld altså midt i en østersøverden, der åbenbart virker tiltrækkende på mange elever, også fra
Sverige, de baltiske lande og Polen. Vi har i samarbejde med forstanderparret bearbejdet en artikel
fra Bornholms Højskoles årsskrift 1999. Red.
Højskolen mellem tradition og fornyelse
Ved årtusindskiftet kan vi på Bornholms Højskole se tilbage på 144 års højskolevirksomhed på
Bornholm og 106 år her på pladsen ned til Ekkodalen. Det meste af tiden som egnsskole for
bornholmske karle og piger. I Gamle Skolestue kan vi se deres alvorlige ansigter skue ned på os vi, som lever i en mere individualistisk og professionaliseret tidsalder. Skiftet til at blive en
landsdækkende skole skete efter krigen. Billederne fra disse efterkrigsår viser meget få ansigter - i
1946 og 1948 under 10 elever. Det var i de år, bornholmerne ville over, og dem ovrefra ikke ville til
Bornholm. Elevantallet steg imidlertid langsomt, og nu var det eleverne ovrefra, der tog føringen.
Men beskedent var det, og det var i kraft af sommerkursernes vækst, at skolen klarede sig. De gule
huse blev bygget i 1973 for at kunne huse denne nye skare af pensionister på korte ophold. Det var
den tids væsentligste fornyelse. Men man byggede dem for en sikkerheds skyld som feriehytter, hvis
forventningerne skulle blive skuffet. Det blev de imidlertid ikke. I de følgende mange år var det
sådan, at vinterskolen gav underskud, men at tabet nogenlunde udlignedes af sommerskolens
overskud.
1990’erne blev det årti, hvor dette mønster blev brudt. Nye lærere, nye fag og nye faglokaler kom
til. Og der blev ansat erfarne og moderne indstillede afdelingsledere med gode hjælpere i hver af
skolens praktiske afdelinger: kontor, pedelområde og køkken. Det store gennembrud skete med
vinterskolen 1994/95. Driftsudgifterne blev holdt nede, mens indtægterne steg i kraft af stigende
elevtal. Her var balterne via Projekt Baltisk Uddannelsesø og Demokratifonden af vital betydning,
både skolemæssigt og økonomisk. Højskolen blev et mødested for elever fra Østersøens lande, og
også bornholmerne (gen)opdagede, at de havde en højskole på øen. Omsætning og overskud steg
markant, driften blev gennemrationaliseret, bygningerne renoveret og der kom nye bygninger og
værksteder til. Efterhånden er hver en krog af skolen udnyttet.
Spis brød til
Men det er nok klogt at spise brød til. Karen Blixen afslutter sit essay »Mit livs mottoer« med
fortællingen om en gammel kinesisk mandarin. Han havde styret riget for den umyndige kejser. Da
denne nåede skelsår og alder, gav den gamle vismand ham den ring tilbage, der havde tjent ham
som emblem for hans statholderskab, og sagde til den unge kejser. »I denne ring har jeg ladet sætte
en inskription, som Deres kære Majestæt måske vil finde nyttig. Den er til at læse i farens, tvivlens
og nederlagets stund. Den er også til at læse i sejrens, triumfens og ærens stund.«
Inskriptionen i ringen lød: »Også dette får ende«.
Det er vise ord at huske på, når vi glæder os over de gode tider for skolen. Det er altid gået op og
ned for højskolerne. Aviserne skriver mest om det sidste i disse år, og det er da også en
kendsgerning, at elevtallet på landets højskoler er faldet støt siden jubelåret 1994/95. Dengang
havde vi knap 71 årselever på Bornholms Højskole - det største antal i skolens historie. De følgende
to år faldt det til 58 og 55. Men i 1997/98 og 1998/99 steg det igen til henholdsvis 61 og 67
årselever, og vi forventer en mindre stigning igen her i 1999/2000. Fremgangen skyldes navnlig, at
vinterskolen er blevet større, men også at en tendens til vigende tilslutning til sommerskolen er
blevet vendt til fremgang i sommeren 1999.

- 20 -

Man kan så spørge sig, hvorfor vi ikke har mærket den almindelige tilbagegang i elevtilslutning i de
seneste 2-3 år? Det er så meget mere bemærkelsesværdigt, som denne især har ramt skolerne i
landets udkanter. Man kan fristes til at citere en tilbagevendende replik fra filmen Shakespeare in
love: »It’s a mystery«. Men det er dog nok muligt at finde i det mindste nogle nærliggende årsager.
Faglig profil og højskoletradition
Hvad vinterskolen angår, tror vi den væsentligste er skolens fagudbud og faglige profil. Vi har
strammet op om de kreative fag med nye linier og med kunstneriske sidefag, bl.a.
tegneundervisning, så vore elever bedre kan kvalificere sig til at kunne optages på de videregående
kunstneriske uddannelser, såvel på Bornholm som i det øvrige land. I den henseende er vi én af
landets kunsthøjskoler. Men forklaringen på fremgangen er på den anden side ikke, at vi er blevet
en ren fagskole. For vi har netop fastholdt højskoletraditionen med morgensamlinger, foredrag,
sangtimer og almindelige højskolefag som etik, litteratur, musik, tekstil, drama og samfund.
Et andet årsagskompleks hører sammen med Bornholms placering som en forholdsvis fjern ø i
Østersøen. Det har været et dogme herovre, at beliggenheden nok gav øens højskole gode
betingelser for at tiltrække mange sommerkursister, men at afstanden på den anden side var en
hindring for, at vinterskolen kunne blive ret stor. Men dér har udviklingen været med os. Åbningen
mod øst har gjort det muligt for os at modtage de mange østeuropæiske elever. Og de har på deres
side gjort højskolen til en mere international og spændende skole at være på. Med Glas- og
Keramikskolen og Højskolen som eksempler har det vist sig, at det er muligt at tiltrække elever fra
det ganske land, og fra udlandet også, når vi kan noget, der både er godt og særligt på Bornholm.
Og så er det jo i øvrigt sådan, at når noget lykkes, så følger der mere med. I takt med, at elevtallet
er vokset, har vi kunnet fastholde og tiltrække gode medarbejdere, og vi har kunnet udvide
udbuddet af linier og øvrige fag. Det er i sig selv et godt argument for at vælge Bornholms
Højskole. Samtidig har vi fået råd til at bygge. Vi har også kunnet lave en god skolebrochure og er
kommet på internettet. Det sidste har gjort os synlige så langt som til Nepal, men ikke mindst i
Sverige.
Sommerskolen
Så er der sommerskolen. Tidligere var skolen i sommerhalvåret en pensionisthøjskole på linie med
de fire egentlige pensionisthøjskoler, og det var det, der holdt den oppe. Men vi har måttet sande, at
den tids pensionister er en uddøende race. Gang på gang har vi fra skolens side måttet forny os for
at holde søgningen oppe: vandrekurser, dansekurser, kunstkurser, busafhentning først i København,
så i Århus og nu i Ålborg. Helst skulle vi have lutter enkeltværelser med eget bad. Nutidens seniores
er godt vant og har mange valgmuligheder. De er desuden raske, og de forlanger ved siden af
højskoleoplevelsen at lære noget bestemt. Deri ligner de i øvrigt vore unge vinterelever. Ligesom
biograferne har opdelt de store fælles forevisningsrum i mange små, har vi i stigende grad måttet
tilbyde parallelle kurser, navnlig i yderperioderne. Men i øvrigt har vi en forventning om, at de nye
trafikforhold vil gøre det nemmere for vores sommerkursister at komme til Bornholm. Foreløbig er
forhåbningerne blevet indfriet på ét punkt: Storebæltsbroen har fra sommeren 1999 gjort
afstandene mindre, og snart vil Øresundsbroen og hurtigfærgen mellem Ystad og Rønne reducere
rejsetiden mellem København og Rønne til 2-3 timer.
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Status
Da efterårsskolen 1999 åbnede, var det med 51 elever: 10 baltere, 2 polakker og 1 nepaleser, betalt
af Demokratifonden og Projekt Baltisk Uddannelsesø. Desuden er der 4 svenske piger og 13 fra
Bornholm. Som ny linie har vi indført »smykker og metalkunst”, hvilket betyder, at vi nu har fem
linier: billedkunst, keramik, glas, smykker og friluft.
Og nu i skrivende stund er vi godt i gang med forårsskolen 2000. Der er 56 elever, hvoraf de 15 er
nytilkomne. 15 kommer fra Bornholm og 5 fra Sverige. Der er stor tilslutning til de valgfri
kunstneriske sidefag med iagttagelsestegning, herunder croquis, samt kunstdebat og -historie.
Næste år vil vi fortsætte denne samling om de kunstneriske fag med en ny emnekreds: »sæt ord på
din kunst«. Det er vigtigt at kunne udtrykke sine oplevelser i ord, og det er desuden nyttigt, hvis
man skal præsentere en udstilling eller søge ind på en videregående kunstuddannelse.
Tilmeldingerne til sommerkurserne går planmæssigt. Der er en lille fremgang i forhold til samme
tid sidste år, og vi ser derfor frem til endnu en sommer med mange kursister. Vi må så håbe på, at
”solskinsøen” også i år lever op til sit navn.
Også et liv udenfor Højskolen
Privat havde vi fået et åndehul med købet af et lille fritidshus i Aarsdale 1994. Forstanderboligen er
bygget sammen med skolen, så vi måtte gennem dagligstuen når vi skulle ud til bilen eller bære en
skraldepose ud. Det gav anledning til mange småopgaver og mangen hyggelig snak, men det var
ikke til at forudse hvor længe operationen ville tage. Der var også telefonen som efter kontortid gik
ind til forstanderboligen. Nu kunne vi nyde friheden og havluften i Aarsdale, om så bare i nogle
eftermiddagstimer.
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Aarsdalehuset på Per Jørnsvej 4 (huset bag vores røde bil)

Hjørdis var blevet student i 1991, og begge piger læste i København. Tiden var inde til også at få et
liv udenfor skolen. Jeg gik bl.a. ind i en lille gallerigruppe i Aakirkeby og tog fat på
slægtsforskningen. En periode var jeg også medlem af Rotary, men det var ikke mig.
Poul Erik Søe
En uge i august var jeg gæstelærer hos Søe på Lønne Højskole. Bente og Solveig var med, og vi
følte os hjemme ligesom i 1982, da jeg debuterede som gæstelærer på Uldum. Søe og Charlotte var
verdensmestre i at skabe en hjemlig atmosfære med højt til loftet. Højskole når den er bedst. Også i
vort otium har vi været ovre hos dem som gæstelærere, og vi følte at dermed var ringen sluttet. Det
var i 2006. Søe døde i marts 2008, og vi var til hans begravelse i Agri på Mols. Jeg talte i
forsamlingshuset bagefter:
Et højskoleophold er kort, men intenst. - For mange mennesker er det livsbekræftende og for nogle
ligefrem livsforandrende. Sådan var det for Bente og mig, da vi i 1982 var på sommerkursus på
Uldum Højskole hos Poul Erik og Charlotte. Vi ville fra da af være højskolefolk, og standarden var
sat. Det var en inspiration for livet som vi har prøvet at leve op til i vores tid som forstanderpar på
Bornholms Højskole. Jeg tænker selvfølgelig ikke på kunstnersindets sproglige opvæld. Det var helt
Poul Eriks eget. Men i forsøget på at skabe trygge rammer for menneskeligt samvær og personlig
udvikling. Det glædede os derfor, at han tog imod indbydelsen til at tale hos os på højskolens 100års dag i 1993.
I vore dages stadig mere gennemorganiserede samfund skabte Poul Erik og Charlotte en
menneskevarm, eftertænksomhedens niche på deres helt egne højskole i Lønne. Der var frit udsyn
og frit slag til alle sider. Det er ikke svært at sidde i sin ensomme ravnekrog og have stærke
meninger. Det er sværere at skulle leve af det. Men når Poul Erik stod på talerstolen eller skrev
sine betragtninger på nettet, konfronterede han flokmentaliteten med sit frihedssyn, og mennesker
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strømmede til og tog hjem med et overvældende personlighedsindtryk og med følelsen af, at det ikke
var deres egen ydmyge menneskelighed der var noget galt med.

Poul Erik Søe på talerstolen på Lønne Højskole 2006

Det er kun godt 1½ år siden Bente og jeg sidst var gæstelærere på Lønne Højskole. Og vi
genopfriskede vores oplevelse af Poul Eriks omfattende og krøllede viden, hans sproglige fantasi og
hans underfundige lune. Han havde en helt særegen aura, når han stod på talerstolen eller fortalte i
bussen. Det gik over stok og sten. Og vi tilhørere forstod, at ordene havde rod i et dybt personligt
syn på mennesker og forhold i nutid og fortid.
En samtale med Poul Erik kunne godt opleves som krævende, for han var lynhurtig i opfattelsen, og
han så ud fra sit værdibårne syn lige ind i sagens kerne, så en anden én måtte kridte skoene. I banal
forstand synes jeg egentlig ikke, han var nogen samtalens mester. Dertil var han bag hjerteligheden
ofte både sky og kritisk-vagtsom i det personlige møde. Sammensat som han var, forventede han
både tilslutning og modsigelse. Men under denne hans blufærdige distance lå en længsel efter et
dybere samvær. - At mærke det var livgivende.
Med Poul Eriks død har Danmark mistet en original stemme og vi en sjælden ven.
Vore tanker går i taknemmelighed til dig Charlotte og til børnene. Æret være hans minde!
Højskolearbejdet i lyst og nød
På Bornholms Højskole var det i særlig grad Lillian Hjorth-Westh (ansat 1983) og blandt
vinterskolens værkstedslærere Peter Stougaard (ansat 1988) og Rigmor Lisbeth Justesen (ansat
1993) der bar skolelivet oppe. Lillian – som i dag er medforstander - hørte til lærerne fra før vores
tid. En erfaren og alsidig lærer med litteratur som kernefag og dertil en glimrende foredragsholder.
Det var også hende der stod for turene til Christiansø og den årlige skolerejse. Peter gjorde skolens
keramikværksted til landets bedste indenfor højskoleverdenen. Og Rigmor Lisbeth var en
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enestående og fantasifuld kunstlærer og dertil skolens gode ånd. Hun boede overfor os i
hovedbygningen, og hendes lejlighed og Bentes inderste rum var tilflugtssteder for mange elever
med ondt i livet. Fra de senere år skal jeg også fremhæve smykkelærer Peter Faber og friluftslærer
Jesper Larsen (begge ansat 1999). Faber er sølvsmed, og han indrettede sit meget personlige
smykkeværksted i et par nyinddragne rum bag scenen i gymnastiksalen og skabte der et varmt
arbejdsmiljø. Jesper var ligesom Lillian fuldtidslærer, og han gav skolelivet en air af frisk
udendørsliv vinter og sommer. Og så påtog han sig med humør og dygtighed de mest
forskelligartede opgaver. Det kunne være psykologi eller Bornholms geologi.
I det praktiske personale skal som tidligere nævnt fremhæves pedel Jørgen Kofoed (ansat 1994) og
køkkenleder Karen Prætorius (ansat 2001). Skolesekretær Lis Engell (ansat 1993) var en
ubestridelig dygtighed, men hun og jeg fik med tiden et noget anstrengt forhold. Højskolemenneske
var hun afgjort ikke, og hun havde sine egne ideer om rationel højskoledrift. Forskellen mellem
forstanderparrets menneske- og højskolesyn og sekretærens egenvilje og virksomhedsrationalitet
slog ind i mellem gnister, og det gjorde i perioder arbejdslivet surt for vores fælles kontorassistent
Marie Inoue (ansat 1989). Det kunne gå, så længe Bente og jeg var der, men det gik galt, da Lis
sammen med vores afløser som forstander ville gennemtvinge en hierarkisk topstyring efter vores
afgang i 2005. Så tog økonomitænkningen for alvor over.
De løstansatte gæstelærere på sommerskolen skal også nævnes. Vi havde en perlerække af dem, og
de fleste kom år efter år: akvarellærerne Gull Gaugler, Lone Schiøtt-Nielsen og Lene Degett,
danselærerne Else Cholewa, Lis Madsen, Ruth Heinel og Erling Jensen fra Buddegaard for blot at
nævne nogle af dem.

Akvarellærer Gull Gaugler i aktion på sommerskolen 2001
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Højskolearbejde er som alt andet samarbejde aldrig konfliktfrit, men vi havde med tiden udviklet et
tillidsfuldt samtaledemokrati på skolen. Vi kendte vores opgaver og samarbejdede om at løse dem.
Den evindelige kritikforurening som vi kendte fra Uldum i 80erne og de første år på Bornholm var
forsvundet med de gode tider. Og musiklærer Claus Lauritzens altid lurende opposition havde
mistet sin appel. Han var en musikalsk begavelse, men ofte aggressiv overfor mig og alt for selvbeskyttende når det gjaldt arbejdet. Et voksende alkoholproblem med deraf flydende svigt førte til
hans afskedigelse i maj 2004. Jeg havde mine konflikter med Lis, men dem holdt vi mest muligt
indenfor kontorets rammer. De sled ikke desto mindre på arbejdsglæden og var en medvirkende
årsag til, at vi i sommeren 2004 meddelte, at vi ønskede at fratræde inden åbningen af næste
vinterskole.

