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

Lillian Hjorth-Westh, litteratur - Rigmor Lisbeth Justesen, kunst - Peter Stougaard, keramik - Jesper Larsen,
friluft

Undervisningsmiljøvurdering 2004/05
I forbindelse med årsregnskabet for 2004 skrev jeg en pligtig vurdering af undervisningsmiljøet til
ministeriet:
Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole. Om vinteren er vi en kunsthøjskole med
værkstedundervisning i billedkunst, keramik, glas og smykker. Desuden har vi en række almene fag
hvoraf nogle støtter kunstfagene, mens andre har emner som etik, litteratur, friluftsliv og musik.
Skolen ligger 5 km fra Aakirkeby i landlige omgivelser ind til Almindingen.
Vi har pt. 45 elever, og de fleste af dem kommer langvejs fra -16 fra andre lande, så vi taler både
dansk og engelsk. Den isolerede beliggenhed og det beskedne antal elever gør, at skolemiljøet
opleves som overskueligt og nært. Distraktioner udefra er få, så vi er henvist til at underholde os
selv og til indbyrdes at løse skolelivets små og stundom større mellemværender. For nogle af
eleverne kan det være lidt af en prøvelse at komme fra en storby med dens mange indtryk,
anonymitet, frihed og stimulanser til et forholdsvis lukket skolesamfund hvor alle kender alle, og
hvor man er henvist til hinanden døgnet rundt i en periode på op til 6 måneder. Man kan ikke snyde
fra en køkkenvagt eller svigte undervisningen uden alle véd det og kommenterer det. Det er
imidlertid en sund prøvelse, hvis ellers skolen formår at hævde sig ved undervisningens og
samværets kvalitet. Det er så heldigt, at der på Bornholm er mange højt kvalificerede kunstnere
som meget gerne vil arbejde på højskolen om vinteren og have frihed til at dyrke deres kunst i
sommerhalvåret. Vi har derfor nemt ved at holde et fagligt højt undervisningsniveau på linjefagene.
Skolen har en stab af faste faglærere som kommer tilbage vinter efter vinter, og som både har den
selvstændige kunstners erfaringer og er drevne formidlere. De fleste af dem bor imidlertid ude på
øen, og der er derfor også brug for lærere som bor på skolen, og som desuden kan undervise i de
mere almene højskolefag. Skolen har foruden forstanderparret to erfarne og dygtige fuldtidslærere
[Lillian og Jesper], og en stor del af det almindelige skoleliv hviler på denne gruppe af traditionsbærende højskolefolk.
Det gælder også - og ikke mindst - på sommerskolens mange korte kurser som fylder sommerhalvåret. Det er mest 14-dages kurser, og det er i stort antal den modne del af befolkningen som
søger dem. Emnerne er varierede, men har alle Bornholm i ord og ved selvsyn på programmet. Som
lærere har vi foruden skolens faste stok en række fagligt specialiserede gæstelærere. Mange af dem
er gamle kendinge som kommer år efter år i 14 dage eller en måned.
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Ved afslutningen af hvert skoleforløb spørger vi henholdsvis vinterelever og sommerkursister om
deres oplevelse og vurdering af det skoleforløb de har deltaget i. Vi har mapper fulde af sådanne
ros- og risbesvarelser, og jeg kan med tilfredshed sige, at rosen er helt overvældende. Selvfølgelig
har der gennem årene også været rejst forskellig kritik, og vi har også fået mange mere eller
mindre gode råd. - Vi har naturligvis lyttet til dem og har justeret skema og rutiner hvor det har
været muligt og ønskeligt. Uden en sådan lydhørhed ville skolen ikke have eksisteret i mere end 100
år.
Gennem sin lange eksistens har skolen tilpasset sig de særlige bornholmske vilkår. De mange
sommerkursister giver en sund økonomi, og årselevtallet herfra muliggør en intensiv
værkstedsundervisning med hold på 10-15 på den mindre vinterskoles linjefag. Som jeg ser det, er
det gode og nære samværs- og undervisningsmiljø på skolen en af dens helt afgørende fortrin. Eller som jeg hørte en københavnsk elev sige til en forsamling af bornholmske sagsbehandlere der
holdt møde på skolen: ”Jeg valgte Bornholms Højskole fordi den lå så langt væk, og jeg regnede
med, at der så ikke var så meget pjat med druk og den slags – og det er sgu oven i købet rigtigt!”
Afsked med højskolen
Beslutningen om ”at hæve” som det hedder på bornholmsk skyldtes både hensyn til os selv og til
skolen. Efter 23 år i højskolen, heraf knap 18 som forstanderpar, var der slidt på os. Der forestod en
ændring af højskole-loven. Den almindelige tilbagegang i elevtallet på højskolerne havde også med
nogle års forsinkelse nået os på Bornholm. Peter Stougaard var dødelig syg, og Rigmor Lisbeth
kunne heller ikke fortsætte meget mere. Balterordningen skulle ophøre med vinterskolen 2005/06.
Skolen befandt sig altså i et vadested, og vi havde ikke mod på at skulle i gang med en ny
begyndelse. Vi mente, at der skulle en frisk ledelse til, og at den ville få en blid start med endnu et
sidste balterår. Vi kunne med revisor Claus Lykke Jensens ord ”overdrage en velfungerende og
økonomisk velkonsolideret skole til vores efterfølgere - og uden lig i lasten.”
Ved juleferiens start 21/12 2004 skrev jeg i dagbogen:
Morgen uden forpligtelser. Vi har de sidste dage ligget i fast rutefart med elever til [færgen i]
Rønne. Hvordan Lis forestiller sig at skolen skal fungere i fremtiden uden en højskolemor står hen i
det uvisse. Hun tror skolen kan styres fra kontoret. Hendes idé om skolen er en helt anden end
vores. Vi kompletterer hinanden, men man kan ikke organisere sig ud af elevernes individuelle
behov. Og vi ligger nu engang i en skov på Bornholm. Der skal køres og underholdes for at få det
til at glide. Både Rigmor Lisbeth og vi er ved at blive slidt op af at bo på skolen som de eneste
lærere. Så skal der en vagtlærerordning til som på andre højskoler, jeg vil kun sige – ja, prøv det!
Det utrolige er, at det er lykkedes så længe. Skolen var kørt ned til sokkeholderne, da vi kom for 17
år siden. Uden balterne var det ikke gået. Den bold greb vi og holdt i spil, og samtidig udviklede vi
skolen administrativt og kunstfagligt. Vi slap efterhånden af med tunge medarbejdere. Af lærere fra
før vores tid er der faktisk kun Lillian tilbage. Det har været et sejt træk, og vi har været med i det
hele vejen rundt. At vi med Lis, Jørgen og Karen har haft en selvstændig udvikling af de respektive
afdelinger er en anden side af sagen. Den er en følge af den organisationsudvikling der startede
med Jyttes og min tur til Samsø Højskole og den deraf følgende revisorudskiftning. Det betød
decentralisering og budgetansvarlighed. Tilbage var det nære forhold til eleverne og den hjemlige
atmosfære. Den har vi stået for med god hjælp af Rigmor Lisbeth, Lillian og Jesper. Og med direkte
modstand fra Claus. De øvrige lærere er - højt kvalificerede - faglærere. At tro de kan og vil gå ind
som fuldblods højskolelærere er naivt.
Vi havde allerede i april 2002 købt vores ønskehus i udkanten af Aakirkeby, ”Bakkehuset”, og vi
levede indbyrdes i en langvarig tilstand af nyforelskelse, en sand Indian summer. Noget af
baggrunden for den var måske usikkerhed ved udsigten til det forestående otium. Bentes årelange

3

benproblemer var pist borte, og der var flere ansatte og andre der kommenterede hendes udstråling.
Tænk at opleve et sådant følelsesrøre med hinanden som 60-årige og efter 35 års ægteskab!

Ellers var disse års store begivenhed, at vi blev bedsteforældre. Solveig og Jorges Alba blev født på
Frederiksberg hospital d. 26/4 2003. Solveig og Jorge havde mødt hinanden i Ecuador, og de havde
giftet sig på Københavns Rådhus 26. maj 1999. Festen blev holdt på Café Funke på Skt. Hans Torv.
Det var samtidig med, at hun blev kandidat. Hjørdis tog afgang fra Designskolen i 2000 og fik med
det samme ansættelse som grafisk designer.

Gæstebud i Bakkehuset maj 2012. Karin Høj Christensen, Ib Lydholm, Hanne Mailand, Helle og Preben
Simonsen

”Bakkehuset” havde nu i 3 år været lejet ud, men i juli 2005 flyttede vi ind, sådan at
forstanderboligen kunne blive gjort i stand til vores afløsere. ”Bakkehuset” er i rigtig Pippi
Langstrømpestil. Et stort hvidt forhus i 1. verdenskrigsgotik fra 1916 med høj rejsning og kvist i
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rødt bindingsværk ud til vejen. Baghuset som det er bygget sammen er fra 1874 og har haft
forskellige praktiske funktioner bl.a. som smedje. Fra 1975- 2000 boede vores gode venner, Oluf og
Anne Lise Kofoed-Hansen der, og de har gjort meget ved hus og have. Det er lige os! Rummeligt,
ikke specielt praktisk, men med en stor gammel have som man kan gå tur i. - Vi har altid boet
dejligt: ”Morten Farums Gaard” fra 1700-tallet i Amaliegade, ”Østerlide” i Uldum, ”Rosenhuset”
som vi kaldte forstanderboligen på højskolen - og nu ”Bakkehuset”. Dertil ”Brolund”, ”Kahytten”
og Aarsdalehuset. Skønne steder hvert og et.

Nytårsfest i Fredericia hos Mogens Liisberg 2006. Bente, Mogens og Peer

Efterspil – 2 x forstanderskifte
Som nyt forstanderpar valgte bestyrelse og medarbejdere i enighed et ungt par, Morten og Ann-Lise
Hansen. De fortalte, at de kom fra en stilling i Grønland og havde 4 børn samt 1 hund.
Højskoleerfaring havde de ikke meget af, men han var mag. art. i filosofi, og hun havde en
bachelorgrad. ”Vi valgte dem, fordi de lignede jer mest”, sagde Jørgen Kofoed. Ak!
Sammen med personalet gjorde vi klart skib til at modtage dem. Jeg hjalp dem med indflytningen 4.
august og studsede over, at flyttegodset kom fra hvert sit sted.
5. august skrev jeg:
De har kun to af de i alt seks børn med. Christian og Anders. Hver deres yngste. Til gengæld har de
to hunde. Udmeldingen var ellers fire børn og én hund. Der er et element af improvisation i det som
gør mig en smule utryg.
Det gik op for mig, at de kom fra hver deres ægteskab med 3 børn i hvert. – Den gamle historie med
en lærer der forelsker sig i en køn ung elev. Og nu håbede de på en ny start sammen.
Men sommerskolen gik sin gang. Vi tog offentligt afsked i forbindelse med efterårsmødet 10.
september 2005. Bente holdt afskedsforedraget: ”Fra Afrika til Ekkodalen” hvor hun miksede
Karen Blixens mottoer med vores højskoleliv, og sluttede med ønsket om, at det nye forstanderpar
måtte blive lykkelige her, ligesom Karen Blixen havde det været i Afrika og vi på Højskolen. Det
var et både stærkt og gribende foredrag. Fra 2½-årige Alba lød det med klar røst nede fra

5

midtergangen: ”Det er min mormor.” Stor moro i salen. Der var en varm stemning. Af personalet
fik vi en stenhugget ”erindringsbænk” som blev afsløret under det vidunderlige japanske paradistræ
udenfor vores vinduer på skolen. 28.september var der en kombineret afskeds- og velkomstfest for
henholdsvis os og det nye forstanderpar med personalet og bestyrelsen. Det var en fantasifuld og
morsom fest.

Bentes afskedsforedrag 10. september 2005
Til oktober gik vi af som forstanderpar, men Bente havde svært ved at slippe helt og fortsatte som
lærer i en 2/3 stilling. Det skulle hun imidlertid ikke have gjort. Der skete et systemskifte på skolen,
ikke sådan erklæret, men lidt efter lidt. For nu skulle der med Lis’ ord til mig ”tjenes penge”, og
med den ny højskolelov blev taksameterprincippet fuldt ud gennemført, så det blev muligt at spare
på lærertimeforbruget. Hidtil havde der været en særskilt lærerlønspulje og et ”lærertimeloft”
bestemt af årselevtallet, og det skulle skolerne prøve at ramme så nært som muligt. Bente var den
første der blev bedt om at gå med fratrædelse pr. 1/10 2006, og hun blev erstattet af en billig
fleksjobber, men hun var langt fra den sidste. Alt det fylder meget i dagbøgerne, men jeg vil fatte
mig i korthed.
Med Mortens forbindelser i Grønland lykkedes det ham at få en gruppe grønlandske elever til
supplement og senere erstatning for balterne. Det gav god økonomi, men skoleproblemer. Forholdet
til lærerne og efterhånden hele personalet på nær Lis blev mere og mere spændt, men de havde
bestyrelsen med dens formand Rita Kofoed i ryggen. Jeg gætter på, at bestyrelsen mindedes den
tilsyneladende samme situation da den støttede os mod læreroprøret i 1993 ved afskedigelsen af
Steen Balle. Men situationen var ikke den samme. Modsat os kom det nye forstanderpar til en
velfungerende skole: gode og samarbejdende lærere og personale i det hele taget, god økonomi og
det første år stadig med baltiske elever. De ville ikke desto mindre straks give skolen deres eget
præg. De gjorde derfor op med skoleformens samtaledemokratiske ledelsesstruktur – Ann-Lise
kaldte det i pressen ”et nødvendigt kultursammenstød” - og de havde ikke forståelse for den særlige
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bornholmske højskoleniche med en stor sommerskole bestående af korte kurser. Det var ikke rigtig
højskole, mente de. Derimod var det det nok rigtigt, at kunstprofilen som i en lang periode havde
givet skolen stil og retning var kommet under pres i 00’ernes nyliberale tidsånd i en globaliseret og
økonomifikseret verden. Den skulle måske blødes op, men med deres fremfærd kappede de skolens
bånd til det bornholmske kunstnermiljø, og deres tro på at skolen kunne blive en højt profileret
ungdomsskole à la den storbynære Testrup Højskole var helt urealistisk. Rita og Niels Anker
Kofoed drømte vistnok - og ligeså urealistisk - om en EU-højskole. En plan man havde måttet
opgive på Askov.
Tidligt i februar 2007 lod Morten Hansen en bombe springe i et bestyrelsesmøde. Han havde søgt
og fået en stilling i Holstebro og ønskede - på trods af opsigelsesreglerne - at fratræde allerede 1/3.
Ann-Lise løb efter sigende grædende ud fra mødet. Hun blev åbenbart lige så overrasket som
bestyrelsen. Forholdet mellem dem var kølnet, og det var slet ikke gået med børnene. Mortens den
lille var kommet tilbage til moderen på Fyn. Ann-Lises dreng ville ikke sætte sine ben på skolen, og
han kunne åbenlyst ikke med Morten. Nu var så spørgsmålet hvem der skulle afløse Morten som
forstander: personalet - undtagen Lis - ønskede Lillian, men bestyrelsen ansatte ikke desto mindre
Ann-Lise. Det skete d. 3. april. Hendes første embedshandling var at fyre Lillian og køkkenleder
Karen. En fyreseddel til pedel Jørgen var også udfærdiget. Rent bortset fra det oprørende i det, var
det fuldstændig hovedløst. Der var kun en uge til den afsluttende udstilling, afslutnings-festen og
den planlagte skolerejse til Polen med Lillian som leder et par dage efter. Desuden ville
afskedigelserne ruinere skolens økonomi. Og endelig var det umiddelbart før skolens ordinære
general-forsamling der var fastlagt til d. 10. april. Eleverne var i oprør, og der brød en mediestorm
ud i Bornholms Tidende og på TV2-Bornholm. Vi bidrog med et læserbrev hver og var også i
fjernsynet.

Generalforsamlingen 10. april 2007 (foto fra Rytterknægten)

Generalforsamlingen d. 10. april blev tumultarisk. Skolen havde fået den kendte bornholmske
advokat, Christian Dohn, til at lede mødet, og to bestyrelsesmedlemmer sad ved døren for at sikre,
at kun skolekredsens medlemmer kom ind. Men det ville eleverne også, og nogle af dem pressede
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sig igennem. Foredragssalen blev fyldt til sidste plads. Debatten var livlig og stærkt kritisk overfor
bestyrelsen og den nye forstander. Og den fortsatte ved kaffen i spisesalen hvor senere
afstemningen fandt sted. Der var i pausen dannet en oppositionsliste til den siddende bestyrelse, og
stemmeresultatet var klart: 2/3 af stemmerne gik til oppositionen. Den følgende dag var det umuligt
at opdrive et løst eksemplar af Bornholms Tidende.
Dramaet på Højskolen og vores deltagelse i sidste akt af det var en stærk oplevelse for os. Normalt
skal man ikke blande sig i forholdene på sin tidligere arbejdsplads. Men da et bestyrelsesmedlem på
mødet foreholdt os det upassende heri, svarede Bente: ”Nej det er ikke passende, men engang
imellem er det nødvendigt at gøre det upassende.” Det var skolens eksistens der stod på spil.
Den ny bestyrelse konstituerede sig samme aften med Aakirkebys tidligere borgmester Birthe JuelJensen som formand. Fyringerne af Lillian og Karen blev annulleret, vinterskolen afsluttedes i god
orden, og 18. april fratrådte Ann-Lise formelt som forstander. Lillian blev konstitueret i stedet. På
en ekstraordinær generalforsamling 14. juni blev valget af Lillian og hendes mand Axel LastheinMadsen som kommende nyt forstanderpar bekendtgjort. Jeg var medlem af den ny bestyrelse indtil
generalforsamlingen 30. marts 2011 hvor jeg ikke ønskede at genopstille. Vi er gået ind i en ny
livsfase, men vi er medlemmer af skolekredsen og kommer på skolen. Det er en stor glæde at se den
trives igen.

Fra afskedsmødet 10. september 2005. ”Erindringsbænken” (fot. Rigmor Lisbeth Justesen)
Tilbageblik på forstandertiden

Det blev til 18 år på Bornholms Højskole og vi havde mange glæder og stjernestunder, selvom der
selvfølgelig var konflikter og kriser også. I højskolen hænger arbejde og fritid sammen. Når man er
på skolen har man sjældent helt fri, men man har til gengæld mange friheder. Og den dybeste
frihedsfølelse er paradoksalt nok at være bundet af sit eget selvvalgte engagement. Man skal derfor
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ikke som lærer eller arbejdsleder vælge højskolen som arbejdsplads hvis man ønsker et regelret job,
og der findes en form for selvbeskyttende lønmodtagerbevidsthed som er uforenelig med god
højskole. Hvad det handler om er at lave rigtig højskole, og at få skolen og samarbejdet til at gro og
blive bedre for hvert år. Heldigvis var der masser af solskinshistorier med vinterelever der havde
fået nyt mod og nye perspektiver i deres liv, og sommerkursister der havde haft én af deres livs
oplevelser ved at være der.
En polsk elev skrev sådan i den afsluttende evaluering af sit ophold (jeg har oversat den fra
engelsk):
"Jeg synes, det er godt ikke at give karakterer og have eksamener i denne skoleform. Måske ville det
ikke virke i 5 år, men det er dejligt at være her i 5 måneder og lære og nyde det at lære uden at
skulle tænke på karakterer og eksamener. Måske kan alt det jeg lærer her ikke bruges til en
eksamen, men det er til gengæld meget vigtigt for mig som person. Og jeg er sikker på, at jeg ikke
har spildt min tid her. Jeg er ligeglad med karakterer og eksamener, fordi jeg her har fået noget,
som jeg ikke kan miste, og det er vigtigere for mig. Jeg har fået erfaringer, ikke karakterer. Jeg ved
fra min polske skole, at jeg kan få gode karakterer uden at blive klogere, så karakterer betyder ikke
noget."
Den allersidste passus er måske lidt flot, men han har erfaret hvad det handler om på en skole for fri
menneskelig udvikling – og hvad en ungdomsperiode med mulighed herfor betyder for
personlighedsdannelsen. For mit eget vedkommende kunne jeg mærke, at jeg forvandlede mig fra
en eksistentielt søgende studerende til et praktisk orienteret handlingsmenneske. – Og til en noget
mere distant skoleleder. Forstanderjobbet kan ikke undgå at slide på bløddelene. Slidsomme
konflikter og ubehagelige beslutninger hører med til jobbet. Det var ikke altid det lykkedes at
ramme rigtigt. Men jeg har med Hjørdis’ ord ”i det mindste tænkt over det”. - Ellers skulle Bente
nok være der.
Det var en transformationsproces der tog sin tid, og det er ikke sådan, at jeg mener det ene er bedre
end det andet. Snarere handler det om at gennemleve forskellige livsfaser, og lykkeligt er det at få
mulighed for det.
Som ung lærer er man tæt på elever og kolleger, men som forstander skal man helst være
selvberoende, nogenlunde ligelig overfor alle og være en instans elever og ansatte kan regne med og
forholde sig til. Det var godt, at vi var to om det. Vi har altid været hinandens støttende kritikere.
Som midlertidige forvaltere af et stykke bornholmsk arvesølv gjaldt det om at kunne videregive
skolen i god stand til vores efterfølgere, og tilbageskuende glæder vi os over, at højskolen har været
til udvikling og glæde for mange. Der har været livsopfyldelse i det, det er godt at kunne tænke
tilbage på.

Vores 3 hunde som hvalpe. Maja, Zia og Molly - de skulle lige med

9

Otium i Aakirkeby
Pensionistlivet byder ikke på så mange og slet ikke så dramatiske begivenheder. Dagene følger
deres rytme og årstidernes skiften, i skrivende stund (april 2012) spirende forår med påskeliljer og
anemoner. Verden er inde i en økonomisk krisetid, den værste siden 1930erne, men sammenlignet
med dengang er det for de fleste danskeres vedkommende på 1. klasse. Vi for vor del mærker den
knap, selvom det selvfølgelig er gået ud over pensionsopsparinger og huses værdi. Pigerne sidder
heldigvis heller ikke med gæld af betydning, og de har deres arbejde. Solveig er leder af
kulturmødeforetagenet ”Salaam, Film og Dialog”, og Hjørdis er grafisk designer i designfirmaet
”1508”. Solveig og Jorge er gået fra hinanden, men de hjælpes ad med Alba (f. 26. apr. 2003). De
bor i samme ejendom på Nørrebro og har det godt med hinanden. Hun er altså alenemor, men hun
har en kæreste, Håkan Stolfer, som også bor i ejendommen. Han er svensk og betydeligt ældre end
hende. (Her til påske 2012 er han flyttet til Rø på Bornholm, hvor vi har besøgt ham. Han lider af
el-allergi og skulle bort fra København). Hjørdis bor sammen med sin kæreste Nicolai Perjesi på
Østerbro, og de har en dreng, Arthur (f. 29. okt. 2009). Vi er altså bedsteforældre til to dejlige
børnebørn.
Bente er den mere udfarende af os. Hun deltager i sognets liv i menighedsrådet, genbrugsbutikken
og i ”Telefonstjernen” der ringer til sognets enlige gamle om morgenen, og så holder hun foredrag,
er med i en litteraturlæsekreds, går til svømning og synger i Nylarskoret.
Som den mere vegetative af os passer jeg hus og hund når Bente er ude. Dagen begynder med en
tidlig morgentur på stranden med Molly og fotografiapparat. Og så går det slag i slag med
slægtsstudier, erindringer og praktiske sysler. Om eftermiddagen er der igen hundeluftetur for en af
os, ofte Bente, og der skal også være plads til en ”morfar” på sofaen inden teen og det obligatoriske
slag kort samt til avislæsning. Snart er det dead-line tid. Aftnerne går med læsning, fjernsyn og ved
computeren. Jeg har f.eks. oprettet en hjemmeside, og et par år genoptog jeg som nævnt deltagelsen
i min gamle studiekreds med Bernard i København. I januar 2007 talte jeg om Helles kunst ved
ferniseringen af hendes store 80 års retrospektive udstilling på Kunstcentret Silkeborg Bad. (Trykt
på min hjemmeside). Sådan nogenlunde forløber vinterhiet. Om sommeren bor vi den meste tid i
Aarsdalehuset og guider begge rundt på Bornholm for Team Bornholm. Det står på fra sidst i april
til langt ind i september. Vi har desuden gode venner som vi kommer sammen med, og vi får besøg
af børn og børnebørn – eller vi besøger dem. Vi er nået til 70-årsalderen, er temmelig raske og kan
nyde vores otium sammen.
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Fra Bentes 70 års fødselsdagsfest på Bornholm, september 2011 (fot. Marie Inoue)



og så med dem ”ovre”, nov. 2011. (Fot. Nicolai)
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Efterskrift
Det tager tid at blive højskolemenneske med alt hvad det indebærer af traditionsbevidsthed og
alsidig fremtrædelseskraft. Men vi fik højskolen ind under huden i løbet af de 23 år vi var i trøjen.
Er vi også blevet bornholmere? Som familie og venner ser det, er vi det. For dem er vi uden tvivl
både højskolefolk og bornholmere. For bornholmerne vil vi altid være førdere. Selv føler vi ikke
desto mindre, at vi har fundet os til rette herovre. Vi har købt hus og nyder den enestående
bornholmske natur. Børn og børnebørn kommer på ferie, og vi har fået en bornholmsk vennekreds.
Det har vel nok sin pris sådan at flytte rundt i landet efter jobbene, for hvor hører man egentlig til?
Men det har også sine gode sider. Når jeg ser tilbage på mine nu snart 70 års levetid, kan jeg opdele
den i faser efter bosted og livsstilling. Den slags opbrud inddeler livet i perioder med hver deres
særskilte erindringer. Mon ikke livet føles længere og mere mangfoldigt ved det?
Barndommen ved Gentofte sø med fri leg i de gamle villahaver og senere ungdommens ture med
fortrolige samtaler rundt om søen.
Københavnertiden med forelskelse og småbørn og med universitetet som studie- og arbejdssted.
Uldumtidens møde med højskolelivet og turene rundt med elever og kursister i den østjyske natur
med Gudenåens kilder og Hærvejen.
Og forstanderjobbet her på Bornholm som har fyldt vores modne voksenliv.
Hjørdis, spurgte mig engang: "Synes du egentlig dit arbejde er sjovt?" Jeg har nok set lidt
hængenæset ud. Det var et direkte spørgsmål, og det kræver svar. Jeg måtte tænke mig lidt om:
"Tja, somme tider. Men det er meningsfuldt - jeg kan lide sådan et alsidigt handlingsliv".
Højskolelivet er fuldt af begyndelser - mennesker ind og ud. Og der var meget af det jeg i
universitetstiden havde sat mig ind i som jeg ikke kunne bruge der - i hvert fald ikke i direkte form.
Derimod fik Bente brug for sin kompetence fra Studieskolen i Kbh. til at undervise udenlandske
elever i dansk både i Uldum og på Bornholm.
Til gengæld havde jeg glæden ved at være igangsætter både på det menneskelige og det materielle
plan. Det var en stor tilfredsstillelse at være aktør i begivenhedernes centrum i sådan et overskueligt
skolefællesskab. I hvert fald når det fungerede som det skulle.
Sådan et menneskeliv indebærer kriser og vanskeligheder, men der har været mange til at bære os
frem, og vi har bidt til bollen, når livets afgørende tilbud var der. Og så har vi holdt ved.
Som jeg skrev til Helge Hansen i 1988 er det ganske utroligt, at vi skulle ende som forstanderpar på
en kunsthøjskole på Bornholm. Det havde ikke været til at forudse.
Men helt grundlæggende synes jeg som jeg indledte med at skrive, at vi har været nogle heldige
kartofler:
Vi er hver især vokset op i gode kår.
Vi giftede os unge og forelskede, og kærligheden og erotikken har holdt i lyst og nød.
Vi har fået to dejlige piger som er kommet godt i vej og selv har fået børn.
Vi har også været glade for vores job og har kunnet være sammen om det.
Og så bor vi dejligt på en naturskøn ø. Tænk at opleve årets skiften så nært og at kunne gå daglige
ture ved havet med hinanden og hunden. – Må det vare en rum tid endnu!
Også Helle har læst erindringerne, og hun hefter sig særligt ved forholdet mellem Bente og mig:
Jeg forstår godt din trang til at forstå dit liv, og det går for alvor op for mig, hvor meget Bente
betyder og har betydet for dig. En sjælden lykkelig alliance mellem to forskellige mennesker, der
har kunnet berige hinanden med hver sin personlighed.
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Otium! - ordet kan både betyde frihed og ørkesløshed. Vi holder på den første betydning: nemlig
friheden til at dyrke vores familie, venner og interesser uden mange ydre forpligtelser. Sådan har
hver alder sine ynder. Som vi i højskolen fik brug for en række af ungdomslivets legekompetencer,
sådan kan vi nu i vores otium gribe tilbage til erfaringerne fra det frie studieliv.

Nicolai & Hjørdis og Solveig & Jorge med Alba, april 2009 hos Solveig

Hjørdis med Arthur og Solveig med Alba på Glyptoteket, marts 2012
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