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Mon ikke et STORT TILLYKKE med de første 
halvtreds år vil være på sin plads i begyn-
delsen af forordet til dette jubilæumsskrift? 
Det tror jeg! Tillykke til dig, Silkeborg Høj-
skole – tak for det første halve århundrede 
og god vind med det næste.
Hvor var det godt, at prægtige FDF’ere i sin 
tid turde binde an med et højskoleprojekt 
i Silkeborg. Det var langt fra en selvfølge, 
og der var meget ”humlebi” over de første 
knæbøjninger, men stålsatte viljer og en 
grundlæggende tro på, at højskoleidéerne 
kunne blive “en gave til den danske ungdom 
- en stemme ind i det danske samfund” var 
drivkraften, og dét der skulle til.
Storm P. sagde vist engang: ”Enten er du 
ordentlig forelsket, eller også går du ud og 
laver kaffe”. Det var vel hans måde at stille 
spørgsmål på? Mener du noget med det, 
du går og laver – eller er det hele lige 
meget? 
For ”højskolepionererne” var Silkeborg 
Højskole ikke lige meget – og netop dérfor 
så den dagens lys. 

Og sådan har det så været lige siden – og 
måske er det en af højskolens hemme-
ligheder: at når det ikke er lige meget, så 
bliver det til noget. Når verden omkring, 
når det fælles liv, når historien og poesien 
og når menneskesynet ikke er lige meget, 
så er der noget ved højskolen, man ikke 
finder andre steder.
Mange mennesker har spurgt sig selv, hvad 
det er højskolerne kan? Og svarene har 
været tilsvarene mange.
Jeg tror, at det måske væsentligste en god 
højskole kan – dét er at se! Vi mennesker 
dør ikke af at miste synet, vi håber natur-
ligvis ikke, at det sker. Men skulle det ske, 
så dør vi ikke! Men vi dør, hvis vi ikke bliver 
set! Og det er noget helt andet. Den gode 
højskole SER – ser den enkelte højskole-
elev som det menneske han eller hun er. 
Det handler ikke om at være den bedste 
udgave af sig selv, det handler ikke om 
at præstere, det handler ikke om færdig-
heder. Det handler om værdighed, om 
at forstå enkeltheden og kompleksiteten 

i at et menneske er et menneske er et 
menneske...
Den gode højskole har modet til at SE 
verden, som den er – og husker hele tiden 
på, at den ser mere end dét, den ser. I 
højskolefagene, fællestimerne, morgen-
samlingerne, husmøderne og alt det andet 
forholder elever og ansatte sig til verden, 
som den er; men holder også hele tiden 
hinanden fast på, at der er mere at sige: 
Der er tro, der er håb, der er kærlighed, 
der er nye veje at gå, der er nye dage, der 
er muligheder, der er... 
I værdigrundlaget for Silkeborg Højskole 
står der: ”Med udgangspunkt i den danske 
folkehøjskoles tradition for livsoplysning og 
Silkeborg Højskoles egen rod i et kristent 
livssyn er det Silkeborg Højskoles opgave at 
fremme elevers og kursisters personlige dan-
nelse og faglige udvikling samt indøve ansvar 
for fællesskabet”.
Sådan har det ikke altid lydt i de sidste 
halvtreds år, og i jubilæumsskriftets mange 
fortællinger om Silkeborg Højskole i går, i 

forord

Den gode højskole SER...
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dag og i morgen vil man møde forskellige 
indfaldsvinkler til højskoleriet. Men bagved 
alle nuancerne er det alligevel det samme, 
der er på spil. Og det er højskolens held – 
og derfor også en selvsagt markør for de 
næste halvtreds år. Silkeborg Højskole ved 
godt, hvorfor den er her, og det nuværen-
de motto
”Silkeborg Højskole er et frirum med plads til 
at tænke selv – med tanke for andre” byder 
taktfast de kommende års højskoleliv op 
til dans. Det handler nemlig ikke kun om, 
hvad man selv får ud af det; men også om, 
hvad man bringer ind i det. I det fælles liv 
og den fælles tilværelse.
Tillykke med de første 50 år!

Jens Maibom Pedersen,  
formand for bestyrelsen  
på Silkeborg Højskole
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Højskolehverdag med 
fællessang, faglighed, 
fest og frihed

kapitel 1

Livet på Silkeborg Højskole er præget af frihed og fællesskab, fest og faglighed, spontane 

snakke og strukturerede samtaler. Mens nogle dyrker friluftsliv, planlægger andre deltagelse 

i det lokale folkemøde eller forbereder sig på rejser til Palæstina og Malawi. Undervejs er der 

tid og rum til at afprøve nye sider af sig selv og finde sin plads i fællesskabet. 

Udefra kan den grå beton, som Silkeborg 
Højskole er bygget i, se lidt brutal ud, og 
skolen kan ligefrem virke lidt tung og kold, 
som den ligger der omgivet af græs og 
fyrretræer til den ene side og med udsigt 
mod Silkeborg Langsø til den anden. Men 
så snart man bevæger sig ind på matriklen 
og indenfor i bygningen, mærker man, at 
det summer af liv. I nogle lokaler er der un-

dervisning i gang – i filosofi, kunst og politik 
– og i køkkenet er frokosten med et væld af 
varme og kolde retter ved at blive tilberedt. 
Udenfor er et hold friluftslivselever i gang 
med at gøre klar til en kanotur, mens vin-
den driver skyerne hen over himlen og får 
skyggerne på græsset og beachvolley-ba-
nen til at skifte. Duften fra køkkenet siver 
udenfor, og et par maver knurrer så højt, 

at det næsten overdøver lyden af musik-
holdet, der er i gang i musiklokalet. 

På en opslagstavle inden for hovedind-
gangen hænger en plakat om skolens 
volontørrejse til Malawi – med cykeltur, 
landsbyophold, møde med lokale frivillige 
og indsigt i udviklingshjælp – og et opslag 
om et åbent EU-debat-arrangement på 
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højskolen et par dage senere. Mange silke-
borgensere passerer forbi opslagstavlen, 
når de skal en tur i svømmehallen. Svøm-
mehallen åbnede i 1977 og har lige siden 
været populær blandt borgere i alle aldre 
og svømmehold på mange niveauer. Også 
skolens elever bruger den, især i morgenti-
merne, ligesom idrætshallen ofte er i brug 
til hockey-, fodbold- og håndboldkampe og 
forskellige lege.

På en glastavle tæt på indgangen til 
idrætshallen hænger en masse opslag om 
mødetidspunkter for udflugter, ture og 
temadage for de forskellige fag, både ho-
vedfag og valgfag. En opfordring til Change 
Makers-holdet handler om at holde kontakt 
med verden ‘uden for boblen’ og fx tage 
med på besøg på Kirkens Korshærs var-
mestue. Der er også beskeder til nogle af 
de 12 husgrupper, som eleverne er inddelt 
i. Elever siver enkeltvis eller i små grup-
per forbi tavlen og kaster et blik på den. I 
foredragssalen sidder en elev ved klaveret 
og improviserer. En anden elev stikker ho-
vedet ind og spørger “skal du ikke med ned 
til fællesmødet og hygge?” “Jo, da,” lyder 

svaret, og de to følges ned ad trappen til 
nederste etage, der blandt andet rummer 
dagligstue, spisestue og køkken. 

Det er tid til fællesmøde, og elever og lærer 
strømmer ind i dagligstuen og sætter sig i 
sofagrupperne, de fleste småsnakkende, 
andre med en avis foran sig og ganske 
få med deres iPhone. Antallet af tændte 
iPhones er lavere her end vel nærmest alle 
andre steder, hvor op mod 140 mennesker 
er samlet – 120 elever og 20 ansatte. Og 
selv om højskolen er på sociale medier, 
bliver der hverken taget mange selfies eller 
lavet mange Facebook-opslag. Det, der 
foregår face to face, fylder mere. Samtaler-
ne, de fælles måltider, de spontane byture 
til Silkeborg, festerne, de faglige snakke, 
fællessangen. For de fleste er højskolekul-
turen ny; flertallet af eleverne er 21-22 år, 
og nogle har været på efterskole, men få 
har været på højskole før. 

Flere af eleverne har t-shirts på med logoer 
og navne på de gymnasier, de har gået på. 
Andre har t-shirts med påskriften ‘Verdens 
Bedste Nyheder’, et uafhængigt medie, der 

laver konstruktiv journalistik og kampagner 
med afsæt i FNs Verdensmål for bæredyg-
tig udvikling. Logoet går igen på plakater 
og flyers, der hænger rundt omkring på 
skolen, hvor der også er plakater for bl.a. 
Folkekirkens Nødhjælp. Samarbejdet 
med forskellige NGO’er inden for udvik-
lingshjælp er et af Silkeborg Højskoles 
særkender, ligesom tilknytningen til FDF 
adskiller højskolen fra andre folkehøjskoler 
i Danmark. 

Fællesmøde og fællessang
De færreste elever har tilknytning til FDF, 
før de søger ind på højskolen; det gælder 
et mindretal på måske 10-15 % på hvert 
hold. Men på højskolen bliver mange så 
optaget af udviklingspolitik eller friluftsliv, 
at de efterfølgende engagerer sig i enten 
FDF, Folkekirkens Nødhjælps Ungdom eller 
andre folkelige, kirkelige og humanitære 
organisationer. Mange bliver også opta-
get af internationale spørgsmål, rejser og 
kulturmøder – både på grund af explo-
rer-rejserne og studieturene, og fordi den 
internationale dimension inddrages i man-
ge fag og indgår naturligt og nødvendigt 

i hverdagen. På hvert hold er der et antal 
internationale elever, hvoraf de færreste 
taler dansk, og det betyder, at der simul-
tantolkes ved en del fælles aktiviteter og i 
dele af undervisningen. 

På fællesmøderne er der som regel 
tolkning, således også denne tirsdag i 
slutningen af september, hvor 8-10 inter-
nationale elever allerede sidder klar med 
hver deres sæt hovedtelefoner, og en af 
lærerne er klar til at tolke. Der strømmer 
stadig elever ind fra udendørsarealet, hvor 
hængekøjer og beachvolley-net vipper i 
vinden. Snakken blandt eleverne fortsætter 
på dansk, engelsk og lidt arabisk. En del 
har højskolesangbøger med, enkelte har 
notatblokke og kuglepenne. På et bord 
ligger et eksemplar af dagens Information. 
“Historien ligger i det, vi har bygget”, lyder 
overskriften på bagsidelederen, som en af 
eleverne er i gang med at læse. Han når 
dog ikke at læse den færdig, før mødet går 
i gang, og de spredte samtaler afløses af 
fællessang af nr. 337 i Højskolesangbogen, 
‘Sensommervise’, akkompagneret af flere 
af skolens lærere på klaver, trommer og 
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elguitar. De fleste elever synger godt med. 
For nogle af de internationale elever giver 
den danske tekst dog udfordringer; de 
mange æ’er, ø’er, å’er og bløde d’er gør det 
svært at læse og udtale teksten, når man 
har arabisk som modersmål.

Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går igennem skoven ganske alene,
stille i sind.

Under første vers kommer en enkelt lærer 
og nogle få elever til, sætter sig og synger 
med, og under sidste vers er dagligstuen 
fyldt til bristepunktet med elever, lærere og 
fælles sang. 

Modne rønnebær bag dybgrønne grene
rødt titter frem -
Går igennem skoven ganske alene -
nu må jeg hjem!
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

Sangbøgerne lægges til side for en stund, 
og så begynder en lang række beskeder 
og indlæg fra elever og lærere. En elev for-
tæller om en vennefest 1. december, hvor 
eleverne hver kan invitere 2-3 venner på 
besøg. “Jeg bliver tovholder på festen, og 
alle, der er interesserede i at være med til 
at arrangere, kan melde sig til mig. Jeg laver 
en gruppe på Facebook, og så finder vi på 
en masse sjov og ballade. Hvis I køber rigtig 
mange øl i baren inden da, kan der måske 
blive råd til at leje et band,” siger hun. 

En elev fra Change Makers-holdet tager lidt 
genert ordet og fortæller, at det egentlig 
var aftalt, at hun skulle forklare det her på 
engelsk, “men jeg synes, at det er lettere på 
dansk”. De internationale elever beholder 
høretelefonerne på og lytter koncentreret 
med, mens deres holdkammerat forklarer, 
og en af lærerne oversætter. 

“Der er folkemøde i Silkeborg på fredag, 
og det skal vi selvfølgelig med til. Vi tager af 
sted kl. 9. Ved vores event derinde skal vi 
synge en rigtig fed sang, ‘With A Little Help 
From My Friends’. Vi tager hen til Silkeborg 
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Bibliotek, alle vi, der har Change Makers eller 
musik eller politik. Og så skal vi kaste et stort 
garnnøgle rundt, så det kommer til at danne 
en form for spindelvæv. Tag med til kor i 
aften, så får vi øvet sangen. Og om lidt øver 
vi det med garnnøglet. Det lyder mærkeligt, 
men det giver mening, når vi gør det.”

Simon Stagis Nielsen, der er lærer på Chan-
ge Makers-holdet, tilføjer lidt om baggrun-
den for folkemødet: “Engang var det Steen 
Steensen Blicher, der holdt folkemøde 
på Himmelbjerget, så kom folkemødet på 
Bornholm, og nu er det så Silkeborg, der 
tager traditionen op og laver folkemøde 
på sin egen måde. I får mulighed for at 
komme lidt rundt derinde og opleve nogle 
af de mange organisationer og politiske 
partier, som er repræsenteret. Det bliver 
fedt at finde ud af, hvor mange mennesker 
i en by som Silkeborg der brænder for 
noget og har holdninger til noget. Vi skal 
stå for et brætspil med dialog om værdier 
og så det her kæmpe spindelvæv.”

En ung pige med lyserødt tørklæde om 
håret tager over. Hun har palæstinen-

sisk baggrund og studerer international 
konfliktløsning. Via en civilsamfundsor-
ganisation for unge i Palæstina fik hun 
tilbudt et ophold på Silkeborg Højskole og 
tog af sted for at få inspiration og ideer til 
sit NGO-arbejde. Hun taler formfuldendt 
engelsk og virker til at være vant til at 
tale i større forsamlinger. Hun har et lilla 
garnnøgle i hånden, og mens hun forklarer, 
hvad ‘spindelvævs-legen’ går ud på, kaster 
nogle af hendes medkursister på Change 
Makers-holdet garnnøgler i forskellige far-
ver rundt i lokalet. Garnnøglet skal kastes 
videre, gerne så langt væk som muligt, 
mens man selv holder fast i snoren. På den 
måde vokser et mangefarvet spindelvæv 
frem, som forbinder eleverne på kryds og 
tværs. “It might seem a bit strange, but 
when you see it in action in big scale on 
Friday, it will be great. It’s a beautiful way to 
show how we are all interconnected and 
related and dependent on each other, and 
then it’s fun, too, right?” siger den palæsti-
nensiske pige. 

Der bliver grinet og trukket lidt skeptisk på 
skuldrene. “Learning by doing”, siger en af 

de internationale elever til sin sidekamme-
rat. For mange af de udenlandske elever er 
højskolens kombination af teori og praksis 
og den store vægt på elevinddragelse og 
eksperimenter en ukendt undervisnings-
form og en fremmedartet pædagogisk 
tilgang. Og for mange af de danske elever 
er højskolehverdagen en stor forandring 
efter de resultatorienterede gymnasieår, 
hvor konkurrence, karakterer og frygten for 
at fejle var styrende for mange. “Et højskole-
ophold er et åndehul, hvor man kan afprøve 
nye tanker, og hvor man kan tænke og ånde 
frit. Her skal være plads til at afprøve sig selv i 
det, man er god til og knapt så god til. Vi har 
også kvajepligt,” som der står på Silkeborg 
Højskoles hjemmeside under billedet af 
skolens forstander, Jacob Zakarias Eyer-
mann. 

Change Makers-holdet afslutter deres 
bidrag til fællesmødet med at få alle til at 
synge med på Beatles-klassikeren ‘With A 
Little Help From My Friends’, som kom med 
i Højskolesangbogens nyeste udgave og er 
et hit blandt højskoleelever mange steder, 
også her i Silkeborg, hvor ikke mindst de 

internationale elever er glade for også at 
synge sange helt uden æ, ø og å.

Morgenfødselsdag, fortælling og 
sværdkamp
På Silkeborg Højskole synges der dog rigtig 
mange danske sange og salmer, mange af 
dem med tekst og melodi af nuværende 
eller tidligere lærere. En af skolens nuvæ-
rende musiklærere, Marianne Søgaard, har 
sågar skrevet og komponeret en sang, der 
i 2018 vandt en konkurrence på P2 om en 
ny dansk fødselsdagssang for voksne. Den 
synges selvfølgelig på Silkeborg Højskoles 
morgenfødselsdage. Det arrangement er 
der generelt stor tilfredshed med, for når 
familien er langt væk, er det vigtigt, at der 
skabes en familiær og hjemlig stemning. 
Men derfor kan detaljerne godt diskuteres, 
og det nære demokrati, som fylder meget i 
højskolehverdagen, tages bestemt alvor-
ligt. På dette fællesmøde tager en elev fra 
fødselsdagsudvalget derfor ordet og beder 
alle tage stilling til, om morgenvækningen 
af fødselarerne skal finde sted kl. 7, “så 
man kan nå at gå i bad som alle andre 
fornuftige mennesker”, eller kvart over 7, 
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“så man skal løbe for at nå sin morgen-
mad bagefter”. Der bliver buhet og råbt og 
klappet i et væk, og så går man til afstem-
ning ved håndsoprækning. Resultatet er 
uklart, og den salomoniske løsning bliver, 
at vækningen fremover skal finde sted kl. 
12 minutter over 7. Klapsalverne afslører, 
at den løsning er populær. Og det er også 
beskeden fra et medlem af et underudvalg 
under fødselsdagsudvalget om, at der en 
søndag i oktober vil blive holdt fælles fød-
selsdagsfest for alle, der ikke har fødsels-
dag i løbet af højskoleopholdet. “Det bliver 
en eftermiddagsfest uden alkohol. Med 
boller, kakao og slik og skattejagt,” lyder 
beskeden. Der bliver klappet og nikket. 

Leg, fest og socialt samvær fylder meget på 
højskolen, og især legen, som indebærer 
både sjov og alvor, er et karakteristisk ele-
ment i Silkeborg Højskoles hverdag. Næste 
punkt på fællesmødet er også en introduk-
tion til en leg, som alle elever skal deltage 
i. Introduktionen står to af lærerne for: 
Christian Hjortkjær, der underviser i bl.a. fi-
losofi og sociologi, og Adric Etheredge, der 
underviser i Change Makers, Intercultural 
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Learning og Game Theory. De er ansvarlige 
for fortællingen ved dagens fællesmøde 
og har valgt at genfortælle et sagn fra den 
nordiske mytologi – om sværdet Balmung 
eller Gram. Christian Hjortkjær genfor-
tæller sagnet om Sigurd Fafnersbane, der 
får sværdet Balmung, som han bruger til 
at dræbe dragen Fafner med. Sigurd er 
identisk med den sydgermanske traditions 
Siegfried, der kendes fra Nibelungens Ring, 
og hele temaet med sværdet går igen i 
mange myter, sagn og fortællinger, forkla-
rer Christian Hjortkjær. 

“Det samme mytestof dukker op i mange 
forklædninger og afskygninger, fra nordisk 
mytologi over Wagners opera til historien 
om kong Arthur og sværdet i stenen – og til 
Ringenes Herre. Sigurds sværd har lidt sam-
me effekt som ringen i Ringenes Herre. Det 
får os til at ville have mere magt,” siger han.

Han forklarer, at Sigurds sværd gik i styk-
ker, blev gravet ned og blev glemt, men 
dukkede op igen i den nordiske mytologi – 
og i mange andre fortællinger og helte-
sagn. 

“Men hvor er sværdet så henne nu? Tænk, 
hvor fedt det kunne være, hvis vi havde 
det sværd på Silkeborg Højskole og kunne 
bruge det som en form for æressymbol?” 
spørger han retorisk og kigger sig lidt 
rundt. 
Fortællinger spiller – helt i Grundtvigs og 
højskoletraditionens ånd – stor rolle på Sil-
keborg Højskole. Der bruges fortællinger til 
morgensamlinger og i undervisningen, og 
det kan være både i form af genfortælling 
af myter og sagn, dilemmaeventyr inspire-
ret af ghanesisk tradition – og ‘importeret’ 
til skolen via samarbejdet med udviklings-
organisationen Ghana Venskab – eller 
forskellige moderne fortælleformer med 
brug af nye medier. 
Christian Hjortkjær fortsætter sin fortælling 
med en beretning om, hvordan sværdet 
Balmung blev fundet og smedet sammen 
og nu ligger et sted i dagligstuen.
“Kan I ikke hjælpe mig med at finde det?”
Eleverne er straks med på legen; de er 
for længst suget ind i fortællingen og går 
med på forestillingen om, at det myte-om-
spundne sværd nu befinder sig i dagligstu-
en. Der bliver kigget under stole og borde, 

og snart finder et par drenge et sværd i et 
hjørne, godt gemt bag en sofa. De bringer 
det triumferende op til Christian Hjortkjær, 
som forklarer, at han kan se en masse 
tegn på det, afbildninger af Odins to ravne, 
Hugin og Munin, og noget ornamentik, der 
ligner gudinden Frejas smykke. “Her har 
vi Balmung. Det er fra nu af det sværd, I 
skal kæmpe om i husgruppe-konkurren-
cen,” siger han. “Den forsvarende gruppe 
skal herop og modtage sværdet. Hvor er 
Munin?” En flok på omkring 10 elever går 
under klapsalver og buh-råb op for at 
modtage sværdet, som de har indtil næste 
fællesmøde, hvor det gives videre til den 
gruppe, der i mellemtiden har vundet 
ugens konkurrence. En leg, der løber gen-
nem hele højskolekurset og er med til at 
styrke sammenholdet i de 12 husgrupper, 
som eleverne er inddelt i. 

Elevstævne, gudstjenester og James 
Bond-fest
Efter fællesmødet er der husgruppemø-
der, men først er der flere beskeder fra 
både elever og lærere. Forstander Jacob 
Zakarias Eyermann fortæller, at der i den 

kommende weekend er elevstævne på 
skolen med over 500 deltagere: “Fredag af-
ten er der sangtime, lørdag er der morgen-
samling, og så kommer Olav Hesseldahl fra 
Ungdomsbureauet, manden bag Ungdom-
mens Folkemøde, og fortæller. Derefter er 
der workshops, hvor man kan vælge alt fra 
outdoor til filosofiske diskussioner, og så 
er der festmiddag, og der plejer at være 
gang i den. Søndag er der brunch og så 
gudstjeneste, og derefter siger man farvel.” 
Jacob Zakarias Eyermann tilføjer, at de 
tidligere elever, der deltager i elevstævnet, 
tager alle tjanserne med praktisk arbejde 
i weekenden. Caféudvalget på det nuvæ-
rende elevhold har dog også nogle tjanser. 
“Måske kan pengene bruges til et band til 
jeres vennefest,” foreslår forstanderen. 

Han tilføjer, at gudstjenesten om søndagen 
er én af i alt tre store gudstjenester på høj-
skolen i løbet af året. “Der er julegudstje-
nesten, som I når til sidst på jeres ophold. 
Så har vi en udegudstjeneste i slutningen 
af forårsholdet, og så har vi gudstjenesten 
til elevstævnet. Man har forhåbentlig haft 
en god fest til langt ud på natten, og så er 
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det godt at komme op og synge sammen 
og høre nogle ord. I år har gudstjenesten 
temaet ensomhed og fællesskab. Og jeg vil 
gerne have nogle af jer til at hjælpe med at 
skrive nogle sætninger, som skal læses op 
undervejs. I kan begynde sætningerne med 
‘jeg kan føle mig ensom, når … ’, eller ‘jeg 
føler mig som en del af et fællesskab, når 
…’. Der skal også læses en bøn op. “Maybe 
there are some international students who 
would like to read a prayer about loneli-
ness and unity?” spørger han. 

Kristendommen er en del af Silkeborg Høj-
skoles grundlag, ligesom den er grundlaget 
for FDF, og igennem højskolens 50-årige 
historie har der været lagt vægt på, at kri-
stendommen som fortælling, livsgrundlag 
og værdier sætter sit præg på skolens liv. 
Kristendommen inddrages ofte i under-
visningen i fx kunst, filosofi og politik, og 
mange af lærerne genfortæller historier 
fra Bibelen i forbindelse med morgensam-
lingerne, ligesom der også synges salmer 
og sange med kristent indhold eller kristen 
klangbund. Der synges dog oftere fra 
Højskolesangbogen end fra Den Danske 

Salmebog. Og på dagens fællesmøde 
skal der da også synges endnu sang fra 
Højskolesangbogen, nr. 246, ‘And so it is 
Christmas’ eller ‘War is over’, i anledning af, 
at “i går var der tre måneder til jul”. 
Og selv om ingen af de nuværende elever 
på Silkeborg Højskole var født, da sangen 
blev indspillet, synger de godt med. Mange 
tager hinanden om skuldrene eller i hæn-
derne. 

Fællesmødet afsluttes med et indslag, 
der skal slå temaet an til efterårsfesten 
halvanden uge senere. En bil kommer 
kørende udenfor med en pige på taget og 
flere personer hængende ud af sidedø-
rene, mens de med pistoler sigter på en 
jakkesætsklædt mand, der skyder igen og 
nærmest mirakuløst overlever skudsalverne 
fra skurkene i bilen. Manden i det stilfulde 
jakkesæt er naturligvis Bond, James Bond, 
og han træder ind i dagligstuen for at for-
tælle, at der snart skal være en stor fed fest 
på højskolen, hvor temaet vil være James 
Bond. “Vi vil gerne have nogle af jer til at 
være med til at tænke over, hvad vi skal lave 
til sådan en James Bond-fest. Skal vi have 
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casino, nogle særlige drinks? Hvad skal der 
foregå? Vi mødes på torsdag. Vi ved, at der 
kommer et bigband og spiller live James 
Bond-musik. Og vi skal have en lækker mid-
dag. Vi begynder med fælles oppyntning 
kl. 15.30 næste fredag. Vi begynder med at 
synge en sang, og så hjælpes vi ad, så vi får 
lavet en stor fed fest.” Klapsalverne brager 
gennem salen, og da de er forstummet, 
minder oldfruen om, at der inden den store 
fest venter en torsdag med hovedrengøring 
af hele skolen. “Alle skal i gang. Og I er jo 
heldigvis rigtig gode og effektive, så det får I 
hurtigt klaret.” Klapsalverne er knap så høje, 
men der høres ingen protester. Livet på 
højskolen handler om fællesskab, og fælles-
skabet omfatter både pligter og projekter, 
fest og faglighed. 

Hjemve, festkultur og fællesskab
Fællesskabet opstår ikke af sig selv, og 
højskolens personale arbejder målrettet på 
at give hvert hold en følelse af forpligtelse 
og samhørighed. Et middel til at skabe 
fællesskab er husgruppemøderne, som 
også er et forum, hvor lærerne kan få en 
fornemmelse af, om de enkelte elever 

trives, om nogen døjer med ensomhed 
eller angst, eller om der er konflikter under 
opsejling. Husgruppemøderne foregår 
enten på elevværelser eller i mindre lokaler 
på skolen. En af husgrupperne mødes på 
et elevværelse. En af eleverne har bagt 
kage, og mens kagen går rundt, spørger en 
af husgruppelærerne, hvordan eleverne 
synes, at det går. 
“Hvordan har du det? Hvad er det sjoveste, 
du har oplevet den sidste uge?”.
“Jeg har det godt, men jeg glæder mig til at 
komme hjem og få en dosis familie,” siger 
en pige. 
“Fordi du trænger til pause fra højskolen, 
eller fordi du trænger til familie?” spørger 
læreren. “Fordi jeg trænger til familie. De 
var forbi med en pakke, og der kunne jeg 
godt mærke, at nu har jeg brug for at sidde 
rigtigt og tale med dem. Jeg er enormt 
meget familiemenneske, og det har været 
hårdt ikke at være tæt på dem i lang tid. Så 
jeg tager hjem fra torsdag til søndag.”
En anden af pigerne har været i tvivl, om 
hun skulle fortsætte på højskolen og har 
været hjemme hos sine forældre for at 
tænke over tingene.
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“Jeg har det bedre nu. Jeg har ligesom be-
sluttet at være her, og det giver mig noget 
ro,” siger hun. 
Selv om de fleste af højskolens elever kom-
mer direkte fra gymnasiet og har været 
vant til fyldte hverdage, er højskolelivet 
intenst og på nogle måder overvældende 
for mange.
“Jeg kan godt mærke, at her sker virkelig 
meget,” siger en anden pige. “Jeg vil rigtig 
gerne være med til kor, men jeg tror, det er 
for meget lige nu”, tilføjer hun.
En dreng fra husgruppen, der er med i 
festudvalget, bemærker, at der sker virkelig 
mange fede ting på skolen lige nu. “Festen 
i fredags var fed. Alle var med og bakkede 
op om den,” siger han.
Læreren nikker og siger, at de har meget i 
kalenderen.
“Der er kulturaften i morgen og EU-møde 
senere på ugen. Det er gode tilbud, men 
tag imod tilbuddene i det omfang, I kan 
overskue det,” råder hun.
En dreng nikker og siger: “Nogle af os så 
en film i tv-stuen forleden. Det var mega 
hyggeligt, og det var en film, hvor vi ikke 

skulle tænke så meget. Så det var lidt som 
at få en pause.”
Læreren nikker. “Man skal selvfølgelig 
bakke op om fællesskabet. Men man kan 
godt trække sig fra noget en aften, hvis det 
er nødvendigt for, at man kan være rigtigt 
med igen næste dag.”
Husgruppemødet fortsætter med en 
snak om festerne. Lærerne forklarer, at 
de i lærergruppen har talt om, hvorvidt 
der skal arrangeres nogle fester uden 
alkohol, og om man kan lave nogle fælles 
aktiviteter ved alle fester, hvor alkohol 
ikke er en del af konceptet. Det udløser 
en ivrig diskussion med meget forskellige 
synspunkter. 
“Før-festen i fredags var et problem. Der 
var drukspil, og så var der en time, hvor vi 
ikke samledes om noget, og så går folk jo 
på værelserne og drikker. Hvis man kunne 
lave noget fælles uden alkohol, som kan 
samle folk, indtil festen begynder, vil det 
hjælpe,” foreslår en.
“Jeg synes, at festudvalget er gode til at 
arrangere noget fælles. Men festudvalget 
består af dem, der gerne vil feste, og dansk 

festkultur handler jo om at drikke sig fuld,” 
siger en anden. 
En tredje spørger, hvordan skolens regler 
omkring alkohol egentlig er, og en af læ-
rerne forklarer, at den overordnede regel 
er, at man ikke må have sit eget alkohol 
på skolen, men skal købe det, som festud-
valget sælger. Der er desuden ikke salg af 
alkohol på hverdage.
“Der er mange, der mener, at de ikke kan 
drikke sig fulde i øl, og så har de noget 
andet på værelset. Eller de synes, at det er 
for dyrt at købe på skolen,” siger en.
“Jeg synes, at det er godt, at vi ikke har helt 
vildt stærke shots dernede, så folk ikke 
bliver overdrevent fulde,” svarer en anden. 
Mens en tredje ikke forstår, hvad proble-
met er i, at nogle mødes og drikker deres 
eget sprut på værelset.
“Jeg gider ikke at være politimand eller 
skælde ud,” siger en af lærerne. “I kan sæt-
te jer ned til søen uden for skolens matri-
kel. I kan tage i byen. Vi kan ikke bestemme 
over jer. Men værelsesfester er nederen, 
for det går ud over fællesskabet, når man 
holder de andre vågne eller holder fester, 

som kun er for nogle få. Det skaber måske 
et lille fællesskab, men ødelægger noget 
andet.”

Fællesskabet og den enkeltes plads i det 
er den røde tråd i hverdagen på Silkeborg 
Højskole. Uanset om eleverne dyrker 
friluftsliv, holder fest eller vasker gulve. Der 
er få regler og masser af samtaler, debat 
og eksperimenter. Det er det levende ord 
og det levede liv, der folder sig ud. Sådan 
er det i 2019, og sådan var det, da skolen 
åbnede i oktober 1969 – efter en lang pro-
ces fra de første vilde visioner for næsten 
100 år siden. 

  

Silkeborg Højskole i tal

Efteråret 2018: 120 elever
Foråret 2019: 128 elever

32 ansatte
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En strålende højborg 
og en gave til hele 
Danmarks ungdom

kapitel 2

For mange tidligere elever på Silkeborg Højskole virker det nærmest som en naturlov, 

at der ligger en højskole netop der – i det naturskønne Søhøjland med udsigt over 

Silkeborg Langsø. Men historien om skolens tilblivelse afslører, at det langtfra var givet, at 

FDF skulle bygge en højskole, og at den skulle ligge netop der.

“Vi må have rejst en FDF-højskole, en strå-
lende højborg, hvor syner kan springe frem, 
hvorfra der arbejdes ud fra samme per-
spektiver, der rundede sig om FDFs fødsel 
og barndom.” Sådan udtalte kredsfører og 
nyvalgt medlem af hovedbestyrelsen i FDF, 
Erik A. Mogensen, i et interview i 1944. 
Udtalelsen blev af nogle opfattet som 
visionær, af andre som et vanvittigt luftka-

stel. Men Erik A. Mogensens vision blev til 
virkelighed – dog først 25 år senere.

Hans idé var ikke vokset helt ud af det blå. 
For allerede da FDF (Frivilligt Drenge-For-
bund) blev stiftet i 1902, på initiativ af 
arkitekten Holger Tornøe, blev ideen om at 
oprette en højskole undfanget. Formålet 
med FDF var “at berede vejen for Kristi ri-

ges udbredelse blandt drenge ved at brin-
ge dem under kristne mænds påvirkning 
og at udføre en forebyggende, vækkende 
og bevarende gerning blandt dem ved a) at 
fremme åndelig og legemlig sundhed, b) in-
døvelse af disciplin, høflighed, punktlighed, 
selvrespekt og alt andet, der hører til sand 
kristen mandighed, c) dygtiggørelse i idræt, 
der har praktisk betydning”. Og formålet 
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blev søgt opfyldt gennem aktiviteter som 
roning, svømmeundervisning, marchture, 
musikundervisning, sommerlejre, fore-
drag og gudstjenester. Alt sammen noget, 
Holger Tornøe forestillede sig, at man også 
kunne benytte sig af på en højskole, der 
skulle hvile på samme grundlag som FDF. 

Ideen vandt genklang blandt flere frem-
trædende FDF-folk. I 1915 foreslog FDFs 
forbundssekretær Erik Christensen, at man 
oprettede en FDF-førerhøjskole, og igen i 
løbet af 1920’erne blev ideen diskuteret. 
Debatten døde dog hen, fordi det virkede 
som en uoverkommelig opgave for FDF at 
tage fat på, og først i 1940’erne – med Erik 
A. Mogensens vision om at bygge “en strå-
lende højborg” – blev ideen igen taget op. 
To år senere – på FDFs landsmøde i 1946 
– nævnte næstformand Poul Schou i sin 
beretning tankerne om at rejse en højsko-
le. Endnu engang blev forslaget imidlertid 
sparket til hjørne, og først i 1960’erne kom 
der for alvor skred i (bygge)sagen. 

Udvalgsarbejde og maratondebat
På FDFs hovedbestyrelsesmøde i maj 1960 

blev ideen igen nævnt, og der blev nedsat 
et udvalg, der skulle undersøge mulig-
hederne for at oprette en FDF-højskole. 
Parallelt var der i FDFs lederuddannelses-
udvalg debat om, hvordan forbundet kun-
ne udvikle sig. “Vi var enige om, at vi ikke 
kunne blive ved at marchere rundt, som 
vi havde gjort hidtil. Der skulle noget nyt 
til, og vi nedsatte nogle studiekredse, der 
mødtes forskellige steder i landet og siden 
var samlet på Sletten, hvor vi konkretisere-
de vores visioner for fremtidens lederud-
dannelse,” husker Henning Iburg Andersen, 
der var formand for lederuddannelses-
udvalget på det tidspunkt og blev valgt 
ind i FDFs hovedbestyrelse i 1964. Siden 
flyttede han til Silkeborg og blev opfordret 
til at træde ind i Silkeborg Højskoles besty-
relse, men afslog i første omgang, da han 
som leder på en folkeskole var involveret i 
et byggeprojekt i samme kommune. En del 
år senere trådte han ind i bestyrelsen, som 
han var formand for 1995-2001 – hvor han 
med glæde kunne konstatere, at Silkeborg 
Højskole stadig havde sine rødder solidt 
plantet i FDF, uden dog at være en højskole 
alene for FDFere. 
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“Gennembruddet med højskoleprojektet 
kom, da det blev en klart formuleret vision 
at lave højskole for alle unge i Danmark, ikke 
blot for vores FDFs lederuddannelses skyld,” 
siger han om den lange proces, der førte 
frem til etableringen af Silkeborg Højskole. 

På FDFs landsmøde i april 1962 på Nyborg 
Strand talte Poul Schou, som i mellemti-
den var blevet formand for FDF, varmt for 
oprettelse af en gymnastik- og lederhøjsko-
le. Han argumenterede for, at det vigtigste 
ikke var, hvad en højskole kunne betyde for 
FDF, men hvad en højskole kunne komme 
til at betyde for hele Danmarks ungdom. 
Pouls Schous indlæg satte gang i en 
maratondebat, der strakte sig fra torsdag 
eftermiddag til fredag formiddag – kun 
afbrudt af gudstjeneste i Nyborg Kirke om 
aftenen og nogle få timers søvn. Resultatet 
blev, at hovedbestyrelsen fik mandat til at 
arbejde videre med ideen og præsentere 
et mere gennemarbejdet projektforslag på 
landsmødet i 1964. 

Der blev nedsat et højskoleudvalg, som i 
slutningen af 1963 var klar med et de-

taljeret forslag om en højskole med en 
ungdomslederlinje og en videregående 
højskolelinje samt stærk vægt på det inter-
nationale og det erhvervsbetonede. Udval-
get præsenterede sin “Betænkning for den 
selvejende institution Idræts- og lederhøj-
skolen ved Himmelbjerget” på FDFs lands-
møde i marts 1964, og det var tydeligt, at 
betænkningen havde taget højde for Poul 
Schous vision om, at en højskole ikke blot 
skulle være et rekrutterings- og uddan-
nelsessted for FDF, men et mødested for 
folk med og uden tilknytning til FDF. Under 
punktet “Hvorfor højskole?” fremgik det af 
udvalgets betænkning, at højskolens me-
ning var “at konfrontere mennesker med 
almenmenneskelige problemer samt at 
vække deres evne til personlig stillingtagen 
hertil samt bibringe mennesker kundska-
ber og almen dannelse af kulturel og sam-
fundsmæssig art uden faglig specialisering 
eller sigte mod adgangsgivende eksa-
men”. Og under punktet “Hvorfor FDF- og 
FPF-højskole?” stod der: “Landsforbundet 
Frivilligt Drenge-Forbund har en placering 
som et kristent uniformeret drengearbejde 
og ungdomsarbejde og har igennem 60 år 

opnået en betydelig berøringsflade med 
danske hjem. Dette forhold giver FDF en 
forpligtelse til over for unge både i og uden 
for vore egne rækker at fremme en afkla-
rings- og modningsproces hos de unge, så 
de når til et kristent livssyn og sætter dem 
i stand til at leve som selvstændige kristne 
mennesker i samfundet.”

En gave til hele Danmarks ungdom
På landsmødet i 1964 præsenterede FDFs 
næstformand, Gunner Tjalve, forslaget, og 
af referatet fra mødet fremgår det, at han 
bl.a. argumenterede for forslaget på føl-
gende måde: “Man kan spørge, hvorfor har 
FDF ikke forlængst bygget højskole? Hvis 
vi fortsat vil yde den indsats, vi er her for, 
må vi tage opgaven op. (…) Vi må ikke lukke 
øjnene for tidens problemer. Højskolen er 
stedet for samtalerne, hvor man drøfter 
spørgsmålene og går til bunds i dem, uden 
at der i forvejen er færdige svar. Hovedbe-
styrelsen anbefaler at sige ja til højskolen 
nu.” Gunner Tjalve gentog her Poul Schous 
argument fra landsmødet i 1962. Ifølge 
Gunner Tjalve var spørgsmålet nemlig ikke, 
hvad FDF kunne få ud af at bygge og drive 
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en højskole, men hvad FDF kunne videre-
give. En FDF-højskole skulle – med Tjalves 
ord – være “en gave til hele Danmarks 
ungdom” og “en stemme ind i det danske 
samfund”.

Willy Gravesen, der havde været med til at 
stifte Frivilligt Pigeforbund, FPF, i 1952 og 
i 1959 var blevet generalsekretær i FDF, 
redegjorde for økonomien i projektet, og 
to unge arkitekter, Henning Dammeyer 
og Knud Elmose, der var blevet sat til at 
skitsere højskolebyggeriet, viste lysbilleder 
fra den grund i Silkeborg, som højskoleud-
valget og hovedbestyrelsen mente, var det 
mest attraktive sted at bygge, samt skitser 
til selve bygningerne. 

Så fulgte en både lang og følelsesladet 
debat. Fra mange landsmødedeltagere var 
der opbakning til ideen, mens andre var 
mere skeptiske og tvivlende, og et mindre-
tal, der især bestod af repræsentanter for 
københavnske kredse, var decideret imod. 
“Er der ikke lige så stort behov for, at FDF 
bygger lærlingehjem? Ungdomskriminali-
teten er stigende. Der er boligproblemer. 

Vi kunne bygge højhuse i hvert distrikt, 
hvor landsdelssekretærerne så kunne blive 
viceværter,” lød et af de kritiske indlæg. 
En anden argumenterede for, at man i 
stedet for selv at bygge en højskole skulle 
yde tilskud til at sende de FDFere, der skul-
le ønske at tage på højskole, på allerede 
eksisterende højskoler. Så ville det vise sig, 
om interessen for en højskole overhovedet 
eksisterede i FDF-miljøet, lød argumentet. 
Flere i salen opfordrede til, at FDF kon-
centrerede sig om det daglige arbejde og 
om at skaffe drenge og førere nok. “Der er 
allerede højskoler nok,” lød det. 
Gunner Tjalve havde i sin tale nævnt, at 
arbejderbevægelsen var optaget af høj-
skoletanken, og at LO planlagde at bygge 
en højskole. Men en landsmødedeltager 
mente, at hvad LO havde af planer, var 
irrelevant, og andre foreslog, at man kunne 
etablere en FDF-linje på en eksisterende 
højskole. 
I det hele taget var der uenighed om, hvor-
vidt det var FDFs opgave at drive højskole, 
og om en højskole var det mest relevante 
projekt at bruge kræfter på. 
“Højskole eller ungdomsfængsler – vi vil 

ikke bygge nogen af delene, men arbejde 
støt blandt vore drenge,” som en landsmø-
dedeltager slog fast.
Også projektets økonomi skabte bekym-
ring, selv om Willy Gravesen i sit indlæg 
havde understreget, at højskolen skulle 
være selvejende og økonomisk uafhæn-
gig af FDF. Flere mente, at et højskole-
projekt ville trække alt for mange res-
sourcer – både mandskab og penge – ud 
af FDF: “Det vil blive en økonomisk byrde, 
som vi ikke har tid og kræfter til,” som én 
udtrykte det.

Gunner Tjalves indlæg havde imidlertid 
gjort indtryk, og flere, der før landsmødet 
havde været modstandere af højskole-
ideen, blev nu vundet over på hovedbe-
styrelsen og højskoleudvalgets side. En 
landsmødedeltager udtalte: “Jeg var ikke 
tidligere tilhænger af en højskole, men er 
det i dag. FDF må i dag være med til at give 
ungdommen noget. Vi må erkende, at vi 
ikke har evner og kræfter til virkelig at gøre 
noget for ungdommen. Derfor har vi behov 
for en højskole.”
Og en anden sagde samstemmende: “Vi 

skal være meget forsigtige med at kasse-
re dette forslag, for i det lange løb kan vi 
ikke undvære et sted, hvor vore unge kan 
komme hen – et sted præget af det kristne 
livssyn.” Og en tredje supplerede: “Der er 
givet os en enestående chance. Denne 
skole vil uden tvivl blive fyldt fra starten.”

Landslotteri og lån
Debatten mundede ud i en afstemning 
om forslaget til en højskole, hvor 264 
stemte for, 82 imod, og tre blankt. For-
slaget blev vedtaget med 75 % af lands-
mødedeltagernes opbakning, og herefter 
blev forslaget om placering i Silkeborg 
enstemmigt vedtaget. Der havde ellers 
været stærke kræfter, som talte for, at 
højskolen skulle placeres på FDFs lejrcen-
ter Sletten nær Silkeborg, så man kunne 
bruge faciliteterne der. Desuden var der 
kommet forslag og tilbud fra Bjerringbro, 
Brønderslev og Hjørring. Men tilbuddet 
fra Silkeborg var attraktivt, fordi kommu-
nen tilbød at stå for 80 % af driftsudgifter-
ne til den planlagte svømmehal, og fordi 
området ved Silkeborg Langsø var oplagt 
til friluftsliv og idræt af forskellig slags. 
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Endelig vedtog man også på landsmødet 
i 1964 en formålsparagraf for skolen: “Det 
er skolens formål ud fra et kristent livssyn 
på folkekirkens grundlag at arbejde for 
ungdommens åndelige og legemlige sund-
hed.” En formulering, der lå ganske tæt 
op af den første formålsparagraf for FDF, 
og heller ikke er langt fra den nuværende 
formulering i vedtægterne om, at Silkeborg 
Højskole “har til formål at drive folkehøj-
skole ud fra et kristent livssyn og på folke-
kirkens grund” og har til opgave “at fremme 
elevers og kursisters såvel personlige som 
faglige udvikling samt indøve ansvar for 
fællesskabet.”

Efter landsmødet gik det stærkt. Der blev 
sendt en ansøgning ind til Undervisnings-
ministeriet, som allerede i august samme 
år godkendte oprettelse af “FDF og FPFs 
Idræts- og Lederhøjskole”. Desuden blev 
der sat en stor indsamling i gang i FDF i 
form af et landslotteri, ligesom såvel FDFs 
hovedbestyrelse som stab i en periode 
afgav 10 % af deres løn for at støtte øko-
nomisk op om projektet. Lodseddelsalget, 
som blev sat i gang i 1965, gav omkring 

200.000 kroner som bidrag til højskolens 
startkapital, og FDF tog lån hos staten og 
i realkreditinstitutter, så byggeriet kunne 
sættes i gang. Der var dog stadig en vis 
murren i krogene rundt omkring, og på 
FDFs landsmøde i april 1966 var der igen 
debat om højskoleplanerne. Det udviklede 
sig til åben konflikt og trusler om mistillids-
votum til hovedbestyrelsen. Da et medlem 
af hovedbestyrelsen valgte at træde ud, 
og hovedbestyrelsen beklagede, at man 
ikke havde tacklet uenighederne godt nok, 
faldt der dog ro på gemytterne. En truende 
splittelse var afværget, og højskoleprojektet 
kunne gå i gang. I 1967 vedtog Silkeborg 
kommune skitseprojekt og finansierings-
plan, og i 1968 blev grundstenen lagt. 

Fra vision til virkelighed 

1902: FDF stiftes og forbundets stifter, Holger Tornøe, nævner 
idéen om en højskole.

1915: FDFs forbundssekretær Erik Christensen foreslår, at man 
oprettede en FDF-førerhøjskole. 

1944: Hovedbestyrelsesmedlem Erik A. Mogensen foreslår, at 
man opretter en højskole med samme perspektiver som 
FDF.

1946: FDFs næstformand Poul Schou nævner i sin beretning på 
landsmødet tanken om en højskole.

1960: På et hovedbestyrelsesmøde bliver der nedsat et udvalg, 
som skal undersøge mulighederne for at oprette en FDF- 
og FPF-højskole.

1962: På FDFs landsmøde får hovedbestyrelsen opbakning til 
at arbejde videre med højskoleideen og fremlægge et 
gennemarbejdet projekt ved landsmødet to år senere. 

1964: På FDFs landsmøde fremlægges højskoleudvalgets forslag, 
som vedtages efter en lang debat. 1968: Grundstenen 
lægges.

1969: I oktober åbner Silkeborg Højskole for det første hold 
kursister.
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Silkeborg Højskoles første elevhold 1969
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“Den første aften sad vi over for hinanden, 
og Børge skrålede med på de der FDF-san-
ge, som jeg slet ikke kendte. Jeg syntes 
godt nok, at det var lidt overdrevet, og 
det sagde jeg vist til ham,” siger Marianne 
Rasmussen med et stort smil, og Børge 
Rasmussen smiler tilbage og nikker, men 
protesterer også lidt.
“Jeg sang jo bare med. Jeg var vant til at 
synge og kendte sangene, mens mange 
andre slet ikke turde åbne munden og syn-
ge med ved fællessangene i begyndelsen. 
Men jeg kan godt huske, at du lige fik sat 
mig lidt på plads,” siger han. 

Marianne og Børge Rasmussen har været 
gift i snart 45 år, og de har været kærester 
i snart 49 år. Deres første møde fandt sted 
for 50 år siden – den 19. oktober 1969, da 
Silkeborg Højskole åbnede med et hold på 
omkring 80 elever. Egentlig skulle skolen 
være åbnet flere uger før, men håndvær-
kerne var ikke helt færdige, så holdstarten 
blev udskudt i flere omgange. Og da skolen 
åbnede, og det første hold flyttede ind, var 
håndværkerne faktisk stadig ikke færdige 
med de sidste detaljer. 
“Vi gik rundt mellem håndværkerne i byg-
gestøv og ledninger, og køkkenet var heller 

ikke helt færdigt. Men højskolelivet gik i 
gang fra dag ét. Det var virkelig intensivt,” 
husker Børge Rasmussen, der dengang var 
19 år og helt parat til at kaste sig ind i og 
være med til at skabe et nyt fællesskab. Han 
var gået ud af gymnasiet midt i 2.g, og hans 
forældre syntes, at det var på tide, at han 
fandt på noget fornuftigt at lave. Ideen om 
at gå på højskole virkede tiltrækkende på 
Børge Rasmussen, og da FDF åbnede deres 
egen højskole, var der ingen tvivl i hans sind 
om, at det var der, han skulle hen.
“Min familie var meget engageret i FDF, og 
jeg havde læst om højskolens tilblivelse 

i nogle af FDF-bladene. Jeg havde blandt 
andet læst, at en af de ledere, jeg havde 
mødt flere gange, Henry Johansen, skulle 
være lærer på højskolen, og det var afgø-
rende for, at jeg besluttede at tage af sted,” 
fortæller Børge Rasmussen, der flyttede 
direkte hjemmefra barndomshjemmet i 
Holbæk til den nybyggede skole i Silkeborg. 
Marianne, der dengang hed Hald Simon-
sen til efternavn, var også 19 år. Hun var 
allerede flyttet hjemmefra og boede, inden 
hun tog på højskole, i Gentofte, mens hun 
tog en etårig barneplejerskeuddannelse. 
Hendes storesøster mente, at hun derefter 

Marianne og Børge fejrer  
50 års jubilæum med højskolen  
– og med hinanden

Marianne kendte intet til FDF, men havde set en flot brochure om den nye højskole i Silkeborg. Børge var født ind i 

FDF og havde læst om højskolen, fra den endnu kun var en vild idé. De mødtes på skolens allerførste elevhold og blev 

vilde med højskolelivet – og med hinanden. 50 år efter danner de stadig par og husker højskolen som et frit sted med 

fællesmøder, temafester og grænsesprængende oplevelser.
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skulle tage på husholdningsskole, men det 
var Marianne på ingen måde indstillet på. 
Til gengæld syntes hun, at højskolelivet lød 
spændende og tillokkende. Hun vidste ikke 
meget om hverken højskolebevægelsen 
eller FDF, men på biblioteket i Gentofte var 
hun faldet over en flot brochure om den 
nye højskole i Silkeborg. 
“Det var en superflot brochure, og det 
tiltrak mig med den nye flotte skole og 
tanken om at være med til at bygge noget 
nyt op sammen med en masse andre 
unge. Jeg vidste allerede på det tidspunkt, 
at jeg ville være pædagog, og så var det fint 
at have et højskoleophold i bagagen. Så jeg 
søgte ind og blev optaget og uden at have 
nogen særligt præcise forventninger om, 
hvad der ventede mig,” siger hun. 

Liv i huset og indtryk fra hele verden
Marianne og Børge Rasmussen tager imod 
i deres gule hus i udkanten af landsbyen 
Rønninge nær Langeskov på Fyn. Der er 
kaffe, te, kage, hjemmebagt knækbrød og 
danskvand med smag af blodappelsin på 
bordet i stuen. I baggrunden høres snak 
og latter fra deres gæster, en colombi-

ansk-dansk familie, som de har kendt i 
mange år, og som jævnligt besøger Marian-
ne og Børge, når de er i Danmark. Familien 
bor i den lille lejlighed, som Marianne og 
Børge har indrettet til Airbnb-gæster, og 
hvor der det seneste trekvarte år har været 
omkring 80 gæster fra 16 forskellige lande. 
Børge og Marianne kan godt lide, at der er 
liv i huset og at få indtryk fra hele verden. 
“Det er ikke helt så vildt som på højskolen, 
hvor vi boede 80 mennesker sammen 
og var fælles om næsten alt. Men vi er 
nok stadig præget af vores tid på højsko-
len – også i forhold til, at vi godt kan lide 
at have mennesker omkring os og møde 
mange forskellige mennesker,” siger Børge 
Rasmussen.
Han og Marianne har boet i det gule hus 
på Fyn siden 1974 og har været gift lige 
så længe. “Og det finder vi heldigvis stadig 
stort behag i,” som han siger med et smil, 
der gengældes med nik og smil af Mari-
anne. 
“Så man kan godt sige, at det bedste ved 
højskoleopholdet var, at vi mødte hinan-
den,” tilføjer han og smiler igen ved tanken 
om deres første møde i højskolens spise-

stue, hvor Marianne “skældte ud på mig 
over, at jeg sang for højt”.
I den lavloftede, men lyse stue står en guitar 
og et keyboard med et nodestativ, hvor der 
er en bunke nodeark, bl.a. flere med Børge 
Rasmussens egne kompositioner. Som barn 
spillede han og hans to brødre i FDF-orke-
ster, og i dag spiller han i Nyborg Harmoni 
Orkester, hvor der også er en del gamle 
FDF’ere. Hans storebror Leif, som i 1978 
blev lærer på Silkeborg Højskole og året 
efter var med til at starte Ghana Venskabs-
grupperne, som omtales i kapitel 8, købte 
på et tidspunkt en guitar, som han aldrig 
blev rigtig god til at spille på. Den overtog 
Børge, og guitaren blev hans foretrukne 
instrument. Da han ankom til højskolen i ok-
tober 1969, havde han guitaren med. Han 
havde allerede optrådt for et større publi-
kum et par gange og havde været i radioen 
med sit band, PY-HA-koret. Desuden færde-
des han absolut hjemmevant i FDF-miljøet 
og kendte alle sangene i FDF-sangbogen, 
March & Lejr, som lå fremme på højskolen, 
da eleverne ankom. 
“Så selv om det hele på en måde var ret 
rodet og kaotisk de første uger, følte jeg 
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mig hjemme og tryg fra begyndelsen. Hele 
FDF-rammen kendte jeg, og jeg syntes, at 
det var ret spændende at se håndvær-
kerne arbejde. Til gengæld kan jeg huske, 
at det vakte en del furore, at vores værel-
ser blev lejet ud indimellem, når skolen 
arrangerede kurser og møder, når vi var 
hjemme på weekend. Det blev højlydt 
debatteret på nogle af fællesmøderne,” 
husker Børge Rasmussen. 
“For mig var det virkelig overvældende. 
Jeg havde aldrig været i sådan et fælles-
skab før, og på forhånd var jeg spændt på 
at skulle bo på værelse med en, jeg ikke 
kendte, og dele hverdag med så mange 
fremmede mennesker. Det var også helt 
nyt og overraskende for mig, at vi boede pi-
ger og drenge blandet på gangene, for jeg 
havde kun hørt om højskoler, hvor der var 
drenge- og pigegange, og det vildeste var, 
når man besøgte hinanden på gangene,” 
siger Marianne Rasmussen med et smil.

Som at gå i en drøm...
Både Børge og Marianne Rasmussen hu-
sker især det forjættende ved at begynde 
på en højskole som en del af det allerførste 

elevhold, hvor meget lidt var fastlagt på 
forhånd, og eleverne blev opfordret til at 
være medskabende i stort og småt.
“Der var jo sådan set ingenting, bortset fra 
nogle lærere og nogle overskrifter på fage-
ne. Og det var fantastisk, for det betød, at 
det var os, der var med til at lave højskole 
og skabe hele kulturen på skolen. Tiden 
var præget af ideen om medbestemmelse 
og demokrati, så vi holdt fællesmøder hele 
tiden, og alt var til diskussion. Jeg husker, at 
da vi blev budt velkommen, fik vi skitseret 
de ganske få regler, der ikke var til diskus-
sion. Det handlede om, at narkotika var 
forbudt, og at vi skulle behandle hinanden 
ordentligt. Forstanderen og lærerne regne-
de med, at vi kunne opføre os ordentligt. 
Det gjorde stort indtryk på mig,” siger hun. 
Børge Rasmussen supplerer: “Der blev vist 
os meget stor tillid, og der var en anderle-
des frihed, end jeg var vant til hjemmefra. 
Jeg kom fra et almindeligt borgerligt hjem. 
Det var ikke et strengt hjem, men der 
var alligevel en stemning af, at når mine 
forældre havde sagt noget, så var det 
sådan, og så skulle vi rette os efter det. På 
højskolen oplevede jeg stor frihed i forhold 

til det modsatte køn, i forhold til alkohol og 
i forhold til mulighederne i et fællesskab,” 
siger han og uddyber: “Jeg havde oplevet 
meget i FDF-regi, hvor fællesskabet også 
var i centrum. Men på højskolen var der 
nogle helt andre muligheder, fordi vi var 80 
unge mennesker samlet, som inspirerede 
og udviklede hinanden. Det var som at gå i 
en drøm hele tiden … man svævede rundt. 
Der var alle de der møder, og vi lavede 
happenings og teaterforestillinger.” 
“Ja, vi blev virkelig udfordret på, hvad vi ville 
med vores liv, og vi blev opfordret til at 
bidrage til morgensamlingerne. Der skulle 
klasserne på skift lave noget, og vi lærte at 
stille os frem og bidrage med noget i en 
stor forsamling,” husker Marianne.

Landmandsbørn fra Vestjylland og 
hippier fra København
Ofte bestod elevbidragene til morgensam-
lingerne af oplæsning af et digt, fx af Benny 
Andersen, eller af et uddrag af en avisarti-
kel om en aktuel sag. Andre gange spillede 
nogle elever til et par fællessange, eller 
nogle lavede happenings af forskellig slags. 
Marianne og Børge var fx med til at opføre 

et uddrag af en teaterforestilling baseret 
på den amerikanske eksperimenterende 
dramatiker Paul Fosters improvisations-
baserede stykke “Tom Paine”, som skolens 
dramahold arbejdede med i en længere 
periode.
“Set med vores øjne dengang var det et 
helt vanvittigt stykke, meget mærkeligt,” 
siger Børge, og Marianne tilføjer: “Vi stod 
og råbte og skreg, det var virkelig græn-
seoverskridende og nyt for os. Vi var også 
på besøg på Odinteatret i Holstebro og se, 
hvordan de arbejdede.”
Børge husker også, at skolen var præget 
af oprør og opgør med autoriteter. Elev-
holdet var meget blandet; der var både 
landmandsbørn fra Vestjylland og hippier 
fra København, og der skete hele tiden 
noget nyt.
“En gruppe lavede nogle happenings a la 
Bjørn Nørgård, hvor de hældte maling ud 
over det hele og klatrede op på en stige og 
hældte vand ned i hovedet på hinanden. 
Det var ret vildt, men de havde en mening 
med det, det var ikke kun for at provokere,” 
siger Børge Rasmussen og tilføjer, at det er 
svært at afgøre, om de vilde eksperimenter 
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skyldtes en særlig kultur på Silkeborg Høj-
skole eller mest var udtryk for tidsånden 
mere generelt.
“Men vi havde i hvert fald meget stor ind-
flydelse og kunne gøre os gældende. Det 
var helt anderledes end det, vi havde op-
levet i gymnasiet og derhjemme,” tilføjer 
han, og Marianne supplerer: “Vi var også 
modne og klar til det, så selv om der fore-
gik lidt af hvert, gik det aldrig over gevind. 
Der var en enkelt fyr, der blev sendt hjem, 
fordi han var skæv hele tiden, men ellers 
husker jeg ikke, at det var nødvendigt for 
lærerne at lave restriktioner eller repres-
salier over for os. De lod os i høj grad selv 
rede trådene ud, hvis der opstod konflik-
ter eller problemer.”
Marianne bladrer i et fotoalbum med 
sort-hvide fotos fra tiden før, under og 
efter højskoleopholdet. På et par billeder 
står to kvinder grinende med alt tøjet på i 
en brusekabine, hvor vandet er tændt. 
“Vi var nogle piger, der lavede en happe-
ning. En af pigerne skulle rejse hjem, og 
vi var tre, der gerne ville være lidt for os 
selv og holde en afskedsfest. Så vi gik ind 
i bruserummet og sad derinde med en 

flaske rødvin alene. Når nogen bankede på, 
sprøjtede vi på dem med bruseren. Hele 
gangen sejlede, og på et tidspunkt lukkede 
pedellen for vandet, men jeg husker ikke, at 
han skældte ud, og vi blev ikke sendt hen på 
kontoret. Vi skulle bare selv tørre op.”
Hun tilføjer: “Vi festede ikke nat og dag. 
Så det var ikke nødvendigt med en masse 
forbud og regler. Der var også den der 
revolutionerende øl-automat, hvor man 
kunne trække øl fra morgenstunden. Men 
det skete ikke ret tit, at nogen drak om 
formiddagen.”
“Åarh, jeg tror da nok, at du prøvede det,” 
driller Børge. “Og der var var også en 
enkelt gang, øl-automaten blev lukket, fordi 
det var ved at gå lidt over gevind. Lærerne 
var ret gode til at sørge for, at det ikke gik 
helt i kaos.”

Filosofiske samtaler og visionære fester
Både Børge og Marianne husker lærerne 
og forstanderen som meget nærværende 
og sociale og gode til at sætte rammer på 
en tillidsfuld måde.
“Der var altid nogle lærere, som hang ud 
i sofaerne og var til stede og parat til en 

snak,” husker Marianne. Og Børge tilføjer: 
“Jeg husker lærerne som nogle, jeg så op 
til og gerne ville være sammen med. En af 
dem, Henry, som jeg kendte fra FDF, var 
dygtig til at lave film, og jeg husker tydeligt, 
at vi var nogle stykker, som sad sammen 
med ham i kælderen og arbejdede med 
film. Terkel, som underviste i idræt, lavede 
fodboldhold sammen med os og arran-
gerede orienteringsløb i skovene omkring 
FDF-centret ved Sletten, og man kunne 
tydeligt mærke, at han selv syntes, det var 
sjovt. Og så var der Asger, der underviste i 
filosofi, som man kunne have de der lange, 
reflekterende snakke med.”
Lærerne deltog også aktivt i festerne, som 
der var mange af. 
“Når man samler 80 mennesker i 20-årsal-
deren, kan det kun blive én stor fest. Men 
det var ikke disko- eller drukfester. Det var 
temafester, hvor fællesskabet virkelig var 
det bærende. Alle var med til at planlægge 
og spillede en rolle i festen. Vi lavede en 
rejsefest, hvor forskellige dele af skolen 
blev forvandlet til et rejsebureau eller en 
bestemt destination. Nogle var rejseledere 
eller ansat i rejsebureauet, og så kunne 

man ellers gå på besøg i de forskellige 
lande og byer,” husker Børge, og Marianne 
tilføjer. “Vi var i Paris, hvor folk sad og male-
de billeder, og man kunne også komme til 
Moskva og se ballet.”
“Festerne var virkelig visionære, og der var 
meget sammenhængskraft i dem, for alle 
engagerede sig, klædte sig ud og deltog ak-
tivt. Og når vi dansede, var det meget lagt 
an på fællesskabet; så var det folkedans, 
og når vi sang, var det FDF-sange eller Bob 
Dylan eller “We shall overcome”. Nogle spil-
lede på guitar, og så sang vi sammen.”

Højskolen har sat præg på uddannelse 
og arbejdsliv
Alle elever skulle deltage i nogle obligato-
riske fag: foredrag, kristendomskundskab, 
formning, sang og musik, historie og 
samfundsfag, rekreativ idræt og litteratur. 
Derudover var der en række valgfag. Både 
Marianne og Børge deltog i pædagogik, 
psykologi, religion og Ny Testamente og 
dramatik. Derudover valgte Børge for-
eningsdrift, matematik og filosofi-idéhi-
storie, mens Marianne valgte formning, 
engelsk og formelt dansk. 

Børge og Marianne Rasmussen mødte hinan-
den på Silkeborg Højskoles første elevhold og 
har holdt sammen siden.
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“For mig var dramatikken det mest øjen-
åbnende. At lære at stille sig frem foran 
andre på den måde,” siger Marianne, mens 
Børge peger på undervisningen i psykologi 
som det, der gjorde størst blivende indtryk 
på ham: “Det fascinerede mig især at lære 
om gruppepsykologi. Den måde, som man 
kunne manipulere med grupper og enten 
skabe konflikt eller få dem til at fungere. 
Vi lavede en masse spil og øvelser, som 
anskueliggjorde den teori, vi læste. Og så 
kunne jeg jo også hele tiden iagttage de 
samme mekanismer i hverdagen på høj-
skolen,” siger han.
Begge peger på, at de både socialt og fag-
ligt fik meget med sig, som fik betydning for 
deres uddannelse og arbejdsliv.
“Hele gruppepsykologien og pædagogikken 
har været meget afgørende for os begge. 
Jeg husker, at jeg var meget optaget af, 
hvordan lærerne gjorde, når de sagde 
noget i plenum. Den effekt, det havde. At 
forstå de mekanismer er jo stort set det, 
man lever af som lærer og pædagog,” siger 
Børge, der efter højskoleopholdet blev 
militærnægter i en børnehave og derfra 
søgte ind på seminariet og blev uddannet 

Lærerstaben ved Silkeborg Højskoles start i 
1969. Fra venstre: Henry Johansen, forstander 
Torben Berg, Sven Jørn Andersen, Marianne 
Sørensen, Terkel Berg-Sørensen og Asger 
Lindhart.
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pædagog. Børnehavepraktikken fungerede 
som forpraktik, og højskoleopholdet var 
et vigtigt adgangsgivende element, da han 
ikke havde en fuld studentereksamen.
“Og erfaringen fra højskolen med at 
organisere ting og hele måden at tænke 
formidling og undervisning på har jeg brugt 
lige siden. Jeg havde lidt af det med fra FDF 
på forhånd, men det var på højskolen, jeg 
virkelig fik erfaringer med, hvordan man 
organiserer, og hvad et fællesskab kan 
bære,” siger han.
Efter endt uddannelse har han arbejdet 
som underviser og afdelingsleder i bl.a. 
produktions- og ungdomsskoleregi. Og 
Marianne, der umiddelbart efter højsko-
leopholdet blev uddannet pædagog fra 
Bagsværd barneforsorgsseminarium, har 
arbejdet som pædagog og som leder i en 
integreret institution. 
“Jeg har virkelig brændt for pædagogikken 
og også for ledelse, og begge dele fik jeg 
brændstof fra højskolen til. Jeg husker 
tydeligt min tid på seminariet, som var 
et rent pigeseminarium med en mandlig 
rektor, som var vant til at kunne tryne de 
studerende. Men jeg fandt mig ikke i noget, 

og vi var en flok, som sagde klart fra, når 
han talte ned til os. Jeg kom med i elevrå-
det og var med til at bestemme, at vi ville 
sidde i hestesko i stedet for med traditio-
nel bordopstilling. Og jeg ville heller ikke 
finde mig i, at vi ikke måtte ligge topløse i 
haven; vi boede der, og fra højskolen var 
jeg blevet vant til medbestemmelse.” 

Kærester i sidste øjeblik
Børge smiler og tilføjer, at det derhjemme 
nok mest er Marianne, der sidder for bor-
denden, hvis nogen af dem gør det. “Hun 
lagde jo den klare linje fra begyndelsen,” 
siger han med henvisning til deres møde 
den første aften på Silkeborg Højskole, 
hvor Marianne kommenterede hans sang-
stemme. Marianne ser dog ud til at være af 
den modsatte opfattelse!
Også et par andre gange i løbet af de før-
ste uger lagde Børge Rasmussen mærke til, 
at den unge kvinde fra Bagsværd svarede 
bramfrit og selvsikkert igen, hvis nogen ud-
fordrede hende, og han tænkte, at hende 
ville han gerne lære nærmere at kende. 
“Et par uger efter sad hun på en bænk 
udenfor, og jeg gik forbi og kommenterede, 

Silkeborg Højskoles Elevforening 

Den 25. april 1971, da der første gang blev holdt elevstævne på 
Silkeborg Højskole, blev Silkeborg Højskoles Elevforening, SHE, 
stiftet. SHE er en medlemsforening for højskolens tidligere elever, 
som alle automatisk bliver gratis medlem af, når deres højskole-
ophold slutter. 
Formålet er at holde kontakten mellem tidligere elever og Silke-
borg Højskole ved lige, bl.a. via 
- Et årligt elevstævne i september – de seneste år med 

omkring 500 deltagere og flere på venteliste.
- Sommerkurset “Silkeborg Momentum” i august, der arran-

geres i samarbejde med højskolen. 
- “SHout”-arrangementer (Silkeborg Højskole out-arran-

gementer) rundt omkring i landet med grill, hygge og 
kulturelle tiltag.

Foreningen udgav tidligere et blad, Ratatosk, men har nu i stedet 
en hjemmeside (http://shelivet.dk) og er på Facebook.



36

at hun havde rigtig flotte brune ben; hun 
havde lige været på ferie i Spanien. Det 
blev hun rigtig sur over. Men det skræmte 
mig ikke væk. Tværtimod fik det mig til at 
tænke, at hende kunne man få en ærlig 
mening fra. Så da jeg på et tidspunkt var 
med i en gruppe, der skulle arrangere en 
gudstjeneste i Gødvad Kirke, spurgte jeg 
hende, om hun ville kigge på det oplæg, jeg 
havde lavet. Vi eksperimenterede jo med 
alt, også gudstjenesteformen, og jeg ville 
gerne have noget kvalificeret modspil på 
mit oplæg. Det fik jeg også,” husker Børge. 
“Ja, jeg havde ikke noget forhold til kirken, 
men jeg kunne sagtens have en mening 
om det,” siger Marianne med et grin. 
De to havde mange valgfag fælles og blev 
naturligt en del af samme flok, som var to-
neangivende i det sociale liv på højskolen. 
Alligevel var det først kort før, at Marianne 
skulle rejse hjem i marts 1970, at de fandt 
sammen som kærester.
“Det var omkring to uger før, Marianne 
skulle rejse hjem. Hun havde haft en venin-
de på besøg og skulle følge hende til stati-
onen. Enten spurgte Marianne, om jeg ville 
gå med, eller også foreslog jeg det selv; det 

husker jeg ikke. Men jeg husker tydeligt, at 
da vi så skulle til at gå hjemad, tog hun mig 
i hånd og sagde, at det da var lidt koldt i 
vejret. Og så har vi været sammen siden,” 
siger Børge. 
“Jeg havde jo lagt mærke til Børge allerede 
den første aften, men jeg tænkte ikke på, 
at jeg skulle være kæreste med nogen, og 
selv om der var nogle stykker, der gerne 
ville være kæreste med mig, kunne jeg ikke 
lige finde ud af det. Men så gik det op for 
mig, at jeg faktisk rigtig gerne ville være 
sammen med Børge. Og så nåede vi det 
lige, inden jeg skulle hjem.” 
Flere andre på det første hold fandt også 
sammen i par og blev gift. Og mange blev 
ligesom Marianne og Børge uddannet 
som pædagoger og lærere og har arbej-
det inden for kreative fag. Marianne og 
Børge har holdt kontakt med enkelte af de 
andre elever og har desuden været aktive 
i at samle mange fra holdet i anledning af 
skolens 5-, 25-, 35- og 40-års jubilæer. Des-
uden har de været med til flere elevstæv-
ner arrangeret af elevforeningen, de har 
flere gange besøgt bekendte, der har 
gået på højskolen, og har i perioder kendt 

ansatte på skolen, som de også har besøgt.
“Jeg synes jo stadig, at det er vores sted. 
Vi har vel været lidt med til at skabe det,” 
siger Børge. 
“Og det har været med til at forme os”, siger 
Marianne. Og tilføjer, at historien fortsætter. 
For deres ene datter fandt sin mand på 
Silkeborg Højskole for 15 år siden, da hun 
underviste i keramik på et sommerkursus 
og faldt for en af deltagerne.

Børge og Marianne Rasmussen og resten af 
det første elevhold indtager i 1969 skolen.
Foto: Jens Sørensen og Marianne og Børge 
Rasmussen.



37



38



39

Pionérånd, betonbyggeri 
og socialt ansvar

kapitel 3

Silkeborg Højskole blev bygget med pionérånd og moderigtig beton. Alt var ikke klart, da 

det første hold elever rykkede ind. Men byggeriet stod sin prøve, og det samme gjorde 

samarbejdet med lokalsamfundet. Silkeborg Højskole er et hjemligt sted, hvor både elever, 

fleksjobbere og flygtninge i praktik kan udvikle sig og prøve grænser af i trygge rammer.

Med værelser på lange gange og dagligstu-
en som centrum kan Silkeborg Højskole 
godt give associationer til en FDF-lejr. Men 
selv om arkitekter, bygherre og projekt-
gruppen bag skolen var inkarnerede 
FDF-folk, var de bevidste om, at højskolen 
skulle være et sted, som appellerede bredt 
og kunne danne ramme om et mangfol-
digt fællesskab. Samtidig skulle det være 
et sted, som kunne tåle at blive brugt. En 
ramme om en aktiv hverdag med fest, 
glæde, friluftsliv, musik, foredrag og fælles 
måltider. Willy Gravesen, der havde været 

med til at stifte Frivilligt Pigeforbund og 
i 1959 var blevet generalsekretær i FDF, 
var meget engageret i byggeriet, og en 
bemærkning fra ham blev afgørende for 
bygningens udformning. Det fortalte Hen-
ning Dammeyer (1929-2017), den ene af 
de to arkitekter, der kom til tegne Silkeborg 
Højskole, i et interview med journalist Ma-
rianne Luna Røndal få år før sin død: “Willy 
Gravesen sagde, at højskolen skulle byg-
ges, så du kunne stå i midten og råbe på 
Jens, og så kommer han,” forklarede Hen-
ning Dammeyer. Skolen skulle med andre 

ord indrettes, så der var god forbindelse 
mellem de enkelte dele, og i materialer, der 
kunne tåle unge menneskers aktivitets- og 
lydniveau. Valget faldt på den moderigtige 
beton, hvilket betød, at Silkeborg Højskole 
på visse måder blev et tidstypisk byggeri, 
som adskilte sig stilmæssigt fra mange af 
de ældre højskoler. “Beton var in dengang. 
Højskolen er bygget med elementbyggeri 
og mursten i en dansk opbygning. Under-
visningslokalerne og værelserne kunne 
bygges op som elementbyggeri og idræts-
salen i hjørnet som en klump,” fortalte 
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Henning Dammeyer og tilføjede: “Dengang 
gik Ringvejen forbi højskolen, og det gør 
den jo stadig i form af motorvej. Det var 
meningen, at der skulle være et kryds 
mellem Ringvejen og Platanvej. Derfor er 
højskolen lukket med mursten på den ene 
side og åben ud til vandet. Det var lækkert 
at komme derud, for grunden havde det 
rigtige fald ud mod søen.”

Beliggenheden ned til søen er stadig noget 
af det, højskoleelever og besøgende sætter 
pris på, og som giver Silkeborg Højskole 
et særligt præg af at være en skole, der 
åbner sig mod naturen og indgår i samspil 
med den. Det passer godt til skolens fokus 
på friluftsliv og betyder også, at elever på 
andre linjefag ofte søger udenfor i pauser-
ne. Og det giver anledning til mange gåture 
alene eller i grupper. På området ned mod 
søen er der i dag indrettet beachvolleyba-
ne, som især er populær i sommerhalvåret. 
Men oprindeligt skulle der have ligget en 
fodboldbane, fortalte Henning Dammeyer: 
“Der var tegnet en regulær fodboldbane 
foran højskolen, men da den skulle laves, 
forsvandt den i mudder og vand.” Grunden 

var simpelthen meget fugtigere, end pro-
jektgruppen havde forudset. I forbindelse 
med et efterfølgende DGI-landsstævne fik 
grunden dræn, men den er stadig fugtig, 
hvad mange højskoleelever nok husker fra 
deres ophold.

I det hele taget måtte en del ideer, som det 
ofte er i byggefaser, ændres undervejs, og 
ikke alt blev, som projektgruppen oprin-
deligt havde tænkt. Det var fx planlagt, 
at foredragssalen skulle bygges op som 
et amfiteater, men den fik i stedet en lidt 
mere traditionel form. Og da det viste sig, 
at der manglede depotplads, blev der tilfø-
jet en lille karnap ud fra foredragssalen. Til 
gengæld blev de planlagte bokse i kælde-
ren til elevernes tøj ikke til noget. “De er 
aldrig blevet brugt, for man klædte om på 
værelserne,” fortalte Henning Dammeyer.
Desuden blev den oprindelige opdeling i 
en fløj til elever på lange kurser og en fløj til 
elever på korte kurser aldrig rigtig relevant. 
“Tanken var, at kursuseleverne gik ned fra 
køkkenets side, og man kunne sætte en 
foldevæg op og dermed dele spisesalen 
op, hvis højskoleeleverne larmede. Så de 
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behøvede ikke forstyrre hinanden,” fortalte 
Henning Dammeyer i førnævnte interview.

De unge arkitekter arbejdede frivilligt
Da projektgruppen begyndte deres arbejde 
med at udforme de konkrete planer for høj-
skolen, var Henning Dammeyer arkitektstu-
derende, og det samme var hans gode ven 
og FDF-kammerat, Knud Elmose Andersen. 
De gik på Arkitektskolen på Charlottenborg 
i København, og Henning Dammeyer boede 
på FDFs kollegium på Østerbro. 
“Vi tilbød at være med i udviklingen af 
programmet, da alt endnu var luftigt, og 
alle arbejdede gratis. Poul Schou kaldte os 
‘drengene’; han syntes, vi var så unge,” for-
talte Henning Dammeyer med henvisning 
til et af programudvalgets medlemmer, 
FDFs daværende formand, Poul Schou. Ud-
over ham sad seminarielektor og medlem 
af hovedbestyrelsen Jørgen Maibom og 
seminarielektor og tidligere forbundsse-
kretær Hans Skadkjær i programudvalget. 
Og selv om Poul Schou nok syntes, at de 
to arkitektstuderende var meget unge, 
stolede udvalget på, at de kunne bidrage 
med både visioner og faglig viden, og de to 

studerende gik engageret ind i opgaven. 
For at få inspiration besøgte de en række 
højskoler, bl.a. den nu nedlagte Haslev 
Udvidede Højskole på Sjælland og Båring 
Højskole på Fyn samt en række idræts-
højskoler, som de især besøgte, fordi det 
var besluttet, at Silkeborg Højskole skulle 
rumme både svømmehal og idrætshal. 
Pionérånden var stærk, og Henning Dam-
meyer og Knud Elmose Andersen talte ikke 
timer, når de var på inspirationstur. Det 
skete, at det blev tidlig morgen, før de nå-
ede hjem, mindedes Henning Dammeyer. 
“Det var frivilligt arbejde, og vi havde det 
bare sjovt,” som han sagde.

Den gode stemning fortsatte, da selve byg-
geriet gik i gang, om end der også kom en 
vis alvor til. Det var et stort byggeprojekt, og 
der var mange penge på spil. I 1964 stemte 
75 % af deltagerne på FDFs landsmøde for 
forslaget om højskolen, som blev fremlagt af 
FDFs næstformand Gunnar Tjalve. Hoved-
bestyrelsen fik derefter bemyndigelse til at 
bygge højskolen efter de skitserede retnings-
linjer. På samme møde blev det besluttet, at 
højskolen skulle bygges, hvor den ligger i dag. 

Processen med at gøre en FDF-højskole i 
Silkeborg til virkelighed fortsatte, nu med 
Henning Dammeyer og Knud Elmose 
Andersen som aflønnede arkitekter på op-
gaven. I 1967 gav Undervisningsministeriet 
tilladelse til, at første etape af byggeriet – 
uden svømmehal, foredragssal og idræts-
hal – kunne begynde, og i begyndelsen af 
1968 gik byggeriet i gang. Torben Berg blev 
ansat som højskolens første forstander, og 
i januar 1969 blev fem lærere ansat – valgt 
blandt over 200 ansøgere. Den 28. februar 
1969 holdt højskole rejsegilde. Herefter 
blev en økonomi- og administrationsmed-
arbejder ansat, og den 19. oktober – lidt 
forsinket i forhold til den oprindelige plan 
– åbnede højskolen for det første hold 
elever, 83 styk. På det tidspunkt var hånd-
værkerne ikke helt færdige, og de første 
elever kunne på flere måder mærke, at de 
var en del af et pionérprojekt. I slutningen 
af deres ophold var de med til den officielle 
indvielse af skolen 23. maj 1970.

Tørsvømning og byggeri i flere faser
Eleverne på det første hold var dog ikke 
utilfredse, for de var godt klar over, at det 
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var et pionérprojekt, de blev en del af. 
Som højskolens første idrætslærer, Terkel 
Berg-Sørensen, skrev i et jubilæumshæf-
te udgivet i forbindelse med 25-året for 
svømmehallens indvielse: “Det startede 
med tørsvømning. Da højskolens første 
elever ankom i midten af oktober 1969, 
havde man ikke stillet dem i udsigt, at de 
kunne få sig en dukkert i svømmebassinet. 
De vidste godt, at byggeri af svømmehal, 
foredragssal og idrætshal ikke lå lige om 
hjørnet. Selve højskolen var jo endnu ikke 
færdigbygget. Håndværkere fór dagligt ud 
og ind, og det krævede tolerance og tålmo-
dighed at affinde sig med al den uro og alle 
de gener, som dette medførte. De følgen-
de elevhold måtte ligeledes kigge langt 
efter den svømmehal, som de havde set 
frem til at boltre sig i, når der var mulighed 
for det. Men det blev kun til tørsvømning – 
og en tur under bruseren.” 

Men selv om det var en udfordring, at byg-
geriet kom til at foregå i flere etaper, var 
processen generelt konstruktiv og effektiv, 
forklarede Henning Dammeyer: “Mens vi 
byggede, blev der nedsat et byggeudvalg. 

Og der blev skrevet omhyggeligt referat, 
så håndværkerne hele tiden vidste, hvad 
der skulle gøres,” fortalte han og påpegede 
betydningen af, et en lokal FDF’er, lektor 
Orla Ørts, sad med ved byggemøderne 
og havde kontakten med håndværkerne: 
“Orla skabte et godt arbejdsklima,” fortalte 
Henning Dammeyer og tilføjede, at det var 
kendetegnende for hele arbejdsfællesska-
bet. Fejl og misforståelser blev løst i minde-
lighed. Det var fx tilfældet, da opgangen til 
pedelkælderen viste sig at være blevet en 
halv meter for smal: “Entreprenørfirmaet 
tog det uden vrøvl på deres regning, så de 
flyttede den fire meter høje ydermur ud til 
parkeringspladsen.”
Desuden kunne Henning Dammeyer og 
Knud Elmose Andersen med tilfredshed 
konstatere, at budgettet blev overholdt: 
“Byggeriet kostede 11 millioner i første 
etape, og jeg lavede byggeregnskabet. Det 
var promiller, vi overskred. Jeg har aldrig 
haft problemer med økonomien,” forklare-
de Henning Dammeyer i sit tilbageblik på 
byggefasen. 
Henning Dammeyer var både ved indviel-
sen og mange år efter godt tilfreds med 

Silkeborg Højskole – et byggeri i mange etaper

Ubehandlet træ, rå beton og hessian

Solen strålede, og flagene vejede, og det var ret så dejlig en indvielses- 
og feststemning. Gæsterne kom til fods og bils, nød først udsigten 
over Silkeborg Langsø, og kastede dernæst vurderende blikke på 
højskolens to lange fløje, der omsluttede en gård og nogle gevaldi-
ge plæner, hvor der hist og her stod et fodboldmål. På den en fløjs 
vrangside, så man den grå beton i store ufærdige flader.
Det er her svømmehallen, idrætshallen og foredragssalen mangler. 
Først når disse tre store bygninger er bygget, er skolen helt færdig.
Inde i hjørnet, hvor de to fløje mødtes var hovedindgangen – og 
derhen strømmede gæsterne. Straks man kom indenfor blev man for-
undret og grebet af den særlige stemning, som god arkitektur formår 
at skabe. Ubehandlet træ, rå beton og hessian – fotostater, moderne 
malerier, uventede hyggekroge, lys der faldt pludseligt ind ovenfra, fra 
siden – lamper, der hyggede og så store vinduer ud mod det dejligste 
af alt, søen, skoven og himlen derover. Alle undervisningsrummene 
har denne udsigt – her vil en og anden nok falde i staver og glemme 
at høre efter. Men den slags må man vist godt på en højskole.

Uddrag af reportage fra Silkeborg Højskoles indvielse 23. maj 
1970, bragt i FDFs Førerbladet nr. 6/1970.

1968
Grundstenen lægges – i muren ved 
trappen i nederste centralhal. På 

grundstenen står, at Silkeborg Højskole 
skal være til “liv og fest, arbejde og 

fællesskab”.

1969:
Den 19. oktober begynder det første 

elevhold. 

1970
Den 23. maj indvies højskolen officielt.

1977
Svømmehallen indvies.

1981
Foredragssalen indvies.
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resultatet, om end arkitekten i bagklogska-
bens klare lys kunne få øje på nogle få ting, 
han gerne ville have gjort anderledes: “Jeg 
havde lavet værelserne større. Da jeg kom 
ind i dem, tænkte jeg, at de var små. Musik-
salen synes jeg også, var lidt lille. Men der 
var akustikfolk inde over.” Desuden ærgre-
de han sig over, at de oprindelige farver på 
værelsesdørene blev sløjfet i forbindelse 
med en renovering: “Hver gang havde sin 
farve på værelsesdørene: rød, gul, grøn 
og blå. Farverne var sat op, så de harmo-
nerede. Eleverne kunne sige, at de boede 
på den røde gang osv. I forbindelse med 
senere renovering forsvandt disse farver 
og dermed også denne idé, desværre.”
Alt i alt tænkte Henning Dammeyer dog 
tilbage på højskolebyggeriet med glæde og 
vurderede, at det gode samarbejde mellem 
alle involverede var en afsmitningseffekt 
fra den ånd, der herskede i ledersamarbej-
det i FDF.

Samarbejde med Silkeborg Kommune
Da højskolen blev bygget, lå den i Gødvad 
Kommune, så arkitekter og byggeudvalg 
holdt møder med de daværende sogne-

rådsformænd i Gødvad i løbet af byggeriets 
1. etape. Ved kommunalreformen 1. april 
1970 blev Gødvad sammen med syv andre 
små kommuner samt Virklund, der blev 
udskilt af Them Kommune, lagt sammen 
med Silkeborg. Herefter var det Silkeborg 
Kommune, højskolen skulle samarbejde 
med, bl.a. omkring byggeri og drift af svøm-
mehallen. Gravearbejdet til svømmehallen 
gik i gang i januar 1976, i oktober 1976 
var der rejsegilde, og 16. marts 1977 blev 
svømmehallen indviet med FDF-orkester, 
tale ved højskoleforstander Torben Berg, 
opvisning ved Silkeborg Svømme Klub og 
deltagelse af bl.a. borgmester Ernst Thom-
sen, højskolens formand Willy Gravesen og 
undervisningsinspektør Vilhelm Nielsen. 
Dagen efter var der åbent hus, og over 500 
troppede op, så der ligefrem indimellem 
var kø ved billetautomaten. Svømmehallen 
var på det tidspunkt den eneste svøm-
mehal i byen, og her var både almindeligt 
svømmebassin og børnebassin. På svøm-
mehallens et års fødselsdag kunne den 
første halinspektør offentliggøre et besøgs-
tal på 130.370, heraf over 60.921 personer 
fra offentligheden, knap 39.000 skolebørn, 

der havde modtaget svømmeundervisning, 
og over 28.000 personer, der havde brugt 
svømmehallen som medlemmer af en 
klub. Ligesom 1. etape af højskolebyggeriet 
holdt svømmehalsbyggeriet sig ret tæt på 
det budgetterede; hallen havde kostet lige 
knap 12 millioner kroner mod et overslag 
på lidt over 11 millioner. 

I anledning af 25-årsjubilæet for svømme-
hallen i 2002 udkom et hæfte, hvor flere 
familier beskrev, hvordan de havde brugt 
svømmehallen fra første dag og havde ‘sø-
sat’ op til tre generationer i den. I samme 
hæfte skrev Silkeborg Højskoles daværen-
de forstander Carsten Kolby Kristiansen 
under overskriften “Den gale, men geniale 
vision”:
Visionen om at den nye højskole i Silkeborg 
også skulle rumme en svømmehal viste sig 
at være nærmest genial. Set i bakspejlet. 
Dér ser man jo som bekendt klarest. Men 
der var uden tvivl mange betænkelige mi-
ner, da Silkeborg Højskoles fædre drømte 
om at tilføje en svømmehal i fuld skala til 
højskolen. Det vil jo være dyrt, og hvad 
med driftsomkostningerne? 

Alligevel drømte man fra højskolens side 
så stærkt, at også byens vise fædre med 
borgmester Ernst Thomsen i spidsen 
turde bide til bolle. Med andre ord: 
Silkeborg Højskole påtog sig ansvaret 
med at bygge og drive en ny svømmehal i 
Silkeborg, og Silkeborg Kommune erklæ-
rede sig rede til at leje svømmehallen til 
skole- og klubundervisning samt støtte 
den offentlige åbning for byens borgere. 
Takket være dette lidt usædvanlige gen-
sidige partnerskab mellem højskole og 
kommune fik Silkeborg by en svømmehal 
tidligere, end det ellers ville have været 
tilfældet, og Silkeborg Højskole fik en 
svømmehal til brug for elever og kursi-
ster, som man ellers aldrig ville have haft 
råd til selv at drive.
Om samarbejdet mellem højskole og 
kommune tilføjede Carsten Kolby Kristian-
sen: “Tilliden i samarbejdet kan f.eks. ses 
af, at det først var efter mere end 24 års 
forløb, at kommunen og højskolen indgik 
en egentlig skriftlig aftale om partnerska-
bet vedr. svømmehallen. Indtil da hvilede 
forholdet alene på den gensidige tillid, 
sædvane og et enkelt byrådsreferat.”

1982
Der bygges lærer-  

og personaleboliger.

1989
Den nye idrætshal indvies efter 

ombygning og udvidelse af de gamle 
gymnastiksale.

1991-1992
Ny forstanderbolig bygges og tages i 

brug.

1995
Ny lærerbolig opføres.

2004
Musikhuset indvies.
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25 år senere er samarbejdet omkring 
svømmehallen fortsat en succes – til glæde 
og gavn for højskolen og byens borgere. 
Og det tillidsfulde samarbejde er blevet 
udvidet til flere områder. Fx har Silke-
borg Højskole og Silkeborg Kommunes 
beskæftigelsesafdeling indgået en samar-
bejdsaftale, der blandt andet består i, at 
højskolen stiller praktikpladser til rådighed 
for Beskæftigelsesafdelingen i køkken, 
pedelfunktion, rengøring, undervisning 
og praktik. Praktikpladserne besættes af 
både jobparate borgere, unge, der skal 
have afklaret uddannelsesretning eller 
har forskellige udfordringer af social eller 
psykisk karakterer, samt personer, der 
skal i jobtræning for at komme tilbage til 
arbejdsmarkedet efter sygemelding og 
borgere med komplekse udfordringer af 
social og/eller helbredsmæssig karakter og 
borgere med flygtningebaggrund. 
“Silkeborg Højskole går all-in på at være en 
aktiv del af lokalsamfundet og tage ansvar 
– også for folk på kanten af arbejdsmarke-
det. Højskolen er faktisk en mellemstor ar-
bejdsplads målt med Silkeborg-alen, så det 
betyder noget, at den tager så stort ansvar. 

Alene det seneste år har vi haft 13 perso-
ner i praktikforløb på højskolen,” fortæller 
beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune, 
Jørgen Skovhus Haunstrup.
Han har selv en fortid som elev på højsko-
len i forårssemesteret 1998 og husker sit 
ophold som givende på mange planer: “Det 
bedste ved opholdet var, at man fik mulig-
hed for at vokse i sin tilgang til livet. Jeg har 
især nogle stærke billeder af undervisnin-
gen i litteratur, hvor verden virkelig åbnede 
sig, fordi vi havde tid til at tage de store og 
dybe drøftelser. Det gav perspektiv på livet. 
Og så var der store fællesskabsoplevelser 
med sang og musik, hvor det igen var afgø-
rende, at man tog sig tiden til samværet og 
til at afsøge nye dybder sammen,” siger han.
Og netop det at tage sig tid og give plads 
til hinanden er kendetegnende for den 
indsats, som højskolen gør i forhold til 
kommunens beskæftigelsesindsats, vurde-
rer Jørgen Skovhus Haunstrup.
”Praktikperiodens længde varierer. Det 
er minimum fire til otte uger, men typisk 
er det længere forløb, ofte 13 uger, der 
kan forlænges med 13 uger mere. Og det 
kræver noget af en arbejdsplads at rum-

me de mennesker, som er målgruppen 
for praktikforløbene, og hjælpe dem til at 
vokse,” siger han og uddyber: “Vi har haft 
folk i praktikforløb i køkken og i pedelfunkti-
on og i svømmehallen, og både pedellen og 
køkkenlederen har taget et stort ansvar. Det 
kræver rummelighed og evnen til at fokuse-
re på menneskers ressourcer og støtte den 
enkelte. Det kræver store mennesker og 
særlig viden. Bademesteren og køkkenlede-
ren har taget en mentoruddannelse, som vi 
tilbyder i kommunalt regi, hvor man får nog-
le konkrete redskaber. Det handler bl.a. om 
samtaleteknikker. Hvordan kan man tage 
den svære samtale og hjælpe praktikanten 
med at sætte sig nogle mål? Hvordan siger 
man til en person, hvis vedkommende 
møder usoigneret, og hvordan støtter man 
vedkommende i at møde til tiden? Man får 
også redskaber til at tackle konflikter og 
til at gå i dialog med de kolleger, som skal 
arbejde sammen med praktikanten.”

Socialt ansvar, samskabelse og 
sommerlejr
Jørgen Skovhus Haunstrup mener, at det 
siger meget om den rummelige kultur på 

Silkeborg Højskole, at så mange praktikan-
ter kommer igennem succesfulde forløb. 
“Generelt er de arbejdspladser, der har 
succes med at tage praktikanter ind, 
præget af trivsel og god ledelse. Og på 
højskolen har man tilmed den udfordring, 
at eleverne også skal indgå i et fællesskab 
med praktikanterne. Det handler om at 
have en kultur for at løfte i fællesskab og 
være sammen også om de ting, der ikke 
bare er nemme.”
Han tilføjer, at det efter hans mening klæ-
der en højskole, at den ikke kun er optaget 
af at give eleverne det, de umiddelbart 
ønsker sig. 
“Det er sympatisk, at man ikke bare giver 
eleverne det, de vil have med på deres 
egen lille egovogn. Nogle høj- og efter-
skoler nøjes nok i højere grad med at 
give eleverne de specifikke kompetencer, 
de efterspørger, for at komme videre i 
uddannelsessystemet. Silkeborg Højsko-
les projekt er tydeligvis større end det, og 
det gør noget godt for den enkelte og for 
fællesskabet,” siger han.
Han tilføjer, at Silkeborg Højskoles enga-
gement i lokalsamfundet og samfundet 
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i bredere forstand også viser sig ved, at 
højskolen tager flygtninge i praktik og som 
elever. 
“På den ene side får flygtningene et godt 
fundament for integration, fordi de får 
trænet deres danske sprog, får en relation 
til danske unge og de får et indblik i dansk 
kultur. På den anden side får de danske 
elever mulighed for at lære en anden del af 
virkeligheden at kende ved at leve sammen 
med nogle nye danskere, som har nogle 
helt andre og ofte ganske barske erfaringer 
med sig.” 
I det hele taget har Silkeborg Højskole 
ifølge beskæftigelseschefen stor værdi for 
Silkeborg, fordi højskolen engagerer sig i 
samfundet og sørger for, at de ressour-
cer, som findes på skolen, også kommer 
verden uden for skolen til gode. 
“Højskolen er fx repræsenteret i et sam-
skabelsesråd med repræsentanter for 
erhvervsliv, civilsamfund og kommune. Vi 
har lavet flere arrangementer, som højsko-
len har lagt grund og hus til, og højskolen 
har bidraget til arrangementer i byen, fx et 
to dages folkemøde i efteråret 2018 med 
omkring 100 events, hvoraf højskolens 

elever stod for flere,” siger Jørgen Skovhus 
Haunstrup. 
Silkeborg Højskole var i sommeren 2018 
desuden med til at afvikle en sommerlejr for 
unge, herunder unge med flygtningebag-
grund. 30 børn deltog i en uges aktiviteter, 
hvor de mødtes hver morgen og tog hjem 
igen om eftermiddagen. Lejren var en suc-
ces, som parterne forventer at gentage. Og 
som en medarbejder i kommunen, Sebasti-
an Brink Løvschall, der var involveret i lejren, 
siger om højskolens personale: “De vil 
virkelig gerne tage ansvar, er altid ekstremt 
imødekommende og klar på nye projekter.” 

Rummelighed i køkkenet
Køkkenleder på Silkeborg Højskole Karin 
Klesner har været ansat på højskolen i over 
40 år og har gennem en del år haft folk i 
arbejdsprøvning og praktikforløb i skolens 
køkken. For hende er det en naturlig kon-
sekvens af højskolens værdigrundlag og en 
spændende udfordring, som betyder, at 
hun er i næsten daglig kontakt med Silke-
borg Kommune. 
“Vi har løbende folk i praktik i køkkenet, 
som regel i et halvt år eller mere, for det 

tager tid for dem at falde til og lige så 
langsomt komme sig og folde sig ud og 
genfinde deres ressourcer. Da vi begynd-
te at tage folk i arbejdsprøvning, var det 
langtidsledige på kontanthjælp. I dag er 
det ofte folk, der er stressramte eller ud-
brændte eller har ondt i livet. Vi har også 
en del psykisk sårbare og mennesker med 
autisme, OCD og andre psykiske lidelser. 
De bliver lært op og finder ud af, hvad de 
skal videre frem. Jeg tilpasser opgaverne til 
den enkelte. Et køkken kan jo godt være et 
hektisk sted. Dem, der har været stress-
ramt, skærmer jeg ved at finde en rolig 
plads og give dem små opgaver, som de 
kan koncentrere sig om uden at forholde 
sig til alt det andet, der sker,” fortæller 
Karin Klesner.
Hun har via Silkeborg Kommune fået en 
mentoruddannelse, der har givet hende 
viden om psykisk sårbare og om, hvordan 
hun bedst kan støtte de mennesker, hun 
har i arbejdsprøvning. 
“Det vigtigste er nok empatien. At man kan 
sætte sig ind i den enkeltes situation. Sam-
tidig er det vigtigt, at praktikanten får tillid 
til mig, så vi kan tale åbent om tingene. Jeg 

er nødt til at vide, hvad der er svært for 
den enkelte, så jeg kan forklare de andre 
i køkkenet, hvilke særlige hensyn de skal 
tage. Indimellem er det også nødvendigt, at 
jeg konfronterer praktikanterne med nogle 
svære ting. Hvis deres personlige hygiejne 
ikke er så god, fx. Det kan godt være svært, 
men det er også min rolle,” siger Karin 
Klesner.
Hun holder af at følge praktikanterne over 
tid og se deres udvikling, for selv om man-
ge kommer med svære problemer, er der 
mange solstrålehistorier.
“Jeg har fx haft en kvinde i praktik, der var 
uddannet kok og var mor til to små børn. 
Hun var totalt udbrændt; hun kunne ikke 
engang kigge os andre i øjnene og virkede 
til at have opgivet det hele. Men der gik 
ikke ret lang tid, før hun begyndte at drikke 
kaffe med de andre i pauserne. Hun var 
her i syv måneder, og da hun holdt op, fik 
hun fik job som kok igen,” fortæller Karin 
Klesner med et smil og nævner endnu et 
eksempel: “Der var en ung fyr på 20 år, 
som var blevet mobbet hele livet. Han hav-
de autisme, og han svedte og havde det 
frygteligt med at skulle være blandt andre. 
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Han kunne næsten ikke sige noget, og det 
var faktisk grænseoverskridende for mig, 
at jeg var nødt til at bede ham tale højere. 
Men han endte med at lukke sig op og fik 
så meget interesse for madlavning, at han 
ville læse videre inden for ernæring.”
Også for mange andre har et praktikforløb 
i køkkenet gjort en stor forskel, selv om 
de ikke altid er kommet videre i job eller 
uddannelse.
“For nogle har det handlet om noget så ba-
salt som at få noget ordentlig mad. Nogle 
af kontanthjælpsmodtagerne har ikke haft 
råd eller ressourcer til at lave ordentlig 
mad til sig selv. Men her har de fået noget 
godt og sundt at spise hver dag,” siger hun. 

Et åbent køkken med tid til en kop kaffe
Også for mange af højskolens elever har 
den sunde mad og kontakten til Karin 
Klesner i køkkenet været en afgørende del 
af deres ophold. Mange tidligere elever 
nævner Karin, når de skal pege på en 
person på højskolen, som har haft særlig 
betydning for dem, og køkkenlederen 
bliver jævnligt kontaktet af tidligere elever, 
der ringer eller skriver for at fortælle, 

hvordan det er gået dem. Desuden genser 
hun mange tidligere elever ved det årlige 
elevstævne, hvor der skal laves mad til 
500 gæster, og det ofte vrimler med folk i 
køkkenet, som lige skal ud og have en kop 
kaffe og hilse på. “Når der kommer sådan 
en gut på knap 70 år, som ikke kender ret 
mange af de andre deltagere, så varmer 
det jo, når jeg kan huske hans navn,” siger 
hun med et smil.

Karin Klesner har det princip, at køkkenet 
på højskolen skal være åbent. 
“Nogle gange kan mine kolleger godt synes, 
at der er lige lovlig meget renderi. Men mit 
udgangspunkt er, at højskolen er elevernes 
hjem, mens de bor her, og i et hjem skal 
køkkenet være åbent. Der er ikke tag-selv, 
men elever og lærere må altid komme ud 
og høre, hvad vi skal have at spise, eller få 
en kop kaffe og en snak. Jeg kan lide den 
daglige kontakt med de mennesker, der er 
i huset. På en eller anden måde er jeg nok 
tillidsvækkende, fordi jeg lytter og gerne vil 
forstå, hvem folk er. Jeg har selv store børn 
og tænker tit, at eleverne kunne være mine 
egne børn. Eleverne taler med mig om 

mange ting og ved, at hvis de har lidt ondt i 
livet, kan de altid komme ud og få en snak. 
Og de kan komme med ideer og forslag til 
menuen.” 

Karin Klesner tilføjer, at arbejdet i et 
højskolekøkken kræver, at man er åben og 
omstillingsparat. For der sker ofte uven-
tede ting, som når en lærer har glemt at 
tænke køkkenet ind i sin planlægning, og 
der med kort frist skal smøres 90 madpak-
ker, eller når en gruppe elever spontant 
finder på at lave bål og snobrød. Men 
som regel finder Karin Klesner og hendes 
personale en løsning, og hun strækker sig 
langt for, at alle elever får deres ønsker til 
maden opfyldt. Hun har kontakt med alle 
elever i løbet af et semester, for hver uge 
skal en af husgrupperne have køkkentjans, 
hvor de hjælper med at ordne grønsager 
om morgenen og dækker bord og vasker 
op efter frokost og aften. Samtidig får de 
en introduktion til køkkenet og noget viden 
om sundhed, ernæring og hygiejne.
“Jeg gør mig umage for, at vi serverer sund 
og varieret mad, men det er elevernes an-
svar, hvad de vælger fra buffeten, og hvad 

de putter i munden. Så når nogle af elever-
ne klager over, at de bliver for tykke, må jeg 
minde dem om, at der altid er noget sundt 
på buffeten, men at sund mad også skal 
kombineres med frisk luft og motion,” siger 
Karin Klesner med et smil. Og tilføjer, at 
den bedste ros, hun har fået, var fra en fyr, 
der roste maden for at smage bedre end 
hans mors.

I det hele taget skorter det ikke på rosende 
ord om Karin Klesner fra elever, lærere og 
samarbejdspartnere. Da hun i 2018 havde 
40 års jubilæum og 60 års fødselsdag, 
holdt forstander Jacob Zakarias Eyermann 
en tale, hvor han understregede hendes 
store betydning for højskolens hverdag. 
Han sagde bl.a.: “Karin, du har et enormt 
overblik, og jeg er imponeret over det, du 
sammen med dine medarbejdere leverer. 
Altid til tiden. Når jeg ind imellem har åbnet 
fryseren eller køleren inden et elevstævne 
eller et andet stort arrangement, har jeg 
hurtigt lukket igen, for alt er pakket. Alle 
kubikcentimeter er fyldt ud. Det er gået 
op for mig, at det må være det, John og 
du laver på ferierne rundt om i verden. I 
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øver tetris, hvor figurerne skal pakkes, så 
de passer sammen, så der ingen luft er 
imellem. Ellers forstår jeg ikke, hvordan 
man kan have så mange pølsehorn, kager, 
franskbrød, frikadeller og 200 liter kødsovs 
i en fryser.”

Et ekstra hjem
Når køkkenet er så centralt for mange af 
højskolens elever både under og efter 
deres ophold, skyldes det ifølge tidligere 
elev og formand for Elevforeningen fra 
2014-2018, Signe Randorff, at højskolen 
for mange bliver et ekstra hjem. Et sted, 
som de på linje med deres barndomshjem 
ser frem til at komme tilbage til, og hvor 
maden er med til at fastholde minderne 
og oplevelsen af, at alting er (næsten), som 
det altid har været. 
“Når vi kommer tilbage til elevstævner og 
andre arrangementer, er det tydeligt, at vi 
har det med højskolen som med et hjem – 
vi finder selv kaffen og sætter os på vores 
‘faste’ pladser. De første gange, jeg var til-
bage, skulle jeg lige indstille mig på, at der 
var nogle andre, der levede her til daglig. 
At det, man selv oplevede som unikt, hele 

tiden begynder forfra. Men det er skønt at 
komme tilbage, for det er hjem, hvor man 
lynhurtigt kan tune ind på stemningen 
igen, og ligesom i et barndomshjem er det 
rart, at tingene er, som de plejer at være.”
Signe Randorff tilføjer, at de i elevforenin-
gen på sin vis forsøger at forlænge højsko-
leopholdet. 
“Arrangementerne i elevforeningen er en 
mulighed for at få et skud af den energi 
og gejst, som man som højskoleelev får 
af at være her. Vi fokuserer på at lave 
åndehuller og højskoleoplevelser i form af 
forskellige events i Aarhus og København. 
Men elevstævnet og det sommerkursus, vi 
arrangerer i samarbejde med lærerne på 
selve højskolen, er noget særligt. For selve 
skolen betyder meget for oplevelsen, tror 
jeg. De fysiske rammer gør det simpelthen 
lettere at finde tilbage til den særlige høj-
skolestemning. Den kommer næsten af sig 
selv, når man spiser i den samme spisesal 
og ser på det samme vægtæppe, som man 
kiggede på, mens man boede her.”
En del tidligere elever kommer også tilbage 
til højskolen for at deltage i arrangementer 
med fx Folkekirkens Nødhjælps Ungdom 

eller andre organisationer, som holder mø-
der og events på Silkeborg Højskole. Og for 
mange er gensynet med skolen med til at 
bevidstgøre dem om, hvor stor betydning 
opholdet har haft for deres videre livsbane 
og deres værdier.
Matthew Daniali, der var elev i 2014-2015 
og igen i efteråret 2015, siger: “Når man 
møder elever fra andre hold, er der en 
særlig forståelse, fordi man deler nogle 
værdier. Der er en respekt omkring hin-
anden og en fælles forståelse af, hvordan 
man skal være som menneske. Jeg læser 
på RUC nu, og der møder jeg mange, som 
har gået på andre højskoler, og hos dem 
oplever jeg også nogle fælles træk og en 
særlig forståelse. En rummelighed. Den 
kan man sikkert også få på andre måder, 
men et højskoleophold gør noget ved én. 
Noget med fællesskab og respekt og det at 
tage ansvar for hinanden.”

For Ulla Visbech, der var elev på Silkeborg 
Højskole i 1986 og i dag er medlem af sko-
lens bestyrelse, udpeget af FDF, er højsko-
len også et vigtigt orienteringspunkt. “Jeg er 
kommet her løbende gennem 30 år, både 

som bestyrelsesmedlem i to omgange og i 
FDF-sammenhænge. Når jeg er i Silkeborg 
i andre anledninger, tænker jeg altid på, 
at det er her ‘min’ højskole ligger. Og når 
jeg møder andre, som har gået her, kan 
man mærke, at man har noget sammen. 
Min mands lillesøster er gift med en, der 
også har gået på Silkeborg Højskole, og det 
gør, at vi hører sammen på en eller anden 
måde. Og man hører til stedet. Det fysiske 
sted betyder meget, også for at holde min-
derne i live. Da min datters efterskoleven-
inde blev elev heroppe sidste år, spurgte 
jeg med det samme ‘hvilket værelse bor 
hun på?’, og så ser man jo det hele for sig.”
Ulla Visbech tilføjer, at selv om skolen er 
blevet renoveret, udbygget og modernise-
ret, ligner den sig selv, og det er hun glad 
for. 
“For nylig diskuterede vi i bestyrelsen det 
nye loft i spisesalen, og nogle foreslog, 
at der blev sat nye lamper op samtidig. 
Men det argumenterede jeg imod, for jeg 
synes, at lamperne hører til. Møblerne har 
været her i 50 år og hører til stedet. Det 
betyder også, at man føler sig hjemme, når 
man kommer tilbage. Man indtager bare 
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huset og tænker ikke over, at det lige nu 
er andres hjem. På den måde er det vores 
alles højskole,” siger hun og tilføjer, at det 
for hende som inkarneret FDFer minder 
om det forhold, hun har til FDFs lejrcenter 
Sletten. “Begge steder er mine steder. Når 
jeg spiser aftensmad på højskolen, er det 
som at være tilbage i 1986. Når der bliver 
givet beskeder efter maden, er det som 
et ekko fra dengang, Jeg sidder altid og 
forventer, at nogen siger ‘der er hockey i 
hallen i aften’. Noget bliver bare ved med 
at være det samme.”

Silkeborg Højskole er rummelig og 
bygget, så der er plads til aktiviteter og 
mange mennesker. Men mange lægger 
alligevel mærke til, at undervisningsgangen 
er meget bred. Og det er der en helt særlig 
grund til. Den ene af FDFs to stiftere, Holger 
Tornøe, var nemlig også uddannet arkitekt. 
Og selv om han ikke direkte havde noget 
med byggeriet af Silkeborg Højskole at 
gøre, kunne han ikke lade være med at 
engagere sig i projektet. Han havde selv 
meget tidligt i FDFs historie fået ideen 
om, at forbundet skulle lave en højskole, 
og da projektet begyndte at blive en rea-
litet, tænkte han med og fik en del vilde 
ideer og visioner. Blandt andet fik han den 
tanke, at eleverne skulle have noget klassisk 
kunst at se på, som samtidig kunne give 
dem et indblik i verdenskulturarven. Hans 
oprindelige tanke var, at der på den lange 
undervisningsgang skulle være forskellige 
effekter af kunstnerisk art – fra Rom, Græ-
kenland, Mesopotamien osv. Når eleverne så 
vandrede ned gennem gangen, ville de få en 
oplevelse af verdenskulturens udvikling. Tor-
nøes idé var oppe i hovedbestyrelsen, som 
dog ikke traf nogen beslutning om den. Men 
Tornøe gik alligevel videre med ideen ved at 
kontakte Nationalmuseet. Museet havde 
nogle statuer af karyatider, kvindefi-
gurer, der fungerer som bærende led 
som søjle i en bygning, og som findes 
i den arkaiske græske kykladiske 
arkitektur, mest kendt fra den sydlige 

del af templet Erechtheion på Akropolis i 
Athen. Statuerne stod på det tidspunkt i depot, 
og Tornøe fik lavet en aftale om, at de kunne 

komme over på Silkeborg Højskoles undervis-
ningsgang, når skolen skulle indvies. Det vidste 
hovedbestyrelsen ikke noget om, men på et tids-
punkt blev generalsekretæren for FDF, Willy Gra-

vesen, kontaktet af Nationalmuseet, som oplyste 
ham om, at figurerne var klar til at blive sendt 
af sted – pakket på en lastbil i store trækas-
ser. Højskolen var langt fra bygget færdig, 
og projektgruppen var ikke helt så begejstret 
for “Tornøes nøgne damer”, som de blev 
omtalt, som han selv var. I første omgang 

blev figurerne derfor emballeret i hø og halm 
og lagt i kartoffelkælderen på Æblegården, 
naturværkstedet på FDFs lejrcenter Sletten, 
der huser FDFs historiske samling. Her lå de, 
da Holger Tornøe døde i 1967. Og selv om 
der var rigeligt plads på undervisningsgan-
gen, da Silkeborg Højskolen stod færdig to 
år senere, kom ‘Tornøes nøgne damer’ aldrig 
til at stå der. I stedet kom de i en årrække til 
at stå på Tønballegaard ved Horsens Fjord, 
hvor Horsens Kommune havde indrettet 
naturskole, lejrskole og kursus- og konferen-
cecenter. Her havde Holger Tornøe siddet 
og skrevet sine første visioner og tanker om 
det, der siden blev til FDF. På den måde 

blev Tornøe og hans damer på en måde 
forenet. Og Silkeborg Højskoles elever 
fik trods alt også en masse kunst at se 
på – blot af en lidt anden slags, som 
man kan læse mere om i kapitel 8.

Hemmeligheden bag den brede gang
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Forstander Jacob Zakarias Eyermann giver beskeder i spisesalen
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kapitel 4

At gå en ekstra mil  
for den anden

Silkeborg Højskole har meget til fælles med mange andre højskoler. Men selv om man 

sjældent ser en FDF-skjorte på matriklen, sætter baggrunden i FDF sit præg på skolen.

“Silkeborg Højskole er et frirum med plads 
til at tænke selv – med tanke for andre.”
Sådan lyder Silkeborg Højskoles motto, 
som er skrevet ind i vedtægterne for høj-
skolen. Men hvad betyder det i praksis? Og 
hvordan ser og mærker man i hverdagen 
på skolen, at den har baggrund i en børne- 
og ungdomsorganisation, der bygger på et 
kristent grundlag?

“I skolens værdigrundlag kom det til at hed-
de, at det handler om at være menneske 

og blive medmenneske,” siger Helga Kolby 
Kristiansen, der sammen med sin mand, 
Carsten Kolby Kristiansen, var Silkeborg 
Højskoles forstander fra 1986 til 2014.
“Det var den korte formulering af, hvad vi 
ønskede at give eleverne med. Frirummet, 
hvor der er plads til at tænke selv, er nød-
vendigt for at udvikle sig som et menneske. 
Og gennem samspillet med andre i et for-
pligtende fællesskab lærer man at tænke 
på andre end sig selv – for derigennem at 
blive et medmenneske. Det er på en måde 

ganske enkelt, men er også meget kom-
plekst og omfattende,” uddyber hun.

Helga og Carsten Kolby Christiansen har 
ligesom skolens øvrige forstandere en tæt 
tilknytning til FDF, og en række af de værdi-
er, de har pejlet efter i deres arbejde som 
forstandere, har de med fra den kirkelige 
børne- og ungdomsorganisation. Flertallet 
af skolens bestyrelse er udpeget af FDF, 
og flere af lærerne samt en del elever har 
i hele højskolens historie haft tilknytning 
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til FDF – eller har fået det via opholdet på 
højskolen. Silkeborg Højskole har da også 
både værdimæssigt og i konkrete samar-
bejdsrelationer i alle årene har haft et tæt 
samspil med landsforbundet.

Alligevel er det ikke helt let at sætte finge-
ren på, hvad der er FDF, og hvad der ‘bare’ 
er højskoletradition i almindelighed. De fle-
ste fag, som udbydes på Silkeborg Højsko-
le, kan man også finde på andre højskoler, 
og mange af morgensamlingerne kunne 
også finde sted på andre højskoler. Elever-
ne er kun for et mindretals vedkommende 
aktive FDFere. Lige siden FDFs landsmøde 
vedtog at rejse en højskole, har det stået 
klart, at Silkeborg Højskole ikke måtte blive 
en FDF-højskole for de ‘indviede’ og unifor-
merede FDFere. I FDFs ånd er højskolen 
tværtimod åben for alle, og det er et klart 
mål, at man som elev ikke skal føle sig 
ekskluderet, hvis man hverken kender til 
FDF eller er kristen. Samtidig er de fleste 
– både (tidligere og nuværende) lærere, 
elever, forstandere og andre, der kender 
til skolen – enige om, at Silkeborg Højskole 
er præget af en særlig ånd og stemning, 

der også er kendetegnende for FDF. Og for 
Helga og Carsten Kolby Kristiansen har det 
været afgørende, at der ikke kunne skelnes 
mellem, hvad der er FDF, og hvad der er 
højskoletradition. På Silkeborg Højskole er 
det to sider af samme mønt.

Fra Bjergprædikenen til 
højskolehverdagen
Carsten Kolby Kristiansen eksemplificerer 
det med en oplevelse fra et af elevholdene. 
“Vi havde en islandsk elev, der skulle hjem 
til Island, da forårssemesteret var slut. Jeg 
sad på hans værelse og snakkede med 
ham om hans oplevelser på højskolen. 
Undervejs sagde han: ‘du skal bare vide, at 
jeg synes, at det, der kendetegner ste-
det, er, at her går vi gerne en ekstra mil 
for hinanden’. Udtrykket stammer jo fra 
Bjergprædikenen, hvor Jesus i et afsnit om 
gengældelse siger, at vil nogen tvinge dig til 
at følge ham én mil, så gå to mil med ham. 
I almindelig tale refererer det til, at man er 
villig til at gøre noget ekstra for et andet 
menneske. Jeg tror måske også, at det er 
en fast talemåde på Island. Det afgørende 
var imidlertid, at det for denne elev var lige 
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Den her dag / Du bar mig

Den her dag
hvor jeg kigger mig tilbage
ser jeg nu spor
der hvor jeg gik på den ujævne jord
Og jeg ser, du var der hele vej’n
Og jeg ser, du bar mig

Den dag jeg vender mig væk i tårer
uden straks at mærke din varme favn
Den dag jeg blotter mine sår
uden at høre din helende stemme hviske mit navn
Den dag holder jeg op med at græde
og med at føle glæde

Det her liv
Det her underlige liv
ud over ord og forstand
bragte mig tæt på en underlig mand
Og jeg ser en aften i april
at du bli’r og går en ekstra mil

Den dag jeg vender mig væk i tårer
uden straks at mærke din varme favn
Den dag jeg blotter mine sår
uden at høre din helende stemme hviske mit navn
Den dag holder jeg op med at græde
og med at føle glæde

Alting gror
På det nordlige moder jord
breder det grønne sig ud
Skønheden melder sig når varmen sender bud
Og vi ser alt åbne sig på ny
som et tegn igennem støv af regn

Og jeg ser du var der hele vej’n
Og jeg ser du bar mig

Tekst og melodi: Anne Odgaard Eyermann, 2013

For Carsten og Helga Kolby Kristiansen at 
se er der en klar sammenhæng mellem 
højskolens værdier, som de leves ud i 
hverdagen – og som de opfattedes af den 
islandske elev – og baggrunden i FDF. For 
selv om der ikke er opsat FDF-skjolde på 
skolen, så er afsættet og forankringen i FDF 
ikke til diskussion og har aldrig for alvor 
været det.

I en tekst om Silkeborg Højskoles historie 
udtrykker Carsten og Helga Kolby Kristian-
sen det sådan:
Helt fra projektets begyndelse blev der fra 
både FDFs formand, hovedbestyrelsen og høj-
skoleudvalget, der stod for den egentlige virke-
liggørelse af højskolen, formuleret meget klare 
principper for, hvad Silkeborg Højskole skulle 
gøre godt for. Skolens formål blev i datidens 
sprog formuleret til “ud fra et kristent livssyn 
og på folkekirkens grund at arbejde for ung-
dommens åndelige og legemlige sundhed”.
Højskolen blev skabt med en klar følelse 
af et stærkt landsforbund i ryggen, hvilket 
naturligvis på den ene side indebar en stærk 
forpligtelse, men på den anden side – og må-

præcis det, der var karakteristisk for hans 
oplevelse af Silkeborg Højskole. At man er 
parat til at gøre noget ekstra for hinanden. 
Og jeg tænker, at måske har han ret. Det 
gælder ikke kun blandt eleverne, men også 
for personalet, og personale og elever 
imellem.”
Da personalet kort efter samledes for at 
evaluere kurset, refererede Carsten Kolby 
Kristiansen den islandske elevs karakte-
ristik af skolen. “Jeg var utrolig glad for at 
kunne videregive elevens indtryk, for det 
sagde meget præcist, hvad der er vigtigt 
for Silkeborg Højskole – hvad vores formål 
er,” siger han. 

Efterfølgende skrev en af de daværende 
musiklærere, Anne Odgaard Eyermann, en 
sang, Den her dag / Du bar mig, inspireret af 
udtrykket om den ekstra mil og den island-
ske elevs oplevelses.
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Højskole på folkekirkens grund

I vedtægterne for Silkeborg Højskole står der blandt 
andet om højskolens formål og idegrundlag:

§1. Formål 
1.1 Silkeborg Højskole, der er oprettet af FDF og FPF 
og FDF-Samvirket den 1. oktober 1969, er en privat 
selvejende institution, der har til formål at drive 
folkehøjskole ud fra et kristent livssyn og på folkekir-
kens grund. 

§2. Værdigrundlag
Med udgangspunkt i den danske folkehøjskoles tra-
dition for livsoplysning og Silkeborg Højskoles egen 
rod i et kristent livssyn er det Silkeborg Højskoles 
opgave at fremme elevers og kursisters såvel per-
sonlige som faglige udvikling samt indøve ansvar for 
fællesskabet.

Værdimål 
Silkeborg Højskoles værdimål søges opnået i hen-
holdsvis undervisning og samvær ved at skabe:
1. Længsler og visioner, der bliver til gennem et 
møde med politiske visioner, historiske bedrifter, en 
kristen tilværelsestolkning, naturens gang, poetisk 
sprog og perspektiverende billeder.

Også plads til ateister
Også før Carsten og Helga Kolby Kristian-
sens forstandertid gjorde forstandere 
og lærere sig overvejelser over, hvordan 
skolens værdigrundlag skulle sætte sig 
igennem i hverdagen, og hvordan skellet 
skulle være mellem at stå ved sine værdier 
på den ene side og undgå ‘bekendelses-
tvang’ på den anden side. Leif Rasmus-
sen, der blev ansat som lærer i 1978 og 
selv havde baggrund i FDF, siger om den 
problemstilling: “Vi var meget bevidste om, 
at Silkeborg Højskole skulle åbne sig mod 
verden og skulle være en gave til hele Dan-
marks ungdom, ikke kun til FDFere eller til 
kristne. Vi var udsprunget af det kristne, 
men ville være for alle unge. Vi talte meget 
om, hvordan vi konkret skulle gøre det. Vi 
lavede 12-sang, men var enige om, at vi 
ikke ville have bordvers og morgensang. 
På andre højskoler med rod i et kristent 
bagland kunne man sikkert slutte fx en 
vennedag med en fælles andagt, men ikke 
hos os. Dertil kom vores elever med for 
forskellig baggrund, og de skulle ikke føle 
sig hjemløse af den grund. Så det var en 
konstant udfordring, hvordan vi kunne ba-

ske vigtigst – betød, at højskolen trygt kunne 
holde tungen lige i munden med hensyn til 
både selvforståelse og udvikling.
Højskolen måtte ikke snævre ind til kun at 
være en FDF-skole, men skulle udvikle sig til at 
være en bred, åben skole for mødet mellem 
det særlige, FDF står for og kan, og så skolens 
elever og kursister.

At holde tungen lige i munden, så det idé-
mæssige grundlag afspejlede sig i skolens 
hverdag, uden at det blev en eksklusiv 
FDF-skole, har været en konstant opgave, 
erkender Helga Kolby Kristiansen:
“Det var en udfordring at bevare balancen. 
Der var FDFere på nogle af elevholdene, 
som syntes, at der var for lidt FDF og fx 
efterlyste, at vi sang til bords. Andre syntes, 
at der var alt for meget FDF. Vi tog alle 
synspunkter alvorligt i et forsøg på at holde 
balancen mellem, at vi ikke var et værdi-
neutralt sted, men heller ikke de færdige 
holdningers holdeplads.”
Carsten Kolby Kristiansen nikker og sup-
plerer: “Man skulle kunne smage på stedet, 
hvem vi var.”
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lancere mellem at stå ved, hvem vi var, og 
samtidig være åbne. Jeg kan huske, at der 
var en pige blandt vores elever, som var 
overbevist ateist. I slutningen af semeste-
ret sagde hun, at hun var glad for, at der 
var så åbent hos os, fordi det gav mulighed 
for at få de der snakke om tro og tvivl uden 
at blive presset ind i noget. Det endte med, 
at hun ville læse teologi. For mig var det et 
eksempel på, at vi ramte en god balance. 
Mange af eleverne modnedes virkelig af de 
samtaler, vi havde, og blev mere sikre på, 
hvad de ville med livet. Men i baglandet og 
ude omkring var der af og til folk, der kriti-
serede os for ikke at være forkyndende.” 

Trods den lejlighedsvise kritik har man 
på Silkeborg Højskole hele tiden fast-
holdt, at kristendommen skal ligge som 
et grundlag, der inspirerer og giver med- 
og modspil uden at tage form af direkte 
forkyndelse. Og selv om det kan lyde vagt, 
betyder det ikke, at kristendommen bliver 
utydelig eller glider ud af hverdagen. 
For som en af skolens lærere, Marianne 
Søgaard, der underviser i kor, sangskriv-
ning og vokalensemble, siger: “Man siger, 

at på en højskole skal man kunne tale om 
alting, og det betyder også, at man skal 
kunne tale om kristendom. Det særlige for 
Silkeborg Højskole er nok, at vi insisterer 
på, at det skal vi tale om, ligesom vi taler 
om alt muligt andet. Det er ikke forkyndel-
se, men det er heller ikke tabu; refleksio-
ner over kristendom er tværtimod tænkt 
ind i hverdagen helt lavpraktisk ved, at vi 
fx har en morgensamling hver uge, hvor 
kristendommen skal aktualiseres på en 
eller anden måde. Det står i skolens vær-
digrundlag, at det skal være på den måde, 
og det gør, at der snakkes om kristendom 
fortløbende, og den kristne tradition 
for tænkning bliver en ‘samtalepartner’ i 
dannelsen af livssyn og ståsteder. Der er 
ingen krav om, at læreren, der holder den 
morgensamling, skal være troende kri-
sten; overhovedet ikke, det er jo et bredt 
sammensat lærerværelse, hvor folk har 
det forskelligt med tro. Men man skal som 
lærer kunne aktualisere kristendommen, 
og det kan være i form af alt fra kristen-
domskritik til at tale om et digt, som har 
et kristent tema. Jeg har fx brugt sådan en 
morgensamling til at introducere en sang, 

som jeg har skrevet med klimaet som 
tema. Vi havde en uges morgensamlinger 
med overskriften ‘klimaet og jeg’, og der 
inddrog jeg min sang. Det faldt mig natur-
ligt at bruge kristne billeder i teksten. Ord 
og begreber som syndefald og forvalter-
tanke er for mig at se aktuelle i forhold til 
en klimadebat.”

Salmer skrevet i et åbent sprog
En af de tidligere musiklærere på skolen, 
Hans Dammeyer, påpeger, at mange af de 
sange og salmer, som er skrevet af skolens 
nuværende og tidligere lærere, er kende-
tegnet ved et inkluderende og åbent sprog.
“Man kan som regel læse ud af salmernes 
sprogbrug, at de er skrevet ind i sammen-
hængen her på Silkeborg Højskole. Et godt 
eksempel er Leif Rasmussens ‘Spænd over 
os dit himmelsejl’, som Hans Holm lavede 
melodi til. Det er trosbekendelsen, men 
uden at ord som Vorherre, Jesus eller Gud 
indgår. Det fik han faktisk kritik for i kirke-
lige miljøer, men jeg synes, at det er et fint 
eksempel på kommunikation af evangeliet, 
der åbner ud mod mennesker, som ikke 
er en del af inderkredsen i de kirkelige mil-

jøer. Teksten skjuler ikke noget, men siger 
det på en åben måde.”
Og selv om højskolen har sit udspring i FDF 
og deler værdier med bevægelsen, er der 
en forskel i forhold til, hvordan kristen-
dommen formuleres, og hvor grænsen for 
det forkyndende går. En forskel, som også 
viser sig i teksterne til de salmer, som er 
skrevet i regi af henholdsvis FDF og Silke-
borg Højskole, påpeger Hans Dammeyer, 
som selv har skrevet melodi til en række 
salmer i begge regi. 
“En tekst som Sten Kaaløs ‘Du kom til vor 
runde jord’ er præget af at være skrevet 
i FDF-regi og ikke i højskolens regi. Den 
afsluttende linje, ‘Jesus, du min herre’, ville 
ikke være skrevet sådan, hvis teksten var 
skrevet i højskoleregi,” siger han. 
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Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod mørke, død og krigens vold –
du himmelbuens Herre.

Skænk os det klare kildevæld,
som skaber liv i strømmen.
Vi finder ikke kilden selv,
så hold os fast på drømmen:
At du er livets kilde, som
får blinde til at se sig om – 
du underfulde Herre.

Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng –
du fællesskabets Herre.

Spænd over os dit himmelsejl

Tekst: Leif Rasmussen 1988.
Melodi: Hans Holm, 1988.
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Ved gudstjenesterne på højskolen bruges 
dog alle slags salmer, påpeger Anne Od-
gaard Eyermann: “Vi bruger salmer fra hele 
traditionen, både gamle og nye, der er skre-
vet her i huset og helt andre steder. Vi skal 
jo også hente salmer ind på højskolen og 
give dem liv her, ligesom salmer skrevet her 
skal ud og leve uden for huset,” siger hun. 

Og det lykkes i høj grad at skabe et flow 
mellem højskolen og verden udenfor, også 
når det gælder kristendom og salmesang. 
Ved det årlige elevstævne er der fx en 
stærk tradition for, at mange af de omkring 
500 deltagere er med ved den afsluttende 
gudstjeneste søndag formiddag. 
“For en del år tilbage blev der holdt 
gudstjeneste i skolens lille sal med måske 
20 deltagere, sandsynligvis de kirkevante. 
Men så ændrede vi på gudstjenestens 
udtryk og rykkede det ind i den store sal, 
og efterhånden kom der rigtig mange. 
Det er jo frivilligt og endda søndag mor-
gen efter en nat, hvor der virkelig bliver 
festet, og mange slet ikke har været i seng. 
Alligevel kommer der flere hundrede, og 
det er ikke bare FDFerne eller de kirke-

vante i øvrigt,” fortæller Hans Dammeyer, 
og Marianne Søgaard uddyber: “Jeg tror, 
at gudstjenestens form er helt afgørende. 
Der er på den ene side ingen tvivl om, at 
det er en gudstjeneste, for der indgår bøn, 
refleksion og salmer. Der er en klar liturgi. 
Men det har en åbenhed over sig, som jeg 
også kender fra FDF-gudstjenester. I år 
valgte vi fx temaet ensomhed og havde et 
element, hvor vi brugte en projektor til at 
inddrage linjer, som eleverne selv havde 
skrevet om det tema. Vi havde bedt dem 
skrive nogle sætninger, som begyndte med 
ordene ‘Jeg er ensom, når …’ og ‘Jeg føler 
mig som en del af et fællesskab, når …’. 
300 menneskers refleksioner kom op på 
lærredet. Alle erfarede, at ingen er alene 
med sin ensomhed – og det er en para-
doksal og god erkendelse at få kollektivt. 
Sætningerne blev samlet op i en refleksion, 
hvor der bl.a. blev citeret af K.E. Løgstrup 
om ensomhed og fællesskab. Det store 
kor og vokalensemblet og de elever, der 
kunne spille instrumenter, bidrog også. 
Det er elevernes gudstjeneste, de er aktive 
medspillere. Og de, der ikke er vant til at 
gå i kirke, synes, at de kan være i det. Der 

indgik bønner i liturgien, ikke fadervor den 
dag, men det kunne der ligeså godt have 
gjort. Der blev læst op fra Nye Testamente, 
og eleverne læste bønner op på arabisk, 
tysk og dansk.” 
Anne Odgaard Eyermann supplerer: 
“Eleverne føler sig ikke fremmedgjort, de 
kan selv lægge farver på situationen, og for 
nogen bliver det en mulig indgang til troen. 
De får lov at opleve, at kristendommen ikke 
er fastlåst i en bestemt form.” 

Morgensamlinger med mindfulness 
Gennem Silkeborg Højskoles historie har 
forstanderne og en del af lærergruppen 
haft tilknytning til FDF, og ifølge Helga og 
Carsten Kolby Kristiansen har det bety-
det, at man ikke har mistet orienteringen 
gennem skiftende og usikre tider i højsko-
lebranchen.
“Vi lagde vægt på at have lærere, der kom 
fra FDF, så det ikke kun var os som for-
standere, der skulle fastholde værdierne. 
Omvendt kunne de lærere, der ikke var FD-
Fere, måske tydeligere fornemme, om FDF 
på en eller anden måde kom til at fylde for 
meget,” siger Helga Kolby Kristiansen, og 

Carsten Kolby Kristiansen supplerer: “Men 
uanset baggrund satte lærerne generelt 
pris på, at højskolens grundlag var så klart, 
at de ikke skulle opfinde den dybe tallerken 
forfra hele tiden.”

En af de nuværende lærere, Michael 
Rasmussen, er vokset op i FDF-sammen-
hæng og er tilmed søn af en af skolens 
tidligere lærere, Leif Rasmussen. Han har 
tidligere været ansat på en efterskole med 
baggrund i Indre Mission, hvor han også 
var glad for at være, men føler sig endnu 
mere hjemme på Silkeborg Højskole: “Jeg 
føler mig helt vildt meget hjemme her. Det 
skyldes ikke bare, at jeg har været her som 
barn. Det er noget med det værdimæssige. 
Når vi starter et nyt hold op, og alle er vildt 
spændte, og der lugter af stresshormoner, 
og vi sætter os den første aften og synger 
sammen, så føles det utroligt rigtigt. Der er 
den der stemning af, at det er os, som sid-
der her lige nu, der skal lave højskole sam-
men. Det giver mig en ro i forhold til, at nu 
gør vi igen det rigtige – vi synger sammen, 
alle os, der er helt ukendte for hinanden, 
og sangen og fællesskabsfølelsen skaber 
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noget godt med det samme. På samme 
måde, når en morgensamling afspejler en 
kristen tilværelsestolkning; så føler jeg mig 
også hjemme,” siger han.
Og netop spændingen mellem den kristne 
tilværelsestolkning og den store spændvid-
de i lærer- og elevgruppen er en livgiven-
de og vigtig udfordring, mener Michael 
Rasmussen:
“Det er superspændende, at her er 
kolleger, som alle engagerer sig, men har 
meget forskellige tilgange til det kristne 
værdigrundlag. Og det er da klart en ud-
fordring, hvordan vi holder fast i grund-
laget. Hvor meget skal man vægte det, 
når man ansætter nye lærere? Hvordan 
balancerer man morgensamlingerne, hvor 
der fx nogle gange kan blive præsenteret 
begreber fra yoga eller mindfulness, uden 
at den hinduistiske eller buddhistiske bag-
grund bliver tydeliggjort? Jeg mener, at det 
er vigtigt, at vi ikke stikker eleverne blår i 
øjnene ved at bilde dem ind, at man bare 
kan vælge den religion eller de elementer 
af en religion, der lige passer én. For mig 
personligt skaber religionen også sand-
hed og mening, men det er mere som et 

refleksivt valg, end det har med følelser 
at gøre. Det er bl.a. religiøse påstande og 
paradokser, der gennem fortællingen er 
meningsfulde.”

Samtaler, kaffe og fællessang i 
hverdagen
Skolens værdigrundlag afspejler sig altså 
blandt andet i morgensamlinger, sangvalg, 
gudstjenester og tematiske diskussio-
ner. Men også i selve omgangsformen 
og måden, man behandler hinanden på. 
Dialogen og det ligeværdige møde præ-
ger hverdagen og har et klart afsæt i de 
værdier, skolen har fælles med FDF, og i et 
grundtvigsk menneske- og dannelsessyn, 
påpeger både tidligere og nuværende 
forstandere.
“Man forandrer intet i FDF uden en leven-
de dialog, og det samme gælder på en 
højskole. Hverdagen er karakteriseret ved, 
at vi er i samtale med hinanden, lærerne 
imellem og med eleverne. Som forstander 
kan man ikke klare sig med at udstikke 
ordrer; alt må foregå i levende dialog og 
vekselvirkning, ellers flytter man ikke en 
dyt,” siger Helga Kolby Kristiansen om sin 

erfaring som landsformand for FDF i 16 
år og forstander på Silkeborg Højskole i 
næsten 30 år.
Carsten Kolby Kristiansen fortsætter: 
“Man er nødt til at have medarbejderne 
med sig i det praktiske og i den ånd, 
man ønsker, skal herske. Hvordan taler 
pedellen til eleverne? Og hvordan taler 
køkkenlederen til eleverne?” siger han og 
tilføjer, at nogen sikkert vil mene, at det 
er spild af tid med et ugentligt husmøde 
med deltagelse af alle elever og hele per-
sonalegruppen – også oldfrue, køkken-
personale og pedel. 
“En rationaliseringsekspert ville nok spørge, 
hvorfor hele personalet er med til at synge 
fællessang og drikke kaffe. Men det er 
vigtigt for en højskole. Så kan oldfruen 
rejse sig og sige, at eleverne skal give en 
hånd mere med. Kom det som en skidebal-
le fra forstanderen, ville det slet ikke have 
samme effekt,” siger han. 
Helga Kolby Kristiansen tilføjer, at hele per-
sonalegruppen på en højskole har stor be-
tydning for den ånd, der hersker, hvor det 
enkelte menneskes værd er helt centralt: 
“Personalets måde at være i samtale med 
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eleverne har afgørende betydning. For 
nogle af eleverne kunne vores køkkenleder 
Karin være helt afgørende. At hun vidste, 
at en elev lige havde brug for at få en kop 
kaffe klokken 7 hver morgen for overhove-
det at komme i gang. Eller at hun kunne se, 
hvem der havde brug for en snak hen over 
gryderne.”
Carsten Kolby Kristiansen nikker. “Der er 
mange tidligere elever, for hvem en person 
i køkkenet eller en pedel står som den, de 
havde en stærk tilknytning til. Hele perso-
nalegruppen var meget bevidst om, hvor-
dan vi forholdt os til hinanden og til ele-
verne som mennesker. Måske kunne det 
være fristende at sige, at vi ikke gad bøvlet 
med de svage elever eller de internationale 
elever, men fordi det handlede om respekt 
og ligeværd, vidste vi dybest set, at der ikke 
var nogen vej udenom.” 
Helga Kolby Kristiansen uddyber: “Det 
kristne menneskesyn, at alle er skabt af 
Gud og lige meget værd, skulle fastholdes 
i hverdagen og som en del af kulturen. Når 
man stod med en elev, der havde brug for 
en snak, tænkte man ikke, at nu satte man 
det kristne menneskesyn i funktion. Nej, 

så trådte det menneskelige frem, og man 
måtte forsøge at gøre det, der var nødven-
digt i situationen.” 

Det kan tidligere musiklærer Anne Od-
gaard Eyermann nikke genkendende til: 
“Der ligger noget i fundamentet her, som 
sætter sig ret tydeligt igennem. Forstander 
og personale skaber en kultur, hvor man 
er optaget af, at vi er lige meget værd som 
mennesker. Det viser sig i den måde, man 
taler om og med hinanden på. Eleverne 
kommer med meget forskellige udgangs-
punkter, og der bliver talt med respekt om 
og med dem uanset deres baggrund. Det 
gælder også mellem kollegerne.”

Et frirum med plads til forskellighed
Karin Klesner, køkkenleder på Silkeborg 
Højskole i over 40 år, er enig: “Jeg synes, 
at skolens kristne grundlag kan mærkes 
på den måde, vi omgås hinanden. Vi er 
gode kollegaer, og vi løfter i flok. Det er 
også naturligt, at vi tager folk i arbejdsprøv-
ning. Mennesker, der er stressramte eller 
udbrændte eller har ondt i livet af den ene 
eller anden grund. De er her op til et halvt 
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år eller endda mere. Det har vi plads og 
rum til, og blandt mine kolleger i køkke-
net er der forståelse for, at vi skal kunne 
rumme forskellige mennesker i forskellige 
livssituationer. Også i forhold til eleverne 
er det vigtigt, at vi har tid og plads til, at 
de kan få et frirum og puste ud. Her kan 
de få et menneskeligt nærvær. Vi har tid 
til at tænke på hinanden i hverdagen. Det 
går jo stærkt i samfundet i dag, og mange 
unge, især pigerne, stiller store krav til sig 
selv og vil gerne gøre alting perfekt. Men 
her kan de prøve en masse ting af uden 
det samme pres. Her kan de være sig selv 
– og få venner for livet. Jeg håber virkelig, 
at højskolen kan bevares som et frirum, 
hvor unge med forskellige baggrunde kan 
mødes.” 

Også lærer i friluftsliv Michael Rasmussen 
understreger det som en vigtig værdi, at 
Silkeborg Højskole har plads til forskellig-
hed, fordi det er et vigtigt aspekt i de unges 
dannelse, at de møder andre erfaringshori-
sonter end deres egen.
“Mit håb er, at eleverne er blevet udviklet 
i stedet for indviklet, når de tager herfra. 

En af mine tidligere kolleger fra efterskolen 
sagde det på den måde, at man skal møde 
noget andet end sig selv for at udvikles. 
Mange efterskoler og højskoler har en 
masse velfungerende elever, der ligner 
hinanden rigtig meget. Møder man det 
samme som sig selv, bliver man bekræftet 
og kredser om sig selv og bliver mere ind-
viklet, ikke udviklet. På Silkeborg Højskole 
synes jeg, at vi trods alt har en forskellig-
hed, som kan være med til at udvikle de 
unge. Sådan som folkeskolen kan, og som 
militæret kan for de værnepligtige. Så op-
dager man, at der er andre måder at leve 
og tænke på, end man lige troede.”
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Højskolen som mødested og kampplads

Bent Martinsen, der var forstander på Silkeborg Høj-
skole fra 1977 til 1986, var uddannet lærer og cand.
pæd. og havde arbejdet et par år som præst, før han 
blev forstander. Da han forlod forstanderjobbet, blev 
han igen præst. Han var imidlertid meget bevidst om, 
at der ikke skulle forkyndes kristendom på Silkeborg 
Højskole. I skolens årsskrift for 1978 skriver han under 
overskriften ‘En programerklæring – eller noget om 
højskolens vigtigste opgave’:

Silkeborg Højskole har sin egen identitet, som kommer til 
udtryk ved, at skolens lærere har et fælles udgangspunkt 
– en fælles grundopfattelse (med afvigende nuancer, na-
turligvis) af, hvad det vil sige at være menneske, og hvad 
menneskelivets bestemmelse er – sådan som det kommer 
til udtryk i den kristne kirkes forkyndelse. Det udtrykkes 
i vedtægterne for Silkeborg Højskole således. Det er for-
målet, ud fra et kristent livssyn, på folkekirkens grund, at 
drive en ungdoms- og idrætslederhøjskole. 
Det betyder ikke, at vi i vor måde at leve på fremtræder 
som mennesker, der tror om os selv, at vi lever sandt og 
rigtigt. Men det betyder, at vi lever på Guds ord – eller 
måske bedre udtrykt, at vi har brug for den inspiration og 
befrielse til livet, som er i det kristne evangelium.
Om eleverne ønsker at tilslutte sig dette, står enhver frit 
for. Kristendommens sandhedsværdi skal ikke under-
støttes ved andet end evangeliet selv. Kristendommen 
må i kraft af sig selv stå i prøven mellem andre tilværel-
sesforståelser. Højskolen er således en kampplads, hvor 
forskellige livsopfattelser brydes. Det betyder på sin vis, 
at det er forbundet med risiko at tage på højskole. For 
enhver vil sandsynligvis dér møde et eller andet, som man 
må afgøre sig i forhold til.
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At møde eleverne autentisk og ærligt
For den nuværende forstander, Jacob 
Zakarias Eyermann, er det en kongstanke, 
at det er mødet med det andet menneske, 
der for alvor betyder noget. 
“Mødet står helt centralt på Silkeborg Høj-
skole, ligesom det gør i FDF. FDFs ambition 
er at give børn og unge et ståsted at møde 
verden fra, bl.a. via mødet med ledere, der 
har noget på hjerte. Og her på højskolen 
er mødet med de andre elever og med læ-
rerne altafgørende. I fagene er mødet også 
centralt. Det er lærerne, der tænder en 
gnist i de unge og får dem til at engagere 
sig, drømme og tænke nyt. Derfor er de an-
satte alfa og omega, ikke kun lærerne, men 
alle ansatte. Det kan være Karin i køkkenet, 
som bliver afgørende i en elevs dannelse. 
Vi hører elever, der bagefter siger ‘det var 
Karin, der så mig’,” siger han og uddyber: 
“I mødet står vi ved, hvem vi er, og hvad 
vi kommer med. Jeg møder de unge med 
mit værdigrundlag og menneskesyn. Om 
de tager det med sig, må være Helligån-
dens opgave eller arbejde. At møde dem 
autentisk og ærligt er min opgave. Og som 

højskole er det en gave, at vi altid har vidst, 
hvor vi kom fra, men også at vi skulle drive 
højskole for alle. Vi driver højskole på FDFs 
grundlag, og det skal vi fortsætte med. 
Derfor er det også vigtigt, at vi har historien 
med os og er bevidste om, hvad vi er vok-
set ud af. Vi skal udvikle os, skjorten skal 
skiftes, og vi skal have nye farver og fag på. 
Men vi skal have grundlaget med videre.” 

Henning Iburg Andersen, bestyrelsesfor-
mand på Silkeborg Højskole 1995-2001, 
vurderer, at det gennem alle 50 år stort 
set er lykkedes at gøre netop det – drive 
højskole med et bevidst og sikkert grund-
lag og plads til fornyelse: “FDF har ikke fyldt 
så meget, som nogle nok forventede. Men 
det er kun godt, at det ikke har udviklet sig 
til en ren FDF-skole. I min tid i bestyrelsen 
syntes nogle i FDF, at der var for lidt sam-
menhæng mellem FDF og højskolen. Men 
jeg var uenig. Det har betydet ufattelig me-
get for FDF, at højskolen kom i gang, så selv 
om forbindelsen ikke har været så direkte, 
som nogle ønskede, har højskolen givet 
utrolig meget til FDF. Højskolen har været 

centrum i meget af det, der står centralt i 
FDF – det internationale arbejde, musikken, 
det aktivistiske kirkeliv. Højskolen har reelt 
fungeret som en uformel lederuddannelse; 
mange landslejrchefer og medlemmer af 
landslejrudvalget i FDF har været omkring 
Silkeborg Højskole og har fået uvurderligt 
meget med derfra.”
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Et ståsted at møde verden fra

FDFs værdier fremgår af organisationens ambition, hvor der står:
FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.
Relationer: FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, ople-
ver og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte. 
Tro: FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål 
i livet, på et folkekirkeligt grundlag.
Leg: I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordrin-
ger lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.
Samfundsengagement: FDF skaber ansvarlige, demokratiske 
og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi 
lever i.

Kilde: FDFs ambition, vedtaget på FDFs landsmøde november 2014.

FDFs formand, Jonas Kolby Laub Kristiansen 
er vokset op på Silkeborg Højskole.  
Foto: Simon Fauerskov
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“Jeg spiste alle mine aftensmåltider på 
skolen som barn, jeg var med til morgen-
samlinger, svømmede i svømmehallen 
om morgenen, var med til foredrag om 
aftenen og havde mine kammerater med 
over i hallen for at spille badminton. Jeg 
har aldrig siddet på mit værelse og gemt 
mig bag en computer, for højskolelivet og 
min opvækst i disse særlige rammer bød 
hele tiden på så meget andet. Som barn 
legede jeg med pedellerne, og som ung 
havde jeg altid nogle voksne at tale med,” 
siger Jonas Kolby. 
Hans forældre, Carsten og Helga Kolby 
Kristiansen, var forstandere på Silkeborg 
Højskole fra 1986-2014, og allerede i 1983, 
da Jonas Kolby var tre år, blev hans far ansat 
som lærer på højskolen. Hele familien flytte-
de ind i en meget lille lejlighed på højskolen, 

og senere flyttede de ind i den nybyggede 
forstanderbolig på højskolens grund.
“Man kan godt sige, at jeg har delt mine 
forældre med højskolen. Vi spiste altid 
aftensmad på højskolen, og indimellem 
kunne jeg da godt tænke ‘kan man ikke lige 
få lidt madro?!’ eller ‘kunne jeg ikke lige få 
mine forældre lidt for mig selv’. Men først 
og fremmest var det en kæmpe berigelse 
for mig at vokse op med både højskole og 
FDF,” siger Jonas Kolby, der siden barn-
dommen har været aktiv i FDF og i 2012 
blev landsformand for organisationen. 
“FDF og Silkeborg Højskole har været to 
grundpiller i mit liv, og begge steder er det 
mødet mellem mennesker og samværet, 
der er i centrum. Både FDF og Silkeborg 
Højskole har mange spændende aktivite-
ter. Det kan være sejlads, musik, indendørs 

eller udendørs lege, friluftsliv og meget an-
det. Men det afgørende er ikke aktiviteten; 
det er måden, man er sammen på, og de 
værdier og det fællesskab, man bliver mødt 
af. Den oprigtige interesse, man bliver 
mødt med fra de voksne både i FDF og på 
højskolen, er helt essentiel. Det vigtige er 
ikke, hvad man kan, men hvem man er og 
bliver til,” siger Jonas Kolby.

Talentfabrik for FDF
Han understreger, at selv om forbindelsen 
mellem højskolen og FDF er tæt, har det 
fra begyndelsen været et vigtigt princip, 
at højskolen skulle “stå selv” og ikke alene 
skulle fungere som lederuddannelse for 
FDF, men være “en gave til hele Danmarks 
ungdom”, som det blev formuleret ved 
højskolens start.

“Jeg var selv FDFer på den anden side af 
vejen lige over for højskolen, og selv om 
værdierne var fælles, var det jo ikke det 
samme. Man kan måske sige, at FDF og 
højskolen er to sider af samme mønt. 
FDF lånte af og til lokaler og materialer på 
skolen, men der er også klare forskelle i 
form og indhold. Vi synger fra to forskellige 
sangbøger, henvender os til forskellige 
målgrupper, og kostskoleformen versus et 
fritidstilbud giver et meget forskelligt præg. 
Hele miljøet var desuden lidt mere lærd på 
højskolen end i FDF, jo også fordi målgrup-
pen på højskolen er voksne, mens FDF 
henvender sig til børn og unge,” siger Jonas 
Kolby og tilføjer: “Der er ingen tvivl om, 
højskolen har fungeret som talentfabrik 
for FDF. I FDF kan vi mærke, at de unge, 
som har været forbi Silkeborg Højskole 

FDFs formand: FDF og højskolen 
lægger noget til hinanden

Jonas Kolby Laub Kristiansen voksede op på Silkeborg Højskole som søn af forstanderne Carsten og 

Helga Kolby Kristiansen. Siden blev han formand for FDF. Han er ikke i tvivl om, at FDF og Silkeborg 

Højskole giver hinanden en masse uden at miste hvert deres særpræg.
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og vender tilbage til FDF, har mod på livet 
og mod på at bidrage med noget. De har 
en grundforståelse af, hvad FDF er, og at 
FDF har et formål og en ambition, som er 
større end dem selv. De kan se ud over 
det ugentlige møde og tænke FDF og FDFs 
værdier ind i en større sammenhæng. De 
har simpelthen fået et skud livsoplysning 
med sig fra højskolen, som har bidt sig 
fast,” siger Jonas Kolby.
Han understreger, at Silkeborg Højskole 
ikke skal være en FDF-skole, men fortsat 
skal stå selv – med FDF som solidt bagland 
– men at de er en del af det samme dan-
nelsesprojekt, som FDF har været siden sin 
begyndelse. 
“FDF og højskolen giver hinanden meget. 
Netop fordi vi ikke er ens, lægger vi noget 
til hinanden,” siger han.
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FDF og skolerne 

I årene efter at Silkeborg Højskole var åbnet, opstod 
der i forskellige FDF-grupper rundt omkring i landet 
ideer om at etablere efterskoler. På FDFs landsmøde 
i 1978 blev ideen diskuteret, og der var opbakning til 
initiativerne – formodentlig blandt andet fordi Silkeborg 
Højskole var en succes.
Med økonomisk hjælp fra FDF, et tilskud fra A.P. Møller 
Fonden og en stor indsats af lokale FDF-kræfter i FDF 
blev der i de følgende år rejst en hel række efterskoler:
-  Kongeådalens Efterskole (1979)
-  Lynghøj Efterskole (1979-2013 – blev siden bygget 

om til familie- og seniorvenlige boliger) 
- Pederstrup Efterskole (1980-2017)
-  Hardsyssel Efterskole (oprettet 1970 blev tilknyttet 

som en landsforbunds-efterskole i 1982)
-  Midtsjællands Efterskole (oprettet i 1960 på initiativ 

af KFUM og KFUK, blev en del af skolefællesskabet i 
2011)

Fælles for skolerne i FDFs skolefællesskab er en grund-
tænkning, der tager udgangspunkt i FDFs formål og 
menneskesyn. FDFs hovedbestyrelse er repræsenteret 
i alle skolebestyrelserne, og skolerne er vedtægts-
mæssigt tilknyttet FDF og deltager i FDFs landsmøde. 
Desuden samarbejder landsforbund og skoler om en 
række arrangementer. 
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“Da jeg skulle vælge, hvad jeg ville i mit før-
ste sabbatår efter gymnasiet, var det helt 
oplagt, at jeg skulle på højskole – og at det 
skulle være Silkeborg. Jeg kiggede slet ikke 
på alternativer. Det kan jeg måske godt 
ærgre mig lidt over, men jeg var begejstret 
for faciliteterne og fagene, og både min 
mor og min søster havde gået her, så det 
var et meget trygt valg. Jeg må også sige, 
at højskolen er blevet en meget vigtig del 
af min identitet, ikke mindst fordi jeg har 
været aktiv i elevforeningen, siden jeg holdt 
op. På den måde har jeg nærmest forlæn-
get mit højskoleophold med fire år,” siger 
Signe Randorff.
Hun er 24 år og læser teologi på Køben-
havns Universitet efter at have læst teologi i 
Aarhus et par år. Interviewet finder sted på 
højskolen i forbindelse med elevstævnet i 

august 2018, hvor der også skal vælges nye 
bestyrelse for Silkeborg Højskoles Elevfor-
ening, SHE, og Signe Randorff har beslut-
tet at gå af som formand og træde ud af 
bestyrelsen efter fire år, hvor hun har brugt 
meget tid på arbejdet i foreningen. Men 
hun har bestemt ikke tænkt sig at afbryde 
kontakten til elevforeningen eller højskolen, 
for Silkeborg Højskole er – ligesom FDF – en 
væsentlig del af hendes identitet.
“Det, at jeg er FDFer og har været på 
Silkeborg Højskole, er en stor del af, hvem 
jeg er. Det er det, jeg oftest nævner, når jeg 
skal præsentere eller beskrive mig selv. Jeg 
har nære venner fra mit ophold og fra elev-
foreningen, og mine oplevelser på højsko-
len har jeg kunnet dele med min familie, 
som også har haft et stærkt tilhørsforhold 
til skolen og til FDF.”

Vild med sommerlejre
Signe Randorff er vokset op i en familie, 
hvor både hendes forældre og bedstefor-
ældre var aktive FDFere, og allerede som 
7-8-årig blev hun selv FDFer og var vild 
med det fra begyndelsen.
“Selvom resten af familien var aktive i FDF, 
blev det aldrig pålagt af mine forældre, at 
vi børn skulle være aktive i FDF. Det skulle 
kun være, hvis vi selv havde lyst, og den lyst 
kom efter nogle år. Fra min barndom og 
ungdom husker jeg især sommerlejrene 
som noget helt særligt. Det var som en 
uge, hvor man var i en osteklokke, hvor der 
skete utrolig meget, og børn og ledere blev 
meget tæt knyttet,” siger Signe Randorff.
Hun er fortsat aktiv FDFer; hun er med 
i kredsarbejdet og i forskelligt arbejde i 
landsforbundet, bl.a. som instruktør på 

forbundets påske- og efterårskurser for 
seniorer, ligesom hun er medinstruktør på 
det instruktørkursus, der finder sted på 
Silkeborg Højskole hvert år. 
“For mig er det særlige ved FDF, at der 
er et værdisæt bag aktiviteterne, som er 
helt afgørende for arbejdet. Vi er grund-
fæstet i det kristne livs- og menneskesyn. 
Det kan vise sig direkte, når der fx bliver 
holdt andagter, eller mere indirekte i den 
måde, vi går til børnene på. Der er plads 
til alle, og vi tager også børn ind, som har 
svært ved at finde ind i andre fællesska-
ber. Har forældrene ikke mulighed for at 
betale, finder man en løsning. Der er en 
stor vilje til at åbne fællesskabet op og 
rumme alle. Alle har værdi, og det skal 
de kunne mærke i FDF, uanset hvad de 
bringer med sig.”

Tidligere elev: FDF og højskolen er 
enormt vigtige for min identitet

Signe Randorff har været FDFer, siden hun var barn, og det faldt helt naturligt, at hun efter 

gymnasiet skulle på Silkeborg Højskole. Der genkendte hun værdierne fra FDF, men blev også 

udfordret af at møde mennesker med en helt anden baggrund end hendes egen.
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Horisontudvidende højskole
Signe Randorffs forældre har været efter-
skolelærere på flere kirkelige efterskoler, så 
hun er vokset op i et efterskolemiljø med 
kristne værdier og har selv gået på en kir-
kelig efterskole, Vesterbølle, som primært 
har KFUM & KFUK som bagland.
“Mit efterskoleophold var en fantastisk 
oplevelse, hvor jeg var sammen med andre 
unge, som havde baggrund samme sted 
som mig i dansk kirkeliv. Det var der en 
enorm tryghed i. Vi vidste, at troen og 
værdierne var en fællesnævner – det var 
ikke tilfældet på Silkeborg Højskole. Mit 
højskoleophold blev også et fantastisk 
halvt år, men det var ikke så trygt og gen-
kendeligt fra begyndelsen. Der var både en 
skare, der som jeg havde baggrund i FDF 
og dansk kirkeliv, og en skare, som ikke 
havde tilhørsforhold til FDF og det kirke-
lige bagland. Så mens der på efterskolen 
var nogle oplagte fællesnævnere, som var 
givet lidt på forhånd og lette at finde, skulle 
vi i højere grad opbygge dem på ny på 
højskolen. Det var en øjenåbner og meget 
horisontudvidende. Vi var i sidste ende fæl-
les om højskolen og i ønsket om at skabe 

et frirum på højskolen, hvor der var plads 
til vore forskelligheder.”
I dagligdagen på højskolen tænkte Signe 
Randorff ikke så meget over, at Silkeborg 
Højskole var vokset ud af FDF. 
“Tilknytningen til FDF var ikke så udtalt; det 
lå mere i værdierne og omgangsformen. 
Nok især det, at der også på højskolen 
bliver lagt vægt på den enkeltes værdi. At 
alle har en værdighed, som man skal tage 
vare på i fællesskabet.”
Det tog lidt tid, før Signe Randorff følte sig 
lige så tryg i højskolefællesskabet, som hun 
havde gjort på efterskolen. Men netop for-
skelligheden blandt kursisterne på højsko-
len og det fremmedartede i noget af det, 
hun blev præsenteret for i undervisningen, 
står for hende som det bedste.
“Jeg fik åbnet mit blik for andre interesser 
og passioner, som jeg ikke havde været 
bekendt med før. Det var rigtig sundt, tror 
jeg, især når man er kommet meget i de 
samme kredse, hvor man har et stærkt 
værdimæssigt fællesskab. Jeg var fx meget 
fascineret af undervisningen i skrivekunst. 
Vi havde nogle digtoplæsninger i løbet af 
året, hvor folk læste op af de ting, de havde 

skrevet, og jeg var så betaget af, hvad folk 
kom ud med – og hvor de fik inspiration fra. 
At folk gjorde sig så forskelligartede tanker 
og kunne udtrykke dem så forskelligt.”

Sommerkursus gav andre input
Efter højskoleopholdet var Signe Randorff 
ude at rejse i New Zealand, Nepal, Thai-
land, Cambodja og Myanmar sammen med 
nogle veninder fra højskolen, og herefter 
arbejdede hun et år i de kirkelige organi-
sationer Afrika in Touch og Danmission, 
inden hun begyndte at læse teologi. Siden 
hun forlod højskolen, har hun været aktiv i 
elevforeningen, og hun har været med-
hjælper på et af højskolens sommerkurser, 
som blev arrangeret i samarbejde med 
Bibelselskabet.
“Det var fantastisk at opleve den side af 
højskolelivet også. Deltagerne var primært 
ældre, som havde fast forankring i kristen-
dommen, hvilket skabte en helt anden 
ramme og et andet udgangspunkt for 
kurset, end hvad jeg havde oplevet, da jeg 
selv gik på skolen. Jeg fik mange input med 
fra den uge både fagligt og menneskeligt, 
så det vil jeg gerne gøre igen.”

Signe Randorff er FDFer, tidligere elev på 
Silkeborg Højskole og tidligere formand for 
Silkeborg Højskoles elevforening.  
Foto: Laura Rask Sønderskov.



75



76



77

“Jeg har ikke baggrund i FDF, og inden jeg 
begyndte på højskolen, tænkte jeg ikke så 
meget over, hvad det betød, at skolen hav-
de rod i FDF. Men mens jeg gik der, blev 
jeg opmærksom på, at der var en del af de 
andre elever, som havde baggrund i FDF 
eller var med i KFUM & K, og at en del af 
dem havde valgt Silkeborg Højskole, fordi 
de havde familie eller venner fra samme 
miljø, som også havde gået der,” fortæller 
Mille Gatting. 
Hun gik på Silkeborg Højskole i efteråret 
2012 og har siden uddannet sig til lærer og 
været engageret i Folkekirkens Nødhjælps 
Ungdom.
“Jeg kommer ikke fra noget specielt kristent 
hjem. Vi har været i kirke til dåb og bryllup-
per og konfirmationer, men ikke altid til jul. 
Men på højskolen mødte jeg mennesker, 

som kristendommen betød meget mere 
for. Og højskolen tvang mig – på en god 
måde – til at tage mere stilling til, hvad jeg 
tror på,” siger hun. 
“Jeg vil sige, at jeg er kristen, men jeg sæt-
ter mange spørgsmålstegn ved kristen-
dommen, og det var der også plads til på 
højskolen. Det er det gode ved det sted; 
man føler, at der er plads til alle. Der bliver 
fx holdt andagter en gang imellem om 
aftenen, men det er åbent, så de, der har 
lyst til at være en del af det, kan være med, 
og de andre kan lave noget andet.” 
Mødet med andre, som er vokset op med 
et aktivt forhold til kirke og kristendom, har 
sat sig spor i Mille Gatting. Hun er blevet 
mere optaget af at forstå, hvad kristen-
dommen indeholder, og hvordan den har 
præget og præger samfundet. 

“Mit arbejde i Folkekirkens Nødhjælp har 
også gjort mig mere bevidst om, hvor 
meget i samfundet der har baggrund i 
kristendommen. At samfundet i høj grad er 
skabt på kristne værdier. Jeg har fået blik 
for, hvordan kristendommen på den måde 
præger de fællesskaber, jeg er en del af.”

Tidligere elev: Højskolen 
fik mig til at tage stilling til, 
hvad jeg tror på
Inden Mille Gatting begyndte på Silkeborg Højskole i efteråret 2012, tænkte hun ikke 

særligt over, at skolen havde baggrund i FDF og havde et kristent grundlag.  

Men undervejs blev hun – på en åben måde – tvunget til at tage stilling til sin tro og tvivl.

Billedettæppet i foredragssalen er vævet 
over Grundtvigs salme ”Den signede dag” 
og danner baggrund for alle morgen-
samlinger. 
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“Det er vigtigt, at man møder FDF, når man 
er på Silkeborg Højskole. At FDF er til stede 
– at vi er her i vores skjorter, når der bliver 
holdt FDF-arrangementer på skolen. Men 
også, at man møder FDF, når det er bedst, 
via aktiviteterne og ånden på højskolen og 
de glimt af FDF, man får via lærere og andre, 
som er engageret i FDF,” siger Ulla Visbech.
Hun er medlem af Silkeborg Højskoles 
bestyrelse, udpeget af FDF, og har selv 
gået på højskolen tilbage i foråret 1986. 
Allerede dengang var hun meget engage-
ret i FDF, og det er hun stadig. Hun sidder 
bl.a. i Hovedbestyrelsen og var med til at 
arrangere den seneste landslejr. Og netop 
et arrangement som landslejren kan være 
med til at give højskoleeleverne et varigt og 
stærkt indtryk af FDF, mener hun.
“Umiddelbart efter mit højskolehold var 

der landslejr, og vi var et højskolehold, der 
tog af sted på lejren sammen. Det er et ek-
sempel på, hvordan man kan binde FDF og 
højskolen sammen, og det er vigtigt, at vi 
bliver ved med at knytte den slags forbin-
delser. Det forpligter, at Silkeborg Højskole 
er en FDF-skole,” siger hun.
“Det kan være svært at indkredse, hvad 
der er det særlige ved Silkeborg Højskole, 
som afspejler tilknytningen til FDF. Men jeg 
tænker, at det, som er formuleret i FDFs 
ambition om relationer, leg, tro og sam-
fundsengagement, også skal være bæren-
de i skolens liv. Det er det, jeg arbejder for i 
bestyrelsen,” siger Ulla Visbech.

Slipper ikke for politik og filosofi
Ulla Visbech tilføjer, at en del højskoler er 
båret af særlige interesser eller profilerer 

sig som forberedelsesskoler til specifikke 
uddannelser. Men på Silkeborg Højskole 
er bredden og det at udfordre eleverne 
på mange fronter hjerteblod. “Selvfølgelig 
er der også nogle, der vælger Silkeborg 
Højskole for at få et forløb med friluftsliv 
på den fede måde, og det får de sørme 
også. Men mens de er her, slipper de ikke 
for også at få indsigt i fx kunst, politik og 
filosofi, og hele vejen rundt mærker de et 
engagement, som er bærende for skolen,” 
siger hun.
“Allerede da jeg var elev her, var sam-
fundsengagement bærende. Mit hold 
var ude at sælge Max Havelaar-kaffe, og 
vi havde virkelig en følelse af, at der var 
noget at kæmpe for – og at vi kunne gøre 
en forskel. Som højskole synes jeg, at 
man er forpligtet på at vække et samfund-

sengagement i eleverne og give dem en 
fornemmelse af, at de kan gøre en forskel. 
At de kan blive gode medborgere ved at 
engagere sig i små eller store projekter, 
og at de skal forholde sig til virkeligheden 
med alle dens facetter. Det er så vigtigt, 
at man som ung får en fornemmelse af, 
at man kan påvirke samfundet, og at man 
skal tage ansvar. Da jeg var på FDF-lands-
lejr lige efter mit højskoleophold, var der 
en landslejrbog med programmet, som 
var fyldt med reklamer, og vi var nogle 
stykker blandt andet fra højskolen, der gik 
sammen og lavede en lille event, hvor vi 
demonstrerede mod, at de multinationale 
virksomheder fik reklameplads i lejrbogen. 
Det var meget sigende for vores engage-
ment og tilgang; vi tog stilling og handlede, 
og det synes jeg, at højskolen skal blive 

Bestyrelsesmedlem: På højskolen 
skal man møde FDF, når det er bedst

Eleverne på Silkeborg Højskole skal møde FDF, når det er bedst, og det handler om relationer, leg, 

tro og samfundsengagement. Det mener Ulla Visbech, der er udpeget af FDF til at sidde i højskolens 

bestyrelse og selv er tidligere elev på skolen.
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ved med at give eleverne en fornemmelse 
af, at de kan gøre,” siger Ulla Visbech.

Ledererfaring fra barndommens FDF-
lejre
Handlekraften og engagementet havde 
Ulla Visbech i ret høj grad allerede med, da 
hun begyndte på højskolen, for allerede 
som barn og ung var hun i FDF blevet givet 
ansvar og havde lært at improvisere, finde 
løsninger og organisere. 
“Jeg blev for nylig spurgt, hvordan jeg lærte 
at blive leder, og jeg svarede, at det nok 
var, da jeg som 12-årig var på FDF-lejr i 
Nordjylland, hvor vi skulle på hike, og jeg 
var patruljefører. Det regnede, og jeg var 
våd ind til skindet. Vi havde fået nogle 
penge og skulle så bare finde frem til et 
bestemt sted om aftenen. Vi klarede det, 
og jeg tror, at den tur lærte mig, hvordan 
man kan flytte mennesker, motivere dem. 
Det bruger jeg meget i mit arbejde nu,” 
siger Ulla Visbech, der har en lederstilling i 
kommunalt regi. 
Desuden er hun meget aktiv i FDF som be-
styrelsesformand i en lokal kreds og som 
hovedbestyrelsesmedlem. Hun har også 

været med til at lave lederuddannelse og 
har tidligere været børneleder, kredsleder, 
siddet i landsdelsudvalg og været såkaldt 
‘tante’ på sommerlejrene, da hendes to 
børn var små og var med på lejre. 
Det var egentlig et tilfælde, at Ulla Visbech 
kom med i FDF, for hendes forældre havde 
ikke kontakt med FDF og var heller ikke 
kirkeligt aktive. Hun voksede op i et arbej-
derhjem og kendte ikke til højskolesangbog 
eller filosofiske og teologiske diskussio-
ner. Men to klassekammerater inviterede 
hende med til FDF, og hun blev vild med 
det fra begyndelsen. “Jeg var vild med det 
legende, udfordringerne, at være på lejr,” 
husker hun.

Forskellighed og klare FDF-værdier
Da hun som ung i en kort periode som 
arbejdsløs fik mulighed for at få tilskud til 
et højskoleophold, var der ingen tvivl hos 
hende om, at hun skulle et halvt år på 
Silkeborg Højskole. Hun havde hørt om 
højskolen fra andre i FDF og havde mødt 
mange, der havde været omkring skolen i 
det midtjyske. 
“Da jeg tog af sted, var min forventning 

nok, at det ville være ren FDF. Men det 
opdagede jeg ret hurtigt, at det ikke var. Vi 
var et meget blandet hold med stor alders-
spredning, og folks baggrunde var meget 
forskellige. Der var et par iranske flygtninge 
og et par stykker med handicap med deres 
hjælpere. Der var stor diversitet, og når jeg 
tænker tilbage nu, tror jeg, at det netop var 
den store mangfoldighed, der var det mest 
dannende ved mit ophold. At være tæt 
sammen med mennesker, man ikke kend-
te, og som var så forskellige fra én selv.”
Ellers husker Ulla Visbech især undervis-
ningen i bl.a. kristendom og politik som 
noget nyt og spændende. “Jeg husker nog-
le timer med Jan Lindhardt, som var meget 
kontant og provokerende og åbnede en 
helt ny verden for mig. Det var mit første 
møde med den akademiske verden, og det 
gav mig lyst til at lære mere.” husker hun.
Kun et mindretal af eleverne havde til-
knytning til FDF, men alligevel var skolens 
kristne fundament og tilknytningen til FDF 
tydelig, siger Ulla Visbech: “Der blev ikke 
forkyndt på samme måde som i FDF, men 
man blev opfordret til at deltage i gudstje-
nester af og til, og der var en grundrytme 

med morgensang, som jeg kendte fra FDF. 
Det findes sikkert også på andre højskoler, 
men for mig var det tydeligt, at det kom fra 
FDF. Fællessang fyldte meget, og mange af 
sangene var FDF-sange, eller omvendt var 
der sange, som blev skrevet på højskolen 
og så gled ind i FDF. Der var også en del 
FDF-aktiviteter på skolen, som jeg kom tæt-
tere på i løbet af mit ophold. Men samtidig 
var der mange elever, som intet kendte til 
FDF og ikke forstod, hvorfor der rendte folk 
rundt i de der blå dragter,” siger hun. 

Ulla Visbech er medlem af FDFs hovebesty-
relse, tidligere elev på Silkeborg Højskole og 
sidder i Silkeborg Højskoles bestyrelse.
Foto: Rex Andersen.
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En kold og mørk novemberaften i 2004 
ankom den dengang 21-årige Priya til Sil-
keborg Højskole, hvor hun skulle opholde 
sig det næste halve år. Hun blev modtaget 
af sin kommende værelseskammerat, en 
ungarsk pige, samt en dansk dreng, der 
også var elev på skolen. De bød hende vel-
kommen og hev hende med ind i dagligstu-
en, hvor der var pyntet op og gjort klar til 
kulturaften. “Har du noget indisk tøj med?” 
spurgte de, og Priya åbnede beredvilligt 
sine kufferter og fandt nogle traditionelle 
indiske klædningsstykker frem. “Kan du 
noget indisk dans?” lød næste spørgsmål, 
og svaret var et klart ja, hvilket viste sig, da 
Priya gav en smagsprøve på sin kunnen. 
Klapsalverne rungede, og hun blev mødt 
af begejstrede tilråb. Det hele var ganske 
overvældende, og hun nåede hverken at 

kigge på uret eller mærke efter, om hun 
var træt, før skolens forstander, Carsten 
Kolby Kristiansen, stod foran hende og 
så en smule bekymret ud. “Ved du, hvad 
klokken er i Indien nu?” spurgte han, og da 
Priya svarede nej, oplyste han hende med 
et smil om, at det var tidlig morgen i hen-
des hjemland. “Så du må vist være meget 
træt”, sagde forstanderen, halvt spørgende, 
halvt konstaterende. Og pludselig kunne 
Priya mærke, at han havde ret.
“Jeg følte mig ret godt forberedt, da jeg 
rejste af sted, men det hele var alligevel 
ret overvældende. Selv om jeg kendte 
noget til dansk kultur og kristendom på 
forhånd, var alting anderledes, da jeg først 
stod på højskolen. Alle hverdagens rutiner 
var anderledes, og det brugte jeg energi 
på at vænne mig til. Jeg vidste jo fx godt, 

at man spiser med kniv og gaffel i Dan-
mark, men det var alligevel mærkeligt for 
mig,” siger den nu 35-årige Priya Skrub-
beltrang med et smil. 
Egentlig skulle hun være ankommet et par 
måneder tidligere, men der var problemer 
med hendes visum, så hendes ankomst til 
Danmark blev udskudt i flere omgange. Da 
hun endelig kom til Silkeborg, var resten 
af holdet allerede faldet til på skolen og 
var godt i gang med undervisning i politik, 
teater, kunst osv. 

Kendte Grundtvig fra sin indiske 
opvækst
Priya glædede sig til at blive en del af det 
hele. Hun havde aldrig været i Danmark 
før. Men hun havde i løbet af sin opvækst 
i det sydlige Indien mødt mange danskere, 

både missionærer, volontører, Danida-folk 
og elever fra Silkeborg Højskole. 
“Jeg er vokset op i en by og en kirke, som er 
dybt præget af, at det var danske missio-
nærer, der bragte kristendommen dertil. 
Mine forældre, der begge er lærere, havde 
venner og kolleger fra Danmark, og vi hav-
de ofte gæster fra Danmark. Min storebror 
havde endda skrevet speciale om Grundt-
vig, så jeg vidste også lidt om højskolebe-
vægelsen,” fortæller Priya, der nu hedder 
Skrubbeltrang til efternavn, fordi hun er gift 
med Morten Skrubbeltrang, tidligere elev 
på højskolen, tidligere FDF-generalsekre-
tær og nuværende præst i Hasle Sogn i det 
vestlige Aarhus. 
Faktisk mødte de to hinanden, inden Priya 
tog til Danmark for at gå på højskole. 
Hendes far var på det tidspunkt leder af 

Tidligere elev: På højskolen oplevede 
jeg alle de fine ord i praksis

Indiske Priya følte sig som barn og ung anderledes og savnede noget, hun ikke helt vidste, hvad var. Først da hun 

kom på Silkeborg Højskole, fandt hun det, hun søgte – plads til forskellighed og fordybelse i livets store spørgsmål. 

Højskolepædagogikken tog hun med tilbage til Indien – og retur til Danmark igen.
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et projekt for enlige kvinder, og famili-
en boede på en missionsstation i byen 
Tiruvannamalai, hvor der var et gæstehus 
med plads til udenlandske besøgende. 
Her kom en gruppe unge fra Danmissions 
projekt Vestens Unge på besøg i 2004, og 
en af dem var Morten Skrubbeltrang. Han 
havde været elev på Silkeborg Højskole og 
kunne fortælle om et levende og inspire-
rende miljø, hvor demokratiske værdier 
som samtale, medbestemmelse, ligeværd 
og fællesskab var i centrum. 

Oprørstrang og store spørgsmål
Mødet med Morten, som siden blev til 
forelskelse og ægteskab, var med til at 
inspirere Priya til at tage til Danmark på 
højskoleophold. En anden afgørende faktor 
var hendes ønske om at komme ud og væk 
fra det miljø, hun var opvokset i. 
“Jeg var lidt af en oprører gennem min op-
vækst. Jeg har altid stillet mange spørgsmål 
til den måde, tingene bliver gjort på. Det 
skyldes nok min personlighed, men også 
at mine forældre har lagt vægt på, at deres 
børn skulle uddannes, så de kunne leve 
et selvstændigt liv. Vi er seks piger og en 

dreng, og min far har gået meget op i, at vi 
skulle have en uddannelse, så vi piger ikke 
blev afhængige af en mand,” siger hun.
Som stor pige drømte hun om at uddanne 
sig til fysioterapeut, men hendes forældre 
havde ikke råd til at betale for så lang en 
uddannelse, og hun fik i stedet en to-årig 
læreruddannelse, sådan som også flere af 
hendes søstre har.
“Mine forældre vidste godt, at det ikke var 
min drøm. Så da min mor blev pensio-
neret og fik et ret stort beløb fra staten, 
besluttede mine forældre at bruge en del 
af pengene på at betale for mit ophold på 
højskolen,” fortæller Priya. 
“Mine forældre kunne mærke, at jeg var 
frustreret og havde brug for at komme ud. 
Jeg passede på en eller anden måde ikke 
ind i det indiske samfund med alle dets 
normer og traditioner. Jeg havde så mange 
spørgsmål, som jeg ikke kunne finde rum 
til at stille,” husker hun. “Men på højskolen 
var der plads til at tale om de store spørgs-
mål i livet, og samtalen var vigtigere end at 
finde hurtige svar eller lære udenad for at 
bestå en eksamen,” siger hun.
Priya husker tiden på højskolen som fuld 

af oplevelser og erfaringer, som formede 
hende og var med til at give hende de 
værdier, hun lever efter i dag.
“Jeg husker undervisningen i kunst, hvor vi 
lavede keramik og glas og malede. Siden 
jeg var barn, har jeg været interesseret i at 
male og tegne, og nu fik jeg mulighed for at 
udvikle den side af mig selv.”

Overrasket over danskernes tro
Også diskussionerne i den såkaldte 
Euroclass husker hun som meget inspire-
rende.
“Jeg vidste en del om Danmark og Europa 
på forhånd, men anede ikke, hvor store 
forskelle der er imellem landene i Europa. 
Det fandt jeg ud af nu, både på grund af de 
ting, jeg blev præsenteret for i undervisnin-
gen, og fordi jeg mødte unge fra forskellige 
europæiske lande.”
Det slog fx Priya, hvor forskellig en rolle 
kristendommen spillede i forskellige dele af 
Europa og i forskellige miljøer i Danmark. I 
Indien var hun vokset op med et bestemt 
indtryk af dansk kristendom på grund af 
de danske missionærer. Nu det gik op for 
hende, at mange danskere havde et helt 

andet forhold til kristendommen end de 
danskere, hun havde mødt i Indien. Mange 
af de danske højskoleelever var ikke ret 
troende; andre var nok troende, men talte 
ikke meget om det. 
“Det passede mig fint, at kristendommen 
på højskolen ikke viste sig ved fælles bøn 
og den slags, men mere som et værdi-
grundlag og en måde at være sammen 
på. Bøn har altid for mig været noget, jeg 
gjorde alene og ikke brød mig om, skulle 
være offentligt. Min familie og folk omkring 
mig var derimod meget udadvendte med 
deres tro. Så jeg troede, at det gjaldt dan-
ske kristne også. Men jeg fandt ud af, at 
den missionske kultur, mine forældre var 
præget af, ikke var repræsentativ for alle 
danske kristne,” siger hun. 
Hun havde en bibel med, som lå fremme 
på værelset, hvor hendes katolske værel-
seskammerat fra Ungarn også havde en 
bibel og et billede af jomfru Maria.
“Vi lavede også et krybbespil, hvor jeg 
spillede jomfru Maria. Det havde en 
humoristisk tone, og nogle af eleverne fra 
Rumænien og Ungarn var kritiske over 
for det, fordi de oplevede det, som om vi 

Priya Skrubbeltrang oplevede på højskolen, at 
dannelse og demokrati ikke blot var store ord, 
men også blev udlevet i praksis.
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gjorde grin med evangeliet. Jeg syntes til 
gengæld, at det var fint med en humori-
stisk tilgang,” siger Priya.

Forstanderne festede med
Også på andre måder var kulturforskellene 
en udfordring. 
“Jeg havde forventet, at de danske elever 
ville opsøge mig og være interesseret i 
mig, alene fordi jeg var fra Indien. Men det 
gik op for mig, at jeg selv måtte tage initi-
ativ. De danske elever havde rigeligt med 
at lære hinanden at kende, for de kom fra 
meget forskellige miljøer, og desuden var 
nogle af dem generte over at tale engelsk 
eller talte ikke ret godt engelsk. Men da 
jeg først fandt ud af, at jeg selv skulle tage 
initiativ, fik jeg utroligt mange samtaler 
både med danske og udenlandske elever. 
Vi talte om kultur, hverdagsliv, drømme 
og samfundsforhold. Ikke kun i timerne, 
men også om aftenen – eller hele natten,” 
siger Priya og tilføjer, at især lærernes 
engagement var med til at gøre opholdet 
til noget særligt.
“Alle lærerne tog sig tid til at tale med os; 
de interesserede sig virkelig for os. Selv 

forstanderne kom ned i dagligstuen og tal-
te med os og dansede med os til festerne. 
De viste stor omsorg for os og tog sig tid 
til at lytte og spørge. Det var noget af det 
vigtigste, jeg tog med tilbage til Indien, og 
som stadig inspirerer mig som lærer,” siger 
Priya, der efter sit ophold på højskolen 
bl.a. var med til at etablere en højskole i et 
tsunamiramt område i Indien.
“Den blev tilpasset indiske forhold, men tog 
udgangspunkt i danske højskoleværdier. 
Vi underviste i livskundskab, kommunika-
tion og engelsk, og selv om eleverne fik et 
diplom og brugte højskolen som forbere-
delse til videre uddannelse, var det læring 
for livet i centrum,” siger hun. 
Priya var glad for jobbet som højskolelæ-
rer, men hun og Morten, som hun i mel-
lemtiden var blevet gift med, besluttede at 
flytte til Danmark, da det var usandsynligt, 
at Morten ville kunne finde job som teolog 
i Indien. Parret flyttede til Aarhus i 2007 og 
siden til København, inden de i 2017 vend-
te tilbage til Aarhus med deres to børn. 
Priya har, mens hun har boet i Danmark, 
blandt andet været ansat på Diakonhøj-
skolen, uddannet sig til meritlærer og taget 

en kandidatgrad i pædagogisk filosofi. Hun 
har desuden haft en række vikarstillinger 
som folkeskolelærer og været timelærer 
på Silkeborg Højskole, bl.a. for et hold, der 
skulle på studietur til Indien. 
Når hun genser højskolen, er det med 
glæde og taknemlighed.
“Højskolen var alt det, jeg havde savnet 
uden at vide det. Lærerne viste ligeværd 
og respekt over for os elever og tog os al-
vorligt. Det var dannelse og demokrati. Det 
var alle de store ord i praksis,” siger hun 
og tilføjer, at hun som inder er opdraget 
med en vis stolthed over at være borger i 
‘verdens største demokrati’. 
“Men i Indien er demokratiet ikke hver-
dagspraksis, som det er i Danmark. I 
Indien er demokratiet først og fremmest 
et spørgsmål om at stemme ved valgene. 
Som dansk medborger deltager jeg i de-
mokratiet på alle mulige planer hver dag – i 
skolen, i trafikken, i sundhedsvæsnet. Og 
glæden ved at deltage på den måde fik jeg 
på højskolen,” siger hun.
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Da 23-årige Matthew Daniali for par år 
siden var i Uganda for tredje gang, blev 
det tydeligt for ham, hvilke konsekvenser 
nedskæringer i dansk udviklingspolitik kan 
have for mennesker i et af verdens fattigste 
lande. Samtidig blev han konfronteret med, 
hvordan klimaforandringerne allerede 
påvirker mennesker i udviklingslande, som 
er helt afhængige af deres afgrøder og 
mærker konsekvenserne med det samme, 
når regn- og tørkeperioder bliver mere 
voldsomme og uforudsigelige.
“Jeg har været i Uganda to gange, siden jeg 
var der med højskolen i december 2014-ja-
nuar 2015, og begge gange har jeg besøgt 
den familie, jeg boede hos med højskolen. 
Vi fik et ret stærkt bånd, som blev styrket 
ved, at jeg ringede og skrev til dem bagef-
ter,” fortæller Matthew Daniali.

Han har gået på Silkeborg Højskole i to om-
gange; første gang var han på ulandsrej-
selinjen og var med på en rejse til Uganda 
arrangeret i samarbejde med Folkekirkens 
Nødhjælp. Anden gang valgte han politik 
som hovedfag. Begge valg var taget med 
afsæt i hans interesser.
“Jeg havde i lang tid interesseret mig for 
udviklingsarbejde, især i afrikanske lande, 
og været aktiv i forskellige NGO’er, som 
støttede og lavede projekter i bl.a. Afrika. 
Desuden ville jeg gerne på højskole for at 
opleve den særlige form for fællesskab, 
som jeg havde hørt andre fortælle om. Jeg 
kunne godt lide tanken om at være tæt 
sammen med mange mennesker og dele 
en masse oplevelser med dem på sådan 
en lidt lejrskoleagtig måde. Samtidig havde 
jeg en drøm om at komme til et østafri-

kansk land og syntes, at det gav virkelig 
god mening at rejse på en måde, hvor man 
var godt forberedt og rustet til det, og det 
ikke bare var ren turisme. Så da en tidli-
gere lærer anbefalede Silkeborg Højskole, 
virkede det oplagt,” siger han.

Fedt at komme hjem og fortælle
Matthew Daniali havde høje forventninger 
til højskoleopholdet og fik dem alle indfriet 
– og mere til.
“Vi forberedte os virkelig grundigt, og selve 
rejsen blev en fantastisk oplevelse, fordi vi 
boede sammen med de lokale og fulgte en 
lokal NGO,” siger han. 
Han tilføjer, at formålet med opholdet ikke 
var at udføre et konkret stykke hjælpear-
bejde, men at indgå i fællesskabet på lige 
fod med de lokale for at få nogle erfaringer, 

man kunne formidle, når man kom hjem.
“Mange af mine venner forventede, at jeg 
havde været nede og bygge en skole eller 
arbejde som lærer. Men formålet var jo 
et andet. Det var virkelig fedt at komme 
hjem og fortælle om vores oplevelser 
og være med til at afkræfte nogle af de 
misforståede forestillinger, folk har om 
Afrika. Mange har et billede af, at alt er 
håbløst, og der ingen fremskridt er. Men 
jeg kunne fx fortælle, hvordan kvinderne 
spiller en virkelig stor og positiv rolle, 
selv om der også er udfordringer med 
synet på køn og den måde, kvinderne 
bliver behandlet på. Mange steder gør 
kvinderne den største positive forskel i 
lokalområdet, og vi så, hvordan den lo-
kale NGO havde fokus på at gøre kvinder 
til en magtfaktor. Det var inspirerende 

Tidligere elev: Jeg vil gerne sprede 
højskoleværdierne til hele samfundet

Matthew Daniali tog på Silkeborg Højskole for at opleve fællesskab og komme ud at rejse på en meningsfuld 

måde. Han fik det, han ønskede sig – og mere til. Højskoleoplevelserne har inspireret ham til at blive politisk aktiv i 

Alternativet, hvor han forsøger at sprede de bedste af højskolens værdier til resten af samfundet.
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og lærerigt at se, hvor meget kvinderne 
rykkede,” siger Matthew Daniali og tilføjer, 
at det også overraskede ham, hvor gode 
engelskkundskaber mange ugandere 
havde, og hvor mange børn der fik en 
grundskoleuddannelse. Han nævner også 
den konkrete positive forskel, som dansk 
finansierede udviklingsprojekter gør, fx i 
form af vandbrønde. 
I det hele taget gjorde rejsen til Uganda 
stort indtryk på ham.
“Det var vildt fedt at opleve alt det, jeg 
havde arbejdet med i forskellige organisati-
oner i Danmark, på nært hold. Men lige så 
vigtigt var det, at jeg fik nogle erfaringer af 
mig selv i helt uvante situationer. Det var 
klart en udfordring at finde ud af, hvordan 
man skulle forholde sig til hinanden – os 
fra Danmark og de lokale. De behandlede 
os anderledes, fordi vi var fra Vesten, så 
det tog nogen tid at skabe en relation. 
Undervejs blev jeg meget klogere ikke kun 
på et andet land, men også på mig selv. På 
den måde var det nok den mest betyd-
ningsfulde rejse, jeg har været på. Så jeg 
er taknemlig for, at højskolen gav mig den 
oplevelse,” siger han.

Inspireret til politisk aktivisme
Matthew Daniali var så begejstret for 
højskoleopholdet, at han vendte tilbage i 
efteråret 2015, hvor han valgte politik som 
hovedfag. 
“Jeg var allerede politisk engageret, inden 
jeg tog på højskole. Men under mit andet 
ophold begyndte jeg at tænke mere over 
mine politiske holdninger og blev bedre 
rustet til at tage stilling. Jeg var medlem af 
SF, men i løbet af det efterår skiftede jeg 
til Alternativet, hvor jeg har lavet en masse 
frivilligt arbejde siden,” siger han.
Han er forperson for Alternativet i Kø-
benhavn og var kandidat for partiet ved 
kommunalvalget. Her profilerede han sig 
især på klimapolitik og fritids- og kulturpo-
litik. Det klimapolitiske engagement skyldes 
blandt andet hans oplevelser i landsbyen i 
Uganda, hvor han under sit genbesøg hos 
værtsfamilien kunne se, hvordan klimafor-
andringerne truede udviklingen. 
Også på andre måder har højskoleophol-
dene givet Matthew Daniali erfaringer, han 
bruger i sit politiske virke.
“Alternativet arbejder for at ændre den 
politiske kultur – og kulturen i samfun-

det i det hele taget – så det bliver mere 
rummeligt, og der bliver større plads til 
forskellighed. I det arbejde betyder det me-
get, at højskolen var med til at udvide min 
horisont, fordi jeg kom til at dele hverdag 
med mennesker, som var meget forskel-
lige fra mig selv. Der var både unge med 
flygtningebaggrund og unge, som kom fra 
landbrugssamfund i Danmark, jeg slet ikke 
kendte noget til, fordi jeg er vokset op i 
København,” siger han.

At møde forskellighed uden frygt
De værdier, han kæmper for i Alternativet, 
er, mener han, i høj grad de samme vær-
dier, som omsættes til praksis i højskolens 
hverdag.
“At man ser hinanden i øjnene hver dag og 
møder hinanden uden frygt, selvom man 
har forskellige baggrunde og holdninger. 
Det lever man ud i en lidt lukket verden på 
højskolen, og det vil jeg gerne sprede til re-
sten af samfundet – endda i endnu højere 
grad end på højskolen, for selv om der var 
stor forskellighed blandt eleverne, kunne 
forskelligheden godt være endnu større,” 
siger han.

Højskolen har inspireret Matthew Daniali til 
politisk aktivisme
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Matthew Danialis forældre er født i Iran 
og kom til Danmark som flygtninge. Men 
han er selv født og opvokset i Danmark og 
havde ikke indtil for nylig været i Iran. Men 
det kom Silkeborg Højskole til at ændre 
på. Et par år efter, at han forlod højskolen 
anden gang, fik han mulighed for at vende 
tilbage som hjælpelærer på en af skolens 
studierejser til Iran, blandt andet fordi han 
kunne tale farsi. 
“Det var stort at få mulighed for at komme 
til Iran for første gang, og det var helt spe-
cielt at dele det med højskolen. Selv om jeg 
ikke kendte eleverne på forhånd, fik jeg ret 
hurtigt et stærkt bånd til dem, og det siger 
i sig selv meget om højskolefællesskabet. 
At besøge Iran på den måde, hvor jeg lærte 
både landet og dets mennesker at kende, 
var stort for mig. Også af den grund er jeg 
taknemlig for højskolen,” siger han.
Siden sine højskoleophold har Matthew 
Daniali bl.a. arbejdet som studentermed-
hjælper i Folkekirkens Nødhjælp og lavet 
ulønnet arbejde i Alternativet. Han stude-
rer socialvidenskab på RUC og drømmer 
om at få et job i en NGO, inden for politik 
eller i højskoleverdenen. 

“Mange fra mine højskolehold er aktive 
i NGO’er eller politik, så det er et godt 
netværk at erfaringsudveksle med. Høj-
skoleopholdet gav også en erfaring af at 
kunne gøre en forskel. På det første hold 
lavede vi indsamlinger til de projekter, vi 
skulle deltage i i Uganda. Og på det andet 
hold indsamlede vi 30.000 kroner til Dansk 
Flygtningehjælp. Det var midt under flygt-
ningekrisen, så vi havde behov for at gøre 
noget, og det var fedt at se, at vi kunne 
gøre en forskel sammen.”
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kapitel 5

Friluftsliv og leg 
– for sjov og alvor
Brydning, bålhygge og bivuakovernatninger. Træklatring og teatersport. Silkeborg 

Højskoles baggrund i FDF viser sig i fagudbuddet og i samværet. Friluftsliv og leg fylder 

meget – og begge dele er både for sjov og for alvor.

“En af de bedste evalueringer, jeg har fået 
af hovedfaget friluftsliv, var fra en militær-
mand, der havde været i Livgarden og også 
var spejder. Han kom med en forventning 
om, at han skulle have en masse beviser 
og tegn og bruge faget til at overgå sig 
selv og bevise, hvad han kunne. Men han 
fik noget andet, end han forventede. Og 
da han sluttede her og skulle nævne den 
største og bedste læring, sagde han, at han 
havde opdaget, at det faktisk er meget fedt 
bare at være i naturen – uden at have et 
bestemt mål med det.”

Michael Rasmussen er en af Silkeborg 
Højskoles tre undervisere i hovedfaget 
friluftsliv. Derudover underviser han i valg-
fagene kajakpolo, havkajak, tons & tempo 
og Canada Explorer. Han har baggrund i 
FDF og er uddannet lærer med idræt og 
kristendom som linjefag og har tidligere 
undervist på en efterskole med idræt som 
linjefag. Desuden har han taget en friluft-
svejlederuddannelse. Og så er han i øvrigt 
søn af Leif Rasmussen, tidligere mangeårig 
lærer på Silkeborg Højskole. Men, under-
streger Michael Rasmusen, det er ikke 

en følge af slægtskabet, at han er havnet 
på Silkeborg Højskole; det er i høj grad et 
aktivt tilvalg, fordi skolens kombination af 
friluftsliv, eksistensfag og det kristne grund-
lag passer ham rigtig godt. 

Han blev ansat på skolen i november 2010 
og har siden undervist i friluftsliv som 
hovedfag. Holdets størrelse skifter, men 
næsten hver gang er holdet sammensat 
af elever både med og uden erfaring med 
friluftsliv, og det er en del af pointen med 
faget, at elever med forskellige forudsæt-
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ninger og forventninger skal samarbejde, 
forklarer Michael Rasmussen:
“Der er som regel nogle elever med bag-
grund i FDF, som er vant til friluftsliv og 
forventer, at vi skal på natløb osv. De jagter 
ofte beviser og vil gerne kvalificere sig og 
have konkrete kompetencer. Desuden er 
der ofte et par stykker med militær bag-
grund, som har en idé om, at de skal ud og 
overvinde naturen, og for dem kan det ikke 
blive hårdt nok. Men så er der som regel 
også nogle uden efterfaring med friluftsliv, 
som har valgt det som hovedfag ud fra et 
ønske om at komme ud i naturen og få 
noget ro. De tænker på friluftsliv som no-
get med at slappe af og komme væk fra en 
stresset hverdag. Så eleverne møder med 
ret forskellige forventninger, og mit mål er, 
at de alle sammen får noget andet, end de 
forventer – og at de i mødet med hinanden 
får en erfaring af, hvad samarbejde og 
rummelighed betyder.”

Han nævner igen militærmanden som 
eksempel: “For en som ham er det ofte 
frustrerende og nærmest provokerende, 
når vi tager på tur og kommer ud til et 

sted, hvor vi sådan set ikke skal andet end 
at være. Lave mad over bål og opleve at 
være i naturen. Resten fylder man selv ind 
i samspil med naturen og mødet med den 
gruppe, man er en del af. Vi var fx på en 
tur til Kalø Vig, hvor vi som regel tager hen i 
februar i forårssemestret. Vi går for at hol-
de os varme, og når vi slår lejr, har vi bålet i 
centrum, og så laver vi mad af gode råvarer 
fra naturen. Vi har kysten som tema og 
laver laks og pil-selv-rejer og finder måske 
nogle blåmuslinger og laver selv maden 
over bål,” siger han.

Michael Rasmussen tilføjer, at gruppedy-
namikken på den slags ture er en del af 
læringen. Underviserne laver ikke præcise 
lister med opgavefordeling, så grupperne 
må selv tale sig frem til en rimelig arbejds-
deling, baseret på de enkeltes erfaring, 
kompetencer og ønsker. 
“Har man lyst til at hugge brænde, gør 
man det, og vil man samle svampe, gør 
man det. Vi hjælper og motiverer, men det 
er en del af pointen, at man oplever, at 
gruppens medlemmer bidrager forskelligt. 
Ikke alle kan lige meget, og den rummelig-
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hed, som det fordrer af en gruppe, er en 
vigtig læring, som hænger sammen med 
vores værdigrundlag og menneskesyn. Vi 
er forskellige og kan yde forskelligt,” siger 
Michael Rasmussen.

Kærlighed til naturen som kodeord
Hele måden at tænke friluftsliv på er 
også formet af skolens menneskesyn og 
værdier, understreger han. Mens andre 
højskoler lægger vægt på, at eleverne får 
beviser og diplomer og tager hjem med 
papir på deres kompetencer, lægger de på 
Silkeborg Højskole vægt på at give eleverne 
en erfaring af at være i naturen – og at me-
stre det, der skal til for at klare sig under 
forskellige omstændigheder. 
“Vi tager afsæt i det nordiske friluftsbegreb, 
hvor turen er i centrum, ikke færdigheds-
træning. Når vi har fokus på konkrete 
færdigheder, er det, fordi det skal bruges 
i tursammenhæng. Vi øver at gå efter 
kompas, hvis det skal bruges på en tur i 
det pågældende semester, fx når vi skal en 
tur på vinterfjeldet eller vandre i højfjeldet, 
eller hvis vi skal sejle i kajak langs kysten. 
Og vi kan jo se, at det er på turene, når de 

mærker naturen, sig selv og hinanden, at 
de får de stærkeste oplevelser, ikke under 
et teoretisk oplæg.”
Som der står på skolens hjemmeside i 
beskrivelsen af hovedfaget Friluftsliv: 
Naturen sætter rammen både i bagende sol-
skin og drivende regn. Det handler ikke om at 
komme ud i naturen, men om at komme ind 
i den. Kodeordene er kærlighed til naturen, 
enkelthed, nærvær, uforstyrrethed og at få 
oplevelsen af at kunne mestre.
Friluftsliv er også at øve sig i selverkendelse 
og tillid til andre. Når vi vandrer i regnvejr, 
bakser med en jordstegt steg eller skal sikre 
en makker under klatring i et 20 meter højt 
bøgetræ, finder du ud af, at sammenhold og 
samarbejde er nødvendigt. Nærheden er stor 
og tillid en forudsætning.

Store planer og pionérånd
Da de første planer for en FDF-højskole 
blev lagt, var det en ‘idræts- og lederhøj-
skole’, man ville lave – med en idrætslinje, 
en ungdomslederlinje og en videregående 
højskolelinje. Man tænkte endda ind fra 
begyndelsen, at hvis skolen blev placeret 
i Silkeborg – hvor kommunen var villig til 

at bidrage til driften af en svømmehal, og 
der var gode idrætsanlæg tæt på – ville 
højskolen og FDF kunne samarbejde om at 
uddanne idrætsledere i FDF-regi. Man var i 
FDF optaget af, at “den idrætslige interesse 
er i voldsom stigning også inden for vore 
rækker”, som det hed i en betænkning fra 
højskoleudvalget i FDF i december 1963. 
Da højskolen åbnede i efteråret 1969, var 
det da også med faget ‘rekreativ idræt’ på 
listen over obligatoriske fag, mens ‘for-
eningsdrift’ var et tilvalgsfag. Planerne for 
en svømmehal var lagt, og da den endelig 
åbnede i marts 1977, blev den med det 
samme en stor succes. 

Idrætslærer på de første mange årgange 
på højskolen var Terkel Berg-Sørensen. 
Han havde ligesom mange af de andre 
lærere baggrund i FDF og havde siden 
1959 været ansat på Birkerød Statsskole 
som kostskolelærer og lærer i idræt, kri-
stendom, historie og fysik/kemi. Antallet af 
idrætstimer blev imidlertid sat ned i løbet 
af 1960’erne, og det frustrerede ham. Han 
havde fået kone og børn og brugte meget 
tid på FDF-aktiviteter og menighedsrådsar-
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bejde. Da han hørte om højskolebyggeriet 
og så et stillingsopslag, der omfattede 
undervisning i idræt og foreningsdrift, 
tændte det en ild i ham. Han tøvede dog 
med at rykke familien til Silkeborg, men da 
et par FDF-kammerater opfordrede ham til 
at søge stillingen, gjorde han alvor af det. 
Det næste års tid, frem mod åbningen af 
højskolen i oktober 1969, arbejdede han 
både i Birkerød og Silkeborg for at få alting 
klart til første elevhold. 
“Vi gik meget op i det store forarbejde. 
Vi skulle have alt, hvad der var brug for 
til atletik og idræt. Gymnastiksalen var 
utæt og blev først tæt, da den blev bygget 
om i 1980’erne. Men vi var alle grebet af 
pionérånd,” husker han. 

Terkel Berg-Sørensen var ansat på skolen 
fra dens etablering og 25 år frem og var i 
20 år derefter tilknyttet som kursuslærer, 
vikar og chauffør. I sin tid på skolen var han 
med til at udvikle fagudbuddet. Ikke mindst 
var han med til at udvikle faget friluftsliv 
som en afløser for idrætsfaget. Fra 1978 
begyndte man ved hvert nyt højskole-
holds start at ryste eleverne sammen på 

en to-dages kanotur, og flere gange var 
turen så udfordrende, at det i hvert fald 
blev et varigt minde for mange elever. På 
en ryste-sammen-tur i maj 1979 satte det 
således pludselig ind med hård vind, regn 
og slud. “Man frøs sådan om hænderne, 
at man knap nok kunne åbne madpakken, 
holde fast på padlen eller knappe sit tøj. 
Snesjappet klistrede sig nærmest som et 
panser til tøjet, og det var sejt at komme 
fremad. Kort før Vestbirk opgav et par ka-
noer helt ævred. De lagde til land, lod kano 
være kano og begyndte at blaffe tilbage til 
højskolen. Resten nåede omsider frem til 
Vestbirk camping, men alle var så forkom-
ne, og humøret var så lavt, at ingen orkede 
at rejse telt i det snesjap. Til gengæld 
klumpede alle sig sammen i en meget lille 
bygning. Så det blev ‘stående’ sovning den 
nat,” fortæller Terkel Berg-Sørensen i en 
artikel i Midtjyllands Avis i juni 1999.

“I foråret 1984 fik jeg fire måneders betalt 
orlov, finansieret af Undervisningsministe-
riet, til at efteruddanne mig inden for idræt 
og friluftsliv. Jeg havde en idé om både at 
studere elite- og breddeidræt og friluftsliv 

på Danmarks Højskole for Legemsøvelser, 
hvor min bror var rektor. Han rådede mig 
til kun at vælge et enkelt fag, hvis jeg skulle 
nå at fordybe mig i det. Jeg valgte friluftsliv, 
som var helt nyt i skoleregi. Jeg havde frie 
hænder, så jeg rejste rundt i fire måneder 
i Norge og Sverige, som specielt dengang 
var langt foran Danmark på friluftslivsfron-
ten. Jeg kontaktede alle guruerne inden for 
faget og deltog i alle de kurser, jeg kunne 
komme i nærheden af. Jeg ville udforske 
hele friluftslivsfeltet og undersøge, hvordan 
det kunne bruges i undervisningsøjemed,” 
fortæller Terkel Berg-Sørensen. 

Han præsenterede essensen af sine un-
dersøgelser på et lærermøde på Silkeborg 
Højskole i forsommeren 1984 og talte 
varmt for at indføre friluftsliv som nyt fag 
på skolen. De første små eksperimenter 
med faget var allerede gået i gang på det 
tidspunkt. Silkeborg Højskole havde siden 
1981 haft en udvekslingsaftale med Fana 
Folkehøgskule i Bergen, der hvert semester 
sendte et hold elever til Silkeborg, hvor 
de var med på kano- og cykelture, hvor-
efter et hold elever fra Silkeborg Højskole 

rejste den modsatte vej for at være med 
på bræ-vandring. De øvrige lærere på Silke-
borg Højskole var positive over for Terkel 
Berg-Sørensens forslag, som lå fint i tråd 
med skolens FDF-baggrund, og fra 1985 
kom friluftsliv på skemaet som hovedfag – 
og har været de siden. De første semestre 
fra friluftslivsholdet ganske lille, men efter 
cirka 10 år var det vokset til over 30 elever, 
og i dag er der typisk op mod 45 elever, 
der vælger friluftsliv som hovedfag. 

Friluft light var noget af det fedeste
Elever på andre hovedfag kan vælge sig ind 
på flere tilvalgsfag, der har med friluftsliv at 
gøre, bl.a. Friluft light. Her har de mulighed 
for at snuse til forskellige retninger inden 
for friluftsliv. I faget kano & håndværk øver 
eleverne kanosejlads, både i form af teknik, 
sikkerhed og redninger og har indendørs 
aktiviteter, hvor de bl.a. snitter og hugger 
deres egne padler af fyrretræ. For mange 
elever er det en første introduktion til en 
hel verden af friluftsliv og naturoplevelser, 
som de efter højskoleopholdet har fået 
mod på at udforske nærmere. 
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Matthew Daniali, der har været elev på 
Silkeborg Højskole fra efteråret 2014 til 
foråret 2015 og igen i efteråret 2015, havde 
ikke erfaring med friluftsliv, inden kan kom 
på højskole. Og det var heller ikke primært 
friluftsliv, der fik ham til at vælge Silkeborg 
Højskole. Men når han ser tilbage på sine 
højskoleophold, fremhæver han både kajak 
og Friluft light som “noget af det fedeste”: 
“Højskolen og Silkeborgområdet er jo meget 
præget af friluftsliv og udendørs aktiviteter. 
Det var virkelig fedt at komme ud i naturen 
og lære den bedre at kende. Og når jeg nu 
taler om natur i Alternativet, giver det jo 
også god mening at have en erfaring at tale 
ud fra,” siger han, der er politisk ordfører 
for Alternativet i København og er meget 
optaget af miljø-, natur- og klimapolitik.

Henning Iburg Andersen, der var bestyrel-
sesformand for Silkeborg Højskole 1995-
2001, har fulgt højskolen gennem samtlige 
50 år og finder udviklingen i fagudbud-
det naturlig og positiv: “I de allerældste 
papirer om højskoleplanerne tales der om 
en idræts- og lederhøjskole, og idræt og 
foreningsdrift var jo blandt fagene til at be-

‘Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr’

Da idrætslærer Terkel Berg-Sørensen i 1985 lancerede faget “Friluftsliv og naturforståelse” på 
Silkeborg Højskole, var det med afsæt i norske og svenske erfaringer og en række principper 
inspireret heraf. Dem blev eleverne præsenteret for, inden de endeligt besluttede sig for, om 
de ville vælge sig ind på faget.

I en artikel i foreningen Dansk Friluftslivs blad beskriver Terkel Berg-Sørensen de punkter, 
han præsenterede eleverne for: “I ‘friluftsliv og naturforståelse’ ville jeg således lægge vægt 
på, at:
- vi fik mange, gode og positive naturoplevelser, og at natursynet fik en central placering i 

alt, hvad vi beskæftigede os med
- vi var så meget udendørs som overhovedet muligt. (Der er ikke noget, der hedder ‘dårligt 

vejr’; der er kun tale om ‘dårlige’ klæ’r!)
- vi altid gjorde os umage med at aktivere vores sanser (ligeledes, at “se – uden selv at blive 

set”, “at høre – uden selv at blive hørt”)
- vi færdedes varieret i naturen – (a) at vi gik, padlede og cyklede, (b) at vi gik ‘over stok og 

sten’, sprang over grøfter og væltede træer m.m.
- vi trivedes, når vi var udendørs (at vi fx bestræbte os på altid at holde os varme og tørre)
- vi fik lejlighed til at overnatte alsidigt (telt, bivuak, shelter, høloft eller under åben himmel)
- vi prøvede at lave varm mad i det fri (stormkøkken, bål)
- vi tilrettelagde vores ture, så de blev ‘efter evne – ikke over evne’!
- vi fik en række ‘grænseoverskridende’ oplevelser (at vi afprøvede både vores fysiske og 

psykiske grænser – og forsøgte at flytte dem)
- vi ‘gik’ fra det nære og kendte til det fjerne og ukendte
- vi af og til færdedes i mindre grupper eller solo
- vi var tilbageholdende med at bruge tekniske hjælpemidler
- vi planlagde vore aktiviteter, så de ikke blev konkurrenceorienterede. (Det ville reducere 

naturen til at blive en ‘bane’, en kulisse, og naturoplevelsen ville måske helt forsvinde eller 
få en meget lav prioritet)

- vi hele tiden havde øje for, at vore aktiviteter ikke måtte være for ressourcekrævende – at 
vores friluftsliv blev enkelt, billigt og genbrugsbevidst

- vi blev så fortrolige med naturen og livet der, som de forhåndenværende tidsrammer 
tillod

- vi kom til at føle medansvar for naturen (brug-misbrug), og at vi fik forståelse og respekt 
for balancen i den, men ligeledes, at vi ville få lyst til at præge andre med en positiv hold-
ning til naturen.
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gynde med. Men den almindelige udvikling 
i samfundet har formet højskolen – uden 
at det har ført til et brud med FDFs værdier 
og det grundlag, skolen blev bygget på. 
Det udviklede sig til ikke kun at være en 
idrætshøjskole, og det er helt i overens-
stemmelse med skolens idégrundlag, som 
også sætter eksistensfag og menneskeliv 
i centrum. Samspillet med naturen er en 
vigtig del af den tematik,” siger han. 
Terkel Berg-Sørensen supplerer: “Skolen 
har udviklet sig i takt med de samfunds-
mæssige forandringer og i samspil med 
omgivelserne. Da svømmehallen blev 
indviet, var det oplagt, at vi begyndte at 
undervise i svømning. Men efterhånden 
blev efterspørgslen på friluftsliv større, og 
vi droppede svømning og atletik som fag. 
Friluftsliv spredte sig i højskoleverdenen 
og smittede også af på efterskolerne, hvor 
mange i dag har friluftsliv som fag. Men 
da vi begyndte med det, var det ret nyt i 
Danmark.”
For Terkel Berg-Sørensen var ideen med 
det nye fag ikke blot at bruge naturen som 
ramme for idræt, men at give eleverne en 
fortrolighed med naturen. 

“Jeg fik selv en stor fortrolighed med na-
turen allerede som barn i FDF-regi, og jeg 
ville gerne give eleverne på højskolen en 
tilsvarende mulighed for at blive fortrolige 
med naturen og få en forståelse for den. 
Tilmed var naturen omkring højskolen jo 
optimal til det,” siger han.
Han tilføjer, at han sikrede sig elevernes 
opbakning til de mere strabadserende dele 
af faget ved at opstille en håndfæstning 
for dem, som de skulle acceptere, hvis de 
ville have plads på holdet: “Vi skulle på tur 
og overnatte under åben himmel eller pre-
senning eller i snehule mindst en gang om 
måneden. Det stillede jeg som krav, og så 
bed de på krogen og tog med,” husker han. 
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Nordisk friluftsbegreb og alene-
overnatninger
Da Helga og Carsten Kolby Kristiansen 
trådte til som forstandere i 1986, var 
friluftsliv netop kommet ind som fag på 
højskolen, og de var helt med på Terkel 
Berg-Sørensens idé om at lægge sig efter 
en nordisk tradition og tankegang i fri-
luftsfaget: “Det sportificerede friluftsliv røg 
ud, og vi lagde med det samme retningen. 
Vi havde norske eksperter hernede for 
at inspirere os og finde ud af, hvor vi 
skulle lægge trykket,” siger Carsten Kolby 
Kristiansen. 

Faget er blevet udviklet en del siden 
Carsten og Helga Kolby Kristiansens første 
år som forstandere. Men vægten ligger 
fortsat på naturoplevelsen – med afsæt i 
det nordiske friluftslivsbegreb. Og ifølge 
Michael Rasmussen giver det god mulighed 
for at udfordre alle elever, uanset hvilke 
forudsætninger de kommer med.
“Selv de, der har en masse konkrete fær-
digheder og stor erfaring med friluftsliv, 
kan blive udfordret i forhold til, hvordan de 
møder naturen, og hvordan de kan være 

med til at få gruppen til at fungere. Er man 
fx meget vant til at lave konkrete opgaver i 
naturen, kan det være en udfordring med 
en alene-overnatning, hvor man skal være 
alene i naturen fra kl. 17 indtil næste mor-
gen,” fortæller han.
Eleverne skal finde et sted i naturen, hvor 
de er alene. De har presenning og snor 
med og skal snitte pløkke og sætte en 
bivuak op, og så kan de lave mad på et 
Trangia-kogesæt eller over bål. 
“Det kan være overvældende at være alene 
i så mange timer. Det er uvant for dem, 
at de ikke skal præstere noget bestemt 
og ikke har andre at spille bold op ad. 
Så melder tvivlen sig. Er det nok, at jeg 
bare sidder her? Mærker jeg naturen nu? 
Jeg har selv svært ved det,” siger Michael 
Rasmussen. 
“Som regel er alene-overnatningen en 
stor oplevelse for eleverne, og på forhånd 
forklarer vi dem, hvorfor vi gør det. Vi 
italesætter det som en oplevelse, der er 
anderledes fra stort set alt andet i deres 
liv og hverdag, fordi vi ellers næsten aldrig 
er alene. Vi giver dem også nogle gode 
råd. De skal ikke føle, at de skal præstere 

en masse, men omvendt skal de ikke gå i 
bivuakken med det samme og bare forsø-
ge at sove tiden væk. De skal finde en god 
træstub og en god udsigt, lave maden så 
god, som de kan, måske pynte den lidt, og 
give sig tid til at nyde den.”

Når holdene evaluerer, nævner mange 
elever alene-overnatningen som en stor 
oplevelse. Og ofte nævner de, at deres 
største oplevelser blev nogle helt andre, 
end de havde forestillet sig på forhånd.
“Vi skuffer ret mange forventninger til at 
begynde med – og giver eleverne nogle 
andre oplevelser, der som regel er mindst 
lige så gode som det, de forestillede sig 
på forhånd. Deres forventninger kan være 
ret urealistiske. Det gælder både i hoved-
faget og i valgfag, der har med friluftsliv 
at gøre,” forklarer Michael Rasmussen. 
“Nogle tænker fx, at de skal skyde al deres 
mad selv på Canada Explorer-turen. Men 
vi rejser 25 mennesker sammen… De har 
ingen anelse om, hvad det vil kræve at 
være tre uger i vildmarken og skyde al sin 
mad selv. Skulle vi gøre det, ville der ikke 
være tid eller kræfter til andet. Det erfarer 

de, når vi er af sted, og det er der også 
noget læring i,” siger han med et smil. 

Elever, der gerne vil have et konkurren-
ceelement ind i friluftslivsoplevelserne, kan 
få det via en række valgfag, bl.a. trailrunning 
og kajakpolo. For nogle år siden ændrede 
skolen nemlig fagudbuddet, så de tekniske 
færdigheder og udholdenheds- og konkur-
renceelementer blev samlet i nogle mindre 
valgfag, som alle på skolen – uanset valg af 
hovedfag – kan vælge til. Alle på forårsse-
mestret kan fx vælge sig ind på en studie-
rejse med en vinterfjeldtur på ti dage med 
tre udendørs overnatninger – en i snehule, 
en i telt og en under presenning under et 
grantræ. 

Kanoer, kajakker og klatregrej
I hovedfaget Friluftsliv er fokus på tur- og 
naturoplevelsen, med alene-overnatning 
og masser af bålmad, gerne med en 
koge- eller bagebog som konkret resultat. 
De fleste af turene foregår i lokalområ-
det, hvor eleverne udforsker naturen og 
kulturlandskabet og hører lokale anekdoter 
og historier. Aktiviteter på vand indgår på 
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både forårs- og efterårssemestret, men 
mest om efteråret, hvor der er varme dage 
nok til, at eleverne kan nå at blive gode til 
at sejle i kajak. At vandsport fylder en del 
skyldes især højskolens beliggenhed tæt 
på Silkeborgsøerne, men også lærernes 
egen begejstring for kano- og kajaksejlads 
– og en dedikeret indsats for at få samlet 
det nødvendige udstyr sammen. Terkel 
Berg-Sørensen, som selv har sejlet i kajak 
siden ungdommen, lykkedes ikke med at få 
oprettet kajak som fag, mens han var ansat 
på skolen. Til gengæld fik han “skrabet en 
del kanoer sammen, så vi kunne tilbyde 
kanosejlads som en del af friluftsliv”. Han 
lavede en bytteordning med Gødvad 
Efterskole, der til gengæld for at få adgang 
til højskolens svømmehal i en årrække 
forærede højskolen en kano om året. 
Terkel Berg-Sørensens efterfølgere som 
lærere i friluftsliv fik sat kajak på skemaet, 
og i dag har højskolen 30 havkajakker og 
otte kanoer og et kajak- og kanocenter 
med direkte adgang til Silkeborg Langsø og 
Gudenåen. Desuden råder skolen over en 
naturplads med norsk bålhus og shelter, 
tunneltelte og énstangs-lavvo’er, klatregrej 

og vinterfjeldudstyr, klatre- og boulder-fa-
ciliteter og mountainbikes samt et stort 
undervisningslokale med værksted og 
friluftsbibliotek,

At danse på bølgerne og bygge snehule 
i fællesskab
Der indgår også teori i faget, men re-
fleksionsdelen, som fylder meget i eksi-
stensfagene, har en mere indirekte plads 
i friluftslivsfaget, forklarer Michael Ras-
mussen: “Vi diskuterer natursyn og tager 
stilling til frilufts- og miljøpolitik, og friluft-
spædagogik og lederskab er også en del af 
undervisningen. Så på den måde er der en 
kobling til FDF og til skolens grundlæggelse. 
Men i modsætning til mange af de andre 
fag er der meget lidt situeret refleksion, 
hvor vi siger, ‘nu skal vi reflektere over det 
her’. Det bliver hurtigt for meget, hvis vi 
hele tiden skal tale om, hvordan vi oplever 
naturen. Til gengæld er der meget hand-
lekompetence i faget. De oplever, at efter 
en masse træning kan de sejle i kano i 8 
meter per sekund i bølger, og det bliver 
nærmest en dans på bølger i stedet for en 
kamp mod dem. Den slags oplevelser får 

dem til at føle, at de mestrer noget. Der er 
tydelige krav, og løsningen er ofte simpel 
at forstå, men svær at udføre. Når man 
har gravet snehule i seks timer, og man er 
sulten, og tæerne er bundfrosne, og man 
bliver apatisk af kulde, så lærer de, at de 
er afhængige af hinanden. Så kommer der 
en kammerat hen og tumler med dem i et 
kvarter, og så får de varmen igen. De har 
nærmest haft følelsen af, at de var indstillet 
på at lægge sig ned i sneen og dø, og så 
kommer livet tilbage på et kvarter,” forkla-
rer Michael Rasmussen. 
“I alle fag på højskolen forsøger vi at belyse 
menneskelivet gennem faget; vi siger, at vi 
underviser med, ikke i, faget.” 

En måde at være i livet på
At belyse menneskelivet gennem frilufts-
livsfaget indebærer også at give eleverne 
en fornemmelse af naturen i dens egen ret 
og af menneskets samspil med den. Med 
tidligere forstander Bent Martinsens ord 
handler det om at lægge en overbygning 
på faget: “Friluftsliv er et vigtigt fag ud fra 
den simple erkendelse, at når man får 
kendskab til noget – når man bliver dus 

med naturen – så får man også kærlighed 
til den og vil forhåbentlig også være med til 
at værne om den.”
Og det glæder Terkel Berg-Sørensen, der 
introducerede friluftsliv i skolens fagud-
bud, at netop den dimension i faget er 
bevaret: “At unge på den måde kommer 
ud i naturen er jo ikke blevet mindre vigtigt 
med årene. Og forhåbentlig bliver mange 
af dem, der har haft friluftsliv på Silkeborg 
Højskole, ambassadører for at få endnu 
flere børn og unge ud i naturen. Allerede i 
min tid kunne jeg konstatere, at elevernes 
indsigt i fx fugle og træer og deres kend-
skab til at færdes i naturen i det hele taget 
var meget begrænset.”
Silkeborg Højskoles nuværende forstander, 
Jacob Zakarias Eyermann, tilføjer: “Friluftsliv 
er i skolens optik en værensform, en måde 
at være i livet på. Vi tilbyder ikke meditati-
on, men vi giver via friluftsliv eleverne en 
mulighed for at erfare en helt anden måde 
at være til på end den, hvor det handler 
om præstationer og resultater. Det er en 
måde at bygge relationer op og lære sig 
selv og verden at kende.”
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Legeplads og laboratorium
En anden metode til at lære sig selv og 
verden at kende på er at lege. Leg indgår 
i stort set alle fag på Silkeborg Højskole, 
og det er ikke leg blot for sjov, men leg for 
alvor – der dog meget gerne må være sjov. 
At inddrage legen i fagene for at fremme 
læring, refleksion og selverkendelse er en 
metode og et greb, som højskolen i høj 
grad har ‘stjålet’ fra FDF. Her har leg altid 
spillet en afgørende rolle, og FDF har ud-
viklet en legedatabase, hvorfra lærerne på 
Silkeborg Højskole jævnligt henter inspira-
tion. Inspirationen går dog også den anden 
vej, for mange højskoleelever tager lege 
med fra højskolen, som de siden bruger 
som ledere i FDF. Og adskillige af højsko-
lens nuværende lærere er også aktive i FDF 
og bruger deres erfaringer fra højskole-
hverdagen til at udvikle nye lege til FDF.

Kun få andre højskoler bruger legen 
så bevidst som Silkeborg Højskole. En 
undtagelse er Gerlev Idrætshøjskole, som 
også har tradition for at bruge legen, 
men mere i form af gamle traditionelle 
og kulturbærende lege. I dag har Gerlev 
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Idrætshøjskole Leg & bevægelseskultur og 
Teatersport blandt valgfagene. På Silke-
borg Højskole antager legen mange – og 
ofte nye – former og indgår i stort set alle 
fag, forklarer Simon Stagis Nielsen, der 
selv bl.a. underviser i Friluft light, Kano & 
håndværk samt Change Makers og flere 
rejsefag. Desuden har han baggrund i FDF, 
hvor han bl.a. sidder i det landsdækkende 
legeudvalg. Og så er han tidligere elev og 
også tidligere formand for elevforeningen. 
Om legens rolle på Silkeborg Højskole siger 
han: “Legen fylder rigtig meget, og vores 
tilgang til legen springer ud af tanken om, 
at højskolen skal fungere som et laborato-
rium eller en legeplads. Her får man lov at 
lege med, hvem man er. Jeg bruger det fx 
i undervisningen, når vi skal debattere et 
emne, som kan være svært og komplekst, 
fx dødsstraf. Så kan vi lege med det ved, 
at eleverne får til opgave at påtage sig en 
bestemt holdning og argumentere for den. 
På den måde kommer der flere perspekti-
ver frem. Det er især godt i fag, hvor vi har 
tendens til at mene det samme eller ligne 
hinanden meget.” 

Også i faget Intercultural Learning bliver 
legen brugt som en måde at afprøve 
forskellige holdninger og erfaringer. Legen 
bliver brugt til at anskueliggøre udfordrin-
ger og muligheder i kulturmødet eller give 
eleverne en lille erfaring af at være den 
undertrykte eller den magtfulde i en rela-
tion. Alt sammen med det formål at give 
eleverne en dybere forståelse, end man 
kan opnå ved alene at tale om tingene og 
forholde sig rent teoretisk til dem.

I legen bliver livet levende 
Michael Rasmussen, der underviser i ho-
vedfaget friluftsliv og en række valgfag, bl.a. 
Tons & Tempo, bruger også legen meget 
og siger om legens rolle i undervisningen: 
“Legen kan være en pædagogisk ramme 
for dannelse og erkendelse. Når man er 
i legen, bliver det alvor og virkeligt; man 
tager legen alvorligt, når man går ind i den. 
Man holder sig inden for reglerne for at 
afprøve en virkelighed, som man ellers ikke 
har adgang til. Så det er ikke leg bare for 
at lege.”
Det er dog ikke altid, at legen præsenteres 
som en alvorlig aktivitet, der skal dan-
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ne og skabe erkendelse. Ikke mindst de 
mere kropsorienterede lege, som Michael 
Rasmussen benytter sig af, fremstår for 
eleverne umiddelbart som ‘sjov og ballade’.
“For eleverne er der den umiddelbare erfa-
ring af legen, at det er godt at være i et nu, 
hvor livet bliver levende. Når de kommer 
fra en refleksionstime og føler, at livet er 
lidt tungt, så går vi ud og laver nogle fysiske 
tonselege, som har så simple regler og 
materialer som muligt, og som handler om 
at tage fat i hinanden eller mærke hinan-
den. Det skal være sjovt og vække glæde – 
den glæde, som opstår, når man er i kamp 
med eller mod den anden, samtidig med 
at reglerne sikrer, at man tager hensyn til 
hinanden” forklarer han.

Valgfaget Tons & Tempo har som regel stor 
søgning, både af drenge og piger. 
“Vi tumler og bliver beskidte og laver 
brydning, og eleverne er vilde med det. 
Forleden havde jeg 16 piger med i fitness-
rummet til brydning, og de gik virkelig til 
den. For mange er det længe siden, de har 
prøvet at slås sidst. Men når de mærker, at 
de bliver tændt af det, går de til makroner-

ne. Det er en ny følelse for dem. Mange er 
jo enormt meget i deres hoved og har alle 
de her tanker om, at de skal være rigtige 
og perfekte. Og pludselig er det ren krop; 
det giver dem en følelse af noget basalt 
ved livet,” siger han. 

Nogle elever vælger faget, fordi de gerne 
vil lære nogle lege at kende, som de kan 
bruge som ledere i idræts- og foreningsliv, 
og derfor indgår det også i faget at tale om, 
hvordan legene kan tilpasses og skaleres 
op eller ned afhængig af deltagernes alder, 
antal, fysiske formåen osv. Men ligesom i 
friluftsliv skal den rammesatte refleksion 
ikke dominere, understreger Michael Ras-
mussen: “Fra timens start til slut skal der 
være et flow uden afbrydelser af refleksi-
on eller snak. Vi kan eventuelt reflektere 
til slut, men ellers skal der være et flow. 
Vi reflekterer ikke hele tiden over legens 
betydning; vi mærker den.”

Også Simon Stagis Nielsen betoner, at 
legen giver læring i sig selv, uden at man 
nødvendigvis teoretiserer over den: “Leg 
handler i høj grad om, at man skaber sig 

selv som menneske – mens man skaber 
sig. Jeg har undervist i improteater og 
teatersport i en del år og bruger det i 
mange sammenhænge. Når man spiller en 
rolle, bliver man rystet i, hvem man er, og 
hvad man kan. Man kan være sig selv og 
samtidig være en anden. Man skaber sig 
tosset – og skaber samtidig hinanden som 
mennesker, fordi man på scenegulvet kan 
presse hinanden ud i nogle situationer, vi 
ellers ikke tør vove os ud i. Legens skaben-
de rolle gælder i alle fag her på højskolen. 
Vi skaber os som mennesker, mens vi 
skaber os. Vi har fx lige haft en fantastisk 
Hawaii-fest, og der venter en James Bond-
fest forude,” siger han. 

Og selv om de færreste højskoleelever nok 
vælger Silkeborg Højskole alene for legens 
skyld, tager mange derfra med en erfaring 
af, at det blandt andet var legen, der – for 
alvor – ændrede dem som mennesker. En 
tidligere elev fra Ghana sagde fx i novem-
ber 2018 ved en sammenkomst i Ghana 
for tidligere ghanesiske elever på Silkeborg 
Højskole om legens rolle under hans høj-
skoleophold: “Det mest overraskende, jeg 

oplevede, mens jeg var højskolen, var, at vi 
blev vækket midt om natten og fik at vide, 
at vi skulle rejse til et andet land. Jeg var så 
bange, indtil jeg fandt ud af, at det hele var 
et rollespil. Jeg havde aldrig før tænkt, at 
man kunne lære ved at lege.”
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Friluftsliv har fra begyndelsen været en del af Silkeborg 
Højskoles DNA, og friluftsliv fylder stadig meget i højskolens 
selvforståelse og på skemaet. Mange af skolens elever vælger 
Silkeborg Højskole, fordi den er kendt for at have en stærk 
friluftslivslinje og være omgivet af natur, som giver optimale 
muligheder for vandring, cykling, sejlads og andre former for 
friluftsliv. 
Højskolens fysiske rammer har dog indtil videre ikke helt af-
spejlet skolens satsning på friluftsliv. 

Men det bliver der snart ændret på. I løbet af 2020 vil en ny fri-
luftlivsbygning vokse frem på højskolens grund, og forstander 
Jacob Zakarias Eyermann glæder sig allerede til at vise kom-
mende og nye elever rundt i bygningen: “Når jeg har rundvist 
elever og vist dem friluftslokalet, har jeg altid trådt mig selv 
over tæerne, undskyldt mig lidt og sagt, at man selvfølgelig er 
ude i den smukke natur det meste af tiden. Jeg har altid savnet, 
at jeg stolt kunne sige, “det her er friluftslokalet” og vise dem 
noget, der emmede af natur, træ og friluftsliv. Den nye fri-
luftsbygning skal være med til at understøtte og udvikle vores 
friluftsliv, men er også en investering i fortsat at kunne tiltræk-
ke friluftselever. Flere andre højskoler har fået øjnene op for, 
hvad friluftsliv kan, og tiltrækker elever på det. Så derfor er det 
naturligt, at vi også investerer i friluftsliv, så vi fortsat kan være 
pionérer på området og være et naturligt valg for de elever, 
der søger mod naturoplevelser og friluftsliv.”

Arkitektfirmaet Reværk, der har fået opgaven med at lave en 
ny friluftslivsbygning, ønsker med projektet “at give Silkeborg 

Højskoles elever og brugere de optimale rammer for at dyrke 
og udvikle friluftsliv, i en bygning der – igennem udformning, 
materialer og stemning – understøtter undervisningen. En 
friluftsbygning skal nemlig ikke bare være et undervisningsloka-
le, men i stedet rum, der forbinder inde og ude – så friluftsbyg-
ningen ikke blot er vægge, der lukker én inde, men et sted, der 
forbinder én til naturen.”
Om det arkitektoniske greb, de har valgt, skriver de: “Gennem 
de store glaspartier åbner bygningen sig op mod skolen og 
skaber en stærk visuel forbindelse på tværs af græsplænen. 
Her kan man fra skolens eksisterende bygninger følge med i 
friluftshusets liv og aktivitet og dermed også sikre, at bygningen 
ikke afskærer sig fra højskolens daglige liv, men mere bliver 
en naturlig forlængelse af faciliteter til skolens elever. Dette 
hvad enten det er i forbindelse med undervisning, selvstudie, 
løbende projektarbejde eller blot til afslapning omkring husets 
ildsted. I skoven bliver der mellem bygningskroppene skabt 
uformelle opholdszoner, hvor der er mulighed for at søge ly 
og læ for vejret, mens man – med bygningen som ryg – får en 
forstærket oplevelse af at være ude i skoven.”

Om valget af arkitektfirma siger forstander Jacob Zakarias 
Eyermann: “Vi har blandt andet valgt Reværk, fordi de arbejder 
med bæredygtighed i valg af materialer og løsninger. Vi håber, 
at friluftsbygningen også kan inspirere til at tænke og leve 
bæredygtigt.”

Et sted, der både er 
ude og inde
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kapitel 6

De tomme vægge 
kaldte kunsten til højskolen

Det lå ikke i kortene, at Silkeborg Højskole skulle satse på kunst. Men de rå betonmure 

fik eleverne til at efterlyse ‘noget til væggene’, og det blev begyndelsen på en stor og 

mangfoldig kunstsamling, som er unik i den danske højskoleverden. Sideløbende blev 

kunst som fag – og som indgang til at forstå sig selv og samfundet – en uadskillelig del af 

skolens virke.

En række farvestrålende paraplyer danner 
en tunnel, som museumsgæsterne kan 
gå igennem. Paraplyerne er udsmykket 
af gadebørn fra et slumkvarter i Kenya og 
danske skolebørn fra Silkeborg-området. 
Med udgangspunkt i temaet ‘Ly’/‘Shelter’ har 
børnene udsmykket paraplyerne udvendigt 
og indvendigt. Den indvendige udsmyk-
ning afspejler det, børnene frygter for, 
den udvendige deres drømme og visioner. 
Paraplyen er symbolet på begrebet ly – og 
på børns basale behov for tryghed og 

sikkerhed. De kenyanske børns paraplyer 
er indvendigt fyldt med billeder, der viser 
deres barske erfaringer fra livet i slummen, 
de danske børns er mindre dramatiske. 
Paraplyernes kunstneriske udtryk uddybes 
og underbygges af interviewbidder med 
kenyanske og danske børn, som fortæller 
om deres frygt, drømme og håb. Deres 
stemmer lyder gennem højttalere, der 
er sat op i lokalet. Kenyanske børn for-
tæller om deres frygt for politi og ild og 
deres erfaringer af at blive taget med i en 

patruljevogn og smidt af uden for byen 
uden hjælp til at finde tilbage. Danske børn 
fortæller om at være bange for at miste sin 
mobil – og for, at deres forældre får kræft 
eller bliver skilt. 

Udstillingen ‘Shelter me – voices from 
Nairobi and Silkeborg’ blev vist i Skovvillaen 
på KunstCentret Silkeborg Bad fra be-
gyndelsen af marts 2011 og to måneder 
frem. Udover rummet med paraplyerne 
indeholdt udstillingen en sektion med 
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malerier og grafiske værker af de to ken-
yanske kunstnere Patrick Mukabi og Allan 
Githuka og en sektion, ‘Kenya Burning’, 
med internationale fotografers billeder 
af de voldsomme uroligheder i kølvandet 
på det kenyanske præsidentvalg i 2007. 
Udstillingen var blevet til i et samarbejde 
mellem KunstCentret Silkeborg Bad, den 
folkekirkelige skoletjeneste KK44 i Silke-
borg, de to kenyanske kunstnere samt 
Silkeborg Højskoles kunstlinje Art Studio 
med daværende kunstlærer, nuværende 
viceforstander, Jan Hamborg Lundum. 
Baggrunden var kunstlinjens studietur til 
Kenya og et længere forløb, hvor eleverne 
på kunstlinjen arbejdede med kunst som 
samfundsforandrende faktor. Ideen blev 
udviklet af Jan Hamborg Lundum og de 
daværende forstandere, Helga og Carsten 
Kolby Kristiansen, og byggede videre på 
Silkeborg Højskoles tradition for at købe 
og arbejde med kunst og integrere kunst i 
højskolens øvrige fag og virke.

Det lå ellers ikke i kortene, at Silkeborg 
Højskole skulle satse på kunst. Højsko-
len blev etableret som en ungdoms- og 

idrætslederhøjskole, og musik, teater og 
idræt var nogle af de oplagte fag, som var 
med fra begyndelsen, fordi de var velkend-
te fra FDF-sammenhæng. Men kunsten 
kom – lidt tilfældigt – ind i billedet næsten 
fra begyndelsen. En af årsagerne var, at 
eleverne på de første hold efterlyste ‘noget 
til væggene’. De syntes, at der manglede 
nogle farver på de lange gange med rå 
betonvægge og de hessianbeklædte flader 
andre steder på skolen. Allerede på det 
tidspunkt var der ansat en lærer, Sven Jørn 
Andersen, som havde interesse for kunst 
og lavede noget kunstundervisning på de 
første hold. Han greb elevernes efterlys-
ning og dannede sammen med nogle af 
dem en gruppe, som fostrede ideen om at 
lave en kunstudstilling på nogle af højsko-
lens lange gange. Sven Jørn Andersen fik 
nedsat et kuratorudvalg med tre aner-
kendte kunstnere, Sven Dalsgaard, Seppo 
Mattinen og Albert Mertz, og så inviterede 
man ellers folk til at indsende værker. 
“Der kom 1300 værker ind til første udstil-
ling, 192 af dem blev udstillet. Gennem en 
årrække lavede man censurerede udstillin-
ger på højskolen både forår og efterår med 

henholdsvis grafiske værker og malerier, 
som blev kendt som Silkeborg Udstillin-
gen,” fortæller Carsten Kolby Kristiansen. 

Silkeborg Udstillingen blev begyndelsen 
på en stor samling
Skolens første forstander, Torben Berg, 
bakkede op om ideen, og Sven Jørn Ander-
sen fik overbevist bestyrelsen om, at man 
skulle afsætte et beløb til kunstindkøb på 
skolens årsbudget. Så hvert år, når der 
var udstillinger på højskolen, købte man 
mindst et af de udstillede værker og fik på 
den måde langsomt, men sikkert bygget 
en samling op, som i dag rummer over 300 
værker inden for mange genrer.

Erik Lindebjerg, der blev ansat på Silkeborg 
Højskole i 1975 og blandt andet kom til at 
undervise i kunst, fortæller om Silkeborg 
Udstillingen: “Sven Jørn Andersen havde, 
sammen med Ib Ludvigsen, fået ideen til 
en årlig censureret udstilling med grafik, 
fordi det er forholdsvis nemt at håndtere. 
Vi havde jo ikke rigtig nogen penge; vi var 
en forholdsvis nystartet højskole og havde 
ikke selv nogen kunstværker af betydning. 

Men vi kunne lave en censureret udstilling 
med grafik. Vi kårede årets danske grafiker 
og købte tre-fire værker fra udstillingen. 
Det var, hvad budgettet rakte til. Vi lagde 
en masse arbejdstimer i det – at få værker-
ne pakket ud og stillet op.”

Da Silkeborg Udstillingen begyndte, havde 
Silkeborg Kunstmuseum til huse i en af 
de ældre bygninger fra Th. Langs Skole i 
centrum af Silkeborg. Først ti år efter Jorns 
død – på hans fødselsdag 3. marts 1982 – 
blev Silkeborg Kunstmuseum indviet i nye 
bygninger på sin nuværende adresse. Mu-
seet blev senere omdøbt til Museum Jorn 
og er også blevet udvidet. Omtrent samtidig 
med indvielsen af det nye kunstmuseum 
i Silkeborg blev Sven Jørn Andersen, der 
var idémanden bag Silkeborg Udstillingen, 
ansat som kunst- og designmuseet Trap-
holts første professionelle leder og forlod 
derfor sin stilling på Silkeborg Højskole. 
Herefter stod bl.a. Erik Lindebjerg i mange 
år for undervisningen i kunst og var også 
primus motor i at organisere udstillinger og 
indkøbe værker til skolen. Efter åbningen af 
Silkeborg Kunstmuseum faldt antallet af ind-
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sendte værker til udstillingerne på Silkeborg 
Højskole dog, og antallet af gæster faldt 
også. Så man besluttede først i 1980’erne at 
lukke ned for de store udstillinger. 

Man fortsatte dog med at afsætte et beløb 
til at købe kunst til skolens vægge. Og for 
Carsten og Helga Kolby Kristiansen var det 
i deres 28 år som forstandere en glædelig 
forpligtelse at fastholde kunstens rolle på 
skolen – både i form af konkrete kunst-
indkøb, i form af en kunstlinje og ved at 
inddrage kunsten i fx morgensamlinger og 
foredrag. 
“Det var en fantastisk fornøjelse at få lov at 
købe kunst, fordi kunsten sætter et stærkt 
præg på skolen og helt sikkert bibringer 
eleverne noget i deres hverdag, også selv 
om de ikke altid er bevidste om det. Men 
bare det at være omgivet af værker af 
forskellig slags betyder helt sikkert noget. 
Og vi har gennem alle årene også inddra-
get kunstværkerne i religions- og filosofi-
undervisning og i morgensamlinger, og så 
har kunstlinjen selvfølgelig brugt skolens 
kunstsamling i deres undervisning,” siger 
Helga Kolby Kristiansen.

Den signede dag  / 1993.  
Anne Marie Egemose (f.1941 )  
Placering: foredragsalen. 
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Carsten Kolby Kristiansen supplerer: “Vi 
har også fået lavet en del unikaværker til 
skolen, som hænger i bl.a. dagligstue og 
foredragssal. Det begyndte med, at vi bad 
væveren Inge Nørgaard skabe et større 
værk med et motiv fra den nordiske myto-
logi til at hænge op i ankomsthallen. Det 
blev billedtæppet ‘Livstræet’, som kom op 
at hænge som en daglig hilsen til alle, der 
færdes i huset.” 

Mytologiske motiver og kulturel 
konfrontation
Inge Nørgaards billedtæppe blev begyndel-
sen på en delvis omlægning af indkøbene af 
kunst, fortæller Carsten Kolby Kristiansen. 
“Hidtil havde alle de erhvervede grafiske 
værker og malerier naturligt nok afspejlet 
samtiden, men i erkendelsen af, at vi som 
mennesker ikke kan nøjes med at spejle 
os i os selv, anskaffede vi Søren Ankar-
feldts store værk ‘Konfrontation’ til fore-
dragssalen, hvis motiv er hentet fra den 
jødisk-kristne mytologi med sit billedmæs-
sige bud på uddrivelsen af Adam og Eva fra 
Paradisets have.
Således bad vi Søren Ankarfeldt male 

et nyt stort værk til dagligstuen med et 
selvvalgt motiv fra den antikke græske 
mytologi. Det blev til billedet ‘Narcissos’, 
som sammen med de andre markante 
mytologiske billeder er med til at fastholde, 
at vi som mennesker også står på skuldre-
ne og formes af de indsigter, som tidligere 
tiders mennesker har indhentet. Det er 
jo en kendsgerning, at vi som europæisk 
civilisation først og fremmest står på de 
to kultursøjler, som den græske filosofi og 
den jødiske og den kristne religion udgør. 
De afgørende kulturelle kræfter må enhver 
ny generation konfronteres med – bl.a. ved 
hjælp af kunst.”
Så i det hele taget kan eleverne ikke være 
på Silkeborg Højskole uden at blive mødt af 
kunst, som de kan tage stilling til indholds-
mæssigt og æstetisk, og det er afgørende, 
mener Carsten Kolby Kristiansen: “Nogle har 
sikkert syntes, at nogle værker var grimme 
eller uforståelige, men kunsten har givet 
præg til stedet i positiv forstand – også ved 
at få eleverne til selv at tage stilling.”

Carsten og Helga Kolby Kristiansen un-
derstreger, at indkøbet af kunstværker til 

skolen ikke har været tænkt som en økono-
misk investering, og til tider, når budgettet 
har været stramt, har det krævet princip-
fasthed at fastholde, at der skulle sættes 
penge af til kunstindkøb. 
“Men det var en beslutning, der var truffet, 
og en linje, der var lagt, og det har først og 
fremmest været en fornøjelse at føre den 
forpligtelse ud i livet,” siger Helga Kolby 
Kristiansen og tilføjer, at hun og Carsten 
flere gange har købt værker med hjem til 
højskolen fra deres rejser i Afrika. Bl.a. har 
de købt træfigurer med hjem fra Zimbab-
we, som udtrykker den politiske undertryk-
kelse i landet. Og under et besøg i Kenya 
var det så, at de – via deres bekendte, 
som var udsendt for FN til at arbejde med 
udviklingshjælp – fik indtryk af en gryende 
kenyansk scene for samtidskunst, som blev 
målet for højskolens kunstholds studierej-
se i flere omgange – og efter nogle år førte 
til udstillingen Shelter me på KunstCentret 
Silkeborg Bad.

Kunstindtryk fra Kenya
“Vi rejste til Kenya med kunstholdet første 
gang i 2008. På det tidspunkt hang rejser 

og hovedfag sammen, og det havde jo 
umiddelbart været oplagt, at kunstlinjen fx 
tog til Berlin,” siger Carsten Kolby Kristian-
sen.
“Men ideen med at tage til Afrika var, at 
eleverne dér kunne få et meget anderledes 
indblik i kunstens identitetsskabende og 
samfundsforandrende potentiale. I Afrika 
er der ikke tradition for individuel kunst, 
men snarere for kunsthåndværk. Hver re-
gion eller landsby har et bestemt kunstne-
risk udtryk, som alle kunsthåndværkere fra 
den stamme eller landsby udtrykker sig via. 
Det er med til at bekræfte deres tilhørsfor-
hold til fællesskabet. De præsterer ikke for 
at være unikke eller udvikle en individuel 
identitet i modsætning til de andre, men 
for at styrke og udtrykke det fælles.”
Helga Kolby Kristiansen supplerer: “Det gav 
anledning til at se idehistorisk på kunsten 
og dens forskellige udtryk rundt om i 
verden. I Vestens kunsttradition handler 
meget om at præstere individuelt og udvik-
le en unik stil, der adskiller en fra andre, så 
folk så at sige kan genkende en van Gogh 
eller en Per Kirkeby, selv om der ikke er 
navn på. I en afrikansk kontekst er selvfor-
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ståelsen ikke, at det handler om mig som 
individ, men os som fællesskab, og kunsten 
udtrykker et tilhørsforhold til fællesskabet. 
Det er også et perspektiv at have med 
hjem fra sådan en rejse.” 
I nyere tid er der imidlertid opstået et mo-
derne og mere individbaseret kunstnerisk 
udtryk i Kenya, især i form af en lidt mere 
politisk kunst, der udtrykker sig i oppositi-
on til korruption og valgsvindel osv. Det gav 
Carsten og Helga Kolby Kristiansen ideen 
til en studierejse for skolens kunsthold.
“Vi arrangerede en rejse, hvor eleverne fik 
lejlighed til at møde nogle af de kenyanske 
kunstnere og få indtryk af, hvad det vil sige, 
når man nærmest fra scratch skal finde 
sit udtryk og finde ud af, hvad kunst kan i 
ens egen samfundsmæssige kontekst. For 
eleverne var det til at forstå, det var ikke 
kunstteori på et højt abstraktionsniveau; 
det handlede om, hvad kunst kan i et sam-
fund, som andre udtryksformer ikke kan,” 
fortæller Carsten Kolby Kristiansen.
Med på rejsen var skolens dengang nye 
kunstlærer, Jan Hamborg Lundum, der blev 
ansat i 2007.
“Rejsen til Kenya gav indblik i, hvad der 

er på færde, når man som fattig arbejder 
med kunsten. Når man vil skabe, fordi 
noget essentielt trænger sig på. Det var 
kort efter præsidentvalget, og der var uro 
og indignation. Kunstnerne udtrykte sig 
om korruption og uretfærdighed; valget og 
uroen omkring det afspejlede sig meget 
direkte i kunsten. Vi besøgte en del forskel-
lige kunstnere, som virkelig havde meget 
på spil personligt, og vi arrangerede hjem-
mebesøg i slummen. Vi var ude at besøge 
et projekt med gadebørn, hvor vi brugte 
kunst til at arbejde med børnene, og det 
gav genlyd i medierne og fik en del omtale. 
Vi ville noget med kunsten. Børnene lavede 
selvportrætter. De fik et spejl, som de sad 
længe med. For mange af dem var det helt 
nyt at se sig selv udefra på den måde og 
udtrykke sig med deres hænder, og for 
mange kenyanere i det hele taget var det 
nyt, at nogen tog slumbørnene alvorligt på 
den måde,” fortæller Jan Hamborg Lundum 
og uddyber: “Vi samlede slumbørnene 
op inde i slummen og kørte dem ud til en 
åben plads lidt uden for Kibera-slummen, 
hvor vi kunne arbejde mere sikkert og 
uforstyrret med kunsten. Middelstandens 

kenyanere, der færdedes på de veje, der 
kredsede op til slummen, standsede op og 
var ved at tabe kæben af forbavselse over, 
at nogle studerende fra Europa sad i støvet 
og var i nærkontakt med de beskidte børn. 
Det skabte både forundring og snakke på 
hovedvejen, da gadebørn normalt er no-
get, man ignorerer eller sparker væk. Flere 
‘pæne’ kenyanere måtte nærme sig os og 
spørge til, hvad vi havde gang i.”

Da kunstholdet kom hjem til Silkeborg, 
lavede eleverne en udstilling med gade-
børnenes værker. Eleverne fungerede som 
kuratorer og skulle så sende indtægterne 
fra udstillingen ned til projektet for gade-
børnene. 
“Det var en udfordring, for nogle af elever-
ne ville helst bruge tid på at arbejde med 
deres egne værker, men blev mere eller 
mindre presset ind i et udviklingsprojekt. 
Det er en balance, for kunstholdet skal ikke 
kun handle om fx udviklingsarbejde, men 
samtidig er det en vigtig pointe på høj-
skolen at skabe samfundsengagement og 
åbne eleverne for et større perspektiv på 
det, de beskæftiger sig med. Og for mange 

af eleverne blev det en skelsættende og 
stor oplevelse at møde gadebørnene og 
arbejde med dem og blive konfronteret 
med deres historier,” siger Jan Hamborg 
Lundum.

Projektet med selvportrætter blev afsæt til 
lignende projekter på senere studieture, 
bl.a. projektet ‘Ly/Shelter’, som mundede ud 
i udstillingen med paraplyerne på Kunst-
Centret Silkeborg Bad. 
“Det var et godt eksempel på, hvordan den 
internationale dimension, samfundsenga-
gementet og kunsten er vævet sammen på 
Silkeborg Højskole. Vi var i Kenya, hvor vi 
arbejdede med gadebørnene i Nairobi og 
oplevede deres virkelighed. Det var stærkt 
at se dem gå ind i arbejdet meget kon-
centreret i måske en halv time ad gangen. 
Mere kunne de ikke, for deres liv var fyldt 
med uro, og mange af dem havde en flaske 
lim og noget benzin i inderlommen, som 
de sniffede; det var deres overlevelse. 
Men mens de var i flow med kunsten, var 
de dybt inde i det, og det, de udtrykte, var 
alvor. Vi fik også nogle street-dansere til 
at være med, som lavede en performance 
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med de paraplyer, børnene havde udsmyk-
ket. I Danmark kunne vi slet ikke lave den 
slags, for der var børnene vant til at tegne 
og udtrykke sig, men også mere forbe-
holdne og kontrollerede. Og i det færdige 
udtryk på paraplyerne var deres totalt 
forskellige virkelighed meget tydelig. Det 
ville vi gerne vise, ligesom vi gerne ville vise 
den blodige virkelighed omkring efterdøn-
ningerne af valget, som meget få danskere 
vidste noget om. Derfor supplerede vi 
med den fotografiske udstilling,” siger Jan 
Hamborg Lundum. 

 

Ly

I forbindelse med åbningen af udstillingen Shelter me – voices from Nairobi and Silkeborg på KunstCentret Silke-
borg Bad i foråret 2011 skrev daværende kunstlærer, nuværende viceforstander Jan Hamborg Lundum, en 
sangtekst, og musiklærer Anne Odgaard Eyermann lavede musik til. 
Omdrejningspunktet for udstillingen og det arbejde, der lå bag, var at være i øjenhøjde med børn både i 
Nairobi og Silkeborg, og derfor var det tanken, at også sangteksten skulle være let for børn at synge og forstå. 
Dog skulle gruen i nogle af børnenes liv ikke negligeres, og melodien skulle have en grundlæggende melankoli. 

Giv mig en seng, et sted jeg kan hvile
Giv mig lidt brød og lidt vand, vi kan dele
Fjern al min tørst, lad regnen sile
Fasthold mit håb.

Fasthold mig ej i slammen og slummen
Giv mig et lys, jeg kan tænde i kulden
Fjern da alt ondt, lyde i natten
Fasthold mit håb – at lyset i morgen vil varme mig.
Det eneste jeg mangler er håb
Det eneste jeg ønsker er, du gi’r mig ly
Det eneste jeg vil, det eneste jeg kræver, det
eneste jeg be’r om, er ly
Så skærm mig, så jeg kan skærme om dig.

Giv mig et ly, et sted vi kan dele
Hold om mit liv, og se ind i mit ansigt
Fasthold dit blik, så jeg kan hele
Se dig i mig.

Tag kun min hånd, lad hadet forblinde
Split frygten ad, lad al rædslen forsvinde
Ræk mig kun lidt, og solen vil stråle
Se dig i mig – og lov at du bliver til morgengry.
Det eneste jeg mangler er håb
Det eneste jeg ønsker er, du gi’r mig ly
Det eneste jeg vil, det eneste jeg kræver, det
eneste jeg be’r om, er ly
Så skærm mig, så jeg kan skærme om dig.

Tekst: Jan Hamborg Lundum, 2011



111

Jan Hamborg Lundum er læreruddannet, 
og hans baggrund for at undervise i kunst 
– og siden også i kunstfilosofi – har været 
hans eget autodidakte og passionerede 
forhold til kunst. Han valgte i sin tid lærer-
uddannelsen for at blive bredt funderet, 
og han har desuden baggrund i FDF. 
Han har gennem hele livet haft en stærk 
interesse for kunst og har også inddraget 
den som leder i FDF. Han søgte stillingen 
som kunstlærer på Silkeborg Højskole, da 
Erik Lindebjerg, som også oprindeligt er 
uddannet lærer, gik på pension. Fælles for 
dem er, at de tænker kunsten sammen 
med andre fag – og med et engagement i 
verden. At undervise i kunst har for begge 
handlet lige så meget om at give eleverne 
nogle indgange til at forstå kunstens betyd-
ning og værdsætte den som selv at blive 
udøvende kunstnere. 

At give kærlighed til kunsten
Om kunstlinjen og dens betydning på Sil-
keborg Højskole siger Erik Lindebjerg, der 
underviste kunstholdene fra 1975-2006: 
“Undervisningen handlede meget om at 
lave kunst. Vi arbejdede med alle mulige 

materialer, også hjemmelavede, og jeg 
underviste i keramik og glasfremstilling. 
Vi kom også kunsthistorien igennem via 
de opgaver, jeg stillede. Vi tog på museer 
og udstillinger for at få en fornemmelse 
af kunsthistorien og samtidskunsten. Min 
undervisning har nok i højere grad skabt 
udsyn til og fornemmelse for kunst end 
udøvende kunstnere. Men en del elever 
kom med drømmen om at blive kunstne-
re, og blandt mine tidligere elever er der 
vel 10-20, som kom til at leve af at lave 
kunst. Men formålet var heller ikke at ska-
be kunstnere; det var at give forståelse for 
og kærlighed til kunsten – blandt andet 
ved at inspirere eleverne til at prøve det 
selv og på den måde opnå større forstå-
else for, at det at lave kunst ikke er noget, 
man bare lige gør. Det er jo almindeligt, 
når folk ser moderne kunst, at de siger 
‘skulle det være noget særligt, det kunne 
enhver da have lavet’. Men når man får 
fingrene i det selv, finder man typisk ud 
af, at det er ret svært, og på den måde får 
kunsten en højere status. Det arbejdede 
vi også med her på skolen, hvor eleverne 
fra kunstholdet fx kunne give de andre 
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elever en lille kunstnerisk opgave til en 
morgensamling.” 

Kunstholdene har også haft betydning 
for højskolens evne til at rumme en stor 
forskellighed af mennesker, vurderer Erik 
Lindebjerg.
“Antallet af elever på kunstholdet har 
svinget noget. Men i perioder med lav 
tilslutning var forstanderne interesseret i, 
at kunstholdet skulle fortsætte, både fordi 
det var blevet en del af skolens DNA, og 
fordi kunst kan bære lidt specielle typer, 
som kan have svært ved at trives i andre 
sammenhænge. Det kan være indesluttede 
personer fx, som højskolelivet ellers ikke 
egner sig til. Personer, som har svært ved 
at indgå i store sociale sammenhænge, kan 
sidde og nørkle med at lave kunst. På et 
tidspunkt kommer der så et output i form 
af nogle værker fra en ellers meget inde-
lukket person, og så sker det ofte, at nogle 
af de andre begynder at spørge ind til det 
og på den måde får lirket vedkommende 
lidt op. Vi har haft mange gode eksempler 
på mennesker, som nok ellers ville være 
rejst deres vej, fordi de ikke følte, at de 

Vinter IV (tv.) + Tidsler (th.) (årstal ukendt) 
Inge Lise Westmann (f. 1945)
Placering: Foredragssalen
Erhvervelse: Langtidslån af Statens kunst-
fond. 2009.

Inge Lise Westmanns to store værker, der 
pryder den ene væg i foredragssalen, er 
et vigtigt led i den ophængningscyklus, der 
begynder med Den signede dag, billedtæp-
pet af Anne Marie Egemose, erhvervet i 
1993, og Søren Ankarfeldts Konfrontation, 
erhvervet i 1992. Samlet set sidder høj-
skoleeleverne hver dag til morgensamling 
rammet inde af disse værker, der spænder 
over morgengryet i Den signede dag, men-
neskets ansvar for eget liv efter uddrivel-
sen af Paradis i Konfrontation, livets mørke 
og uundgåelige udfordringer i Vinter IV, og 
sidst, men ikke mindst, inden cirklen sam-
les, dæmringen og det begyndende mor-
genlys, der rammer de forhutlede tidselge-
mytter, menneskene, der har stået mørket 
igennem sammen, i Tidsler. Sammen er vi 
sat her i verden til at forundres over dagen 
og lyset og samtidig til at få vores liv til at 
lykkes på godt og ondt i den tilværelse, vi 
skal forme sammen. 
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passede ind, men som har siddet lige så 
stille for sig selv og arbejdet sig frem til et 
udtryk. En kunstlinje giver plads til, at man 
kan sidde og nørde i hjørnet et stykke tid 
uden at være udfarende verbalt og socialt. 
Og kunsten bliver så et nøglehul, som 
gør, at der kan lirkes en dør op ind til det 
menneskes verden. Kunstholdet har været 
en ventil for nogle, som fandt en tryg ø 
midt i højskolehavet i stedet for at give op 
og forlade højskolen. Også på den måde 
har kunsten haft en god og vigtig plads på 
Silkeborg Højskole.”

Kunst, der kommenterer tidsånden
Også for elever, som ikke selv har gået på 
kunstlinjen, har kunstens position på høj-
skolen gjort en forskel, er Erik Lindebjerg 
overbevist om: 
“Kunstsamlingen rummer virkelig en stor 
bredde, og det meste hænger jo fremme, 
så eleverne til daglig er omgivet af kunst af 
meget forskellig slags. Så jeg tror, at ele-
verne – mere eller mindre bevidst – lægger 
mærke til forskelligheden i kunsten – og at 
den forskellighed gør dem godt. Jeg tror, 
de fornemmer, at værkerne er noget, som 

Uden titel ”soldaterbillede” 2013 
Dennis Ranbigo (f. omkring 1990) 
Placering: Øverste centralhal ved Himmelgangen
Erhvervelse: 2013 – købt i Nairobi på kunststudierejse med 
elever.

På en af de første rejser til Nairobi i 2009 eller 2010 mød-
te kunstholdet Ranbigo. På det tidspunkt var han en fattig 
gadedreng og én blandt flere elever hos vores samarbejds-
partner gennem flere år, kunstner Patrick Mukabi. Ranbigo 
havde i 2013 fået sit eget lille værksted, hvor dette lidt dystre 
soldaterbillede ventede på at blive opdaget. Værket forestiller 
de kenyanske soldater, der på den tid blev udstationeret i det 
sprængfarlige Somalia. Soldaterne står som maskiner, uden 
identitet, placeret i et øde landskab med en usynlig fjende. 

Centralt i baggrunden står en anderledes og lidt for tyk soldat 
med hænderne ned langs siden. Han står som paralyseret og 
som om, han tænker hvad laver jeg her, og hvad skal jeg stille op? 
Han er det eneste menneskelige i billedet. Nogle elever mener, 
at værket er lidt for dystert at have hængende, hvor de passe-
rer forbi hver dag. Men det er netop kunstens rolle at trænge 
sig på, indignere og skabe samtale. I undervisningen kan dette 
værk være vejen ind til at drøfte, hvorfor nogle unge vælger at 
drage i krig i Mellemøsten. Det ældre værk, vi har hængende 
i samme afdeling, Hjemvendt soldat af Niels Reumert, er for 
mig at se mere romantiserende. I det værk er soldaten jo dog 
netop også hjemvendt.
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Tavle og tang / 1993 
Nis Schmidt (f. 1932)
Placering: Mellemste centralhal ved 
kontoret
Erhvervelse: 1997.

Højskolen har erhvervet fire malerier af 
Schmidt, hvoraf vi har valgt at hænge 
de tre op som et triptykon. Tavle og 
tang er det centrale billede i ophæng-
ningen. Som titlen antyder, er motivet 
enkelt: en tang og en tavle. Sådan 
ønsker Schmidt sine værker ved første 
øjesyn. De skal være rene og tilgænge-
lige. Kigger man nærmere, er værket 
langt mere gådefuldt med referencer 
til Kristi korsfæstelse og måske med 
en opfordring og påmindelse om, at 
lidelsen stadig er i verden, og at det 
er menneskene selv, der må gribe 
tangen og hive naglerne ud. Schmidt 
har samtidig på tavlen gjort det klart, 
hvor tangen skal hænges op bagefter til 
den næste i rækken, der må gribe ud. 
Lidelsen vil altid være i verden – og det 
fordrer, at vi handler. Schmidts værker 
er gode til drøftelser med eleverne om 
tro, da de ikke er anmassende, men 
mystiske og vækker undren, og da 
den enkelte elev selv må være med til 
at åbne lagene i værkerne tolknings-
mæssigt op. Værker af anmassende 
karakter, hvor tolkningen ligger lige 
for, har det modsat med at hæmme 
nysgerrighed, undren og dialog. 

nogen har lagt tid og energi og kræfter i 
at lave; det er ikke bare spyttet ud af en 
maskine. Det giver en slags respekt, også 
fordi vi taler om det, præsenterer det ved 
morgensamlinger osv. Det får relevans, for-
di de kan fornemme, at værkerne er købt 
til højskolen, fordi vi har tænkt, at de siger 
noget særligt i netop denne kontekst.”
Erik Lindebjerg bemærker, at det selvføl-
gelig i særlig grad gælder de værker, som 
er lavet specifikt til Silkeborg Højskole – af 
kunstnere, som er blevet inviteret til at lave 
værker til højskolen. 
“Vi har ofte valgt at invitere kunstnere ind, 
som er meget fokuseret på og følsomme 
over for, hvad der karakteriserer samfundet 
og tidsånden – og som derfor også er no-
get, der præger de unge. Kunstnerne laver 
så i deres værker kommentarer til det. Det 
gælder fx Søren Ankarfeldt, som der hæn-
ger et stort værk af både i foredragssalen 
og i dagligstuen,” siger Erik Lindebjerg.

Om historien bag de to værker fortæller han:
“Det store værk i foredragssalen havde 
daværende forstander Carsten Kolby 
Kristiansen set på en udstilling i Rundetårn. 
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Det købte vi egentlig til dagligstuen, men 
det viste sig at være for stort, og så blev 
det hængt op i foredragssalen. Til gengæld 
bad vi så Søren Ankarfeldt lave et andet 
værk til dagligstuen – tænkt til højskolens 
kontekst. Han satte sig i hjørnet af daglig-
stuen på en sofa, hvor han kunne se den 
væg, værket skulle hænge på. Der sad han 
og kiggede på væggen og iagttog eleverne 
og fandt ud af, hvad de brugte dagligstuen 
til, og hørte brudstykker af deres samtaler. 
Han sad der det meste af dag; så rejste 
han hjem og lavede værket Narcissos, der 
handler om, at det er vigtigt ikke at sidde 
og pille i sin egen navle, for det dør man af. 
Det var præcis det modsatte, han havde 
set i dagligstuen, og det ville han gerne 
fastholde eleverne på.”

Kunstværkerne indgår i en levende dialog 
med både elever og lærere i skolens 
hverdag – gennem morgensamlinger, hvor 
lærerne tager afsæt i et konkret kunstværk 
eller en bestemt kunstner og også via 
sange, som lærerne har skrevet under in-
spiration af et af kunstværkerne. Teksten til 

sangen ‘Livstræet’, som for længst er blevet 
en klassiker i kirkelige kredse, på højskoler 
og i mange andre sammenhænge, blev 
skrevet af Erik Lindebjerg inspireret af 
billedtæppet af samme navn, som skolen 
erhvervede i 1985 (se nærmere omtale 
kapitel 8). Og også værket Narcissos har 
fået sin egen sang, “Gemmeleg”, skrevet af 
en af skolens tidligere musiklærere, Anne 
Odgaard Eyermann. Både sangen og vær-
ket bliver præsenteret for alle nye elever 
på Silkeborg Højskole.
“Vi bruger maleriet ved begyndelsen af 
alle lange kurser til at fortælle myten om 
Narcissos og betone vigtigheden af, at vi 
alle har øje for andet og andre end os selv,” 
fortæller Jan Hamborg Lundum.

Siden han blev ansat første gang i 2007 for 
at undervise i kunst (han har været væk i 
en kort periode, inden han i 2014 vendte 
tilbage som viceforstander), har han både 
været med til at indkøbe nye værker til 
højskolen og ændre på ophængningen af 
værkerne for at dem til at gå i dialog med 
hinanden på nye måder. 

“Inden Carsten og Helga Kolby Kristiansen 
stoppede som forstandere, gik Carsten og 
jeg sammen rundt på skolen og fandt ud 
af, hvor de forskellige – også nyindkøbte 
– værker skulle hænge. Vi kiggede på, hvor-
dan de passede sammen i tidsperioder, 
indhold og farver,” fortæller Jan Hamborg 
Lundum og nævner, at et værk af den fran-
ske billedkunstner Pierre Wemaëre, som 
arbejdede tæt sammen med Asger Jorn om 
udarbejdelsen af tæpper og udsmykningen 
af Statsgymnasiet i Aarhus, blev hængt 
skråt over for et værk af Peter Brandes. 
“Wemaëres maleri ‘Hypnotisé’ passer 
farvemæssigt med sine grønne nuancer 
sammen med Peter Brandes’ Polyfemos, 
men også indholdsmæssigt kan de to 
værker samtale, fordi Polyfemos jo er den 
enøjede kyklop, som er kendt fra Odyseen, 
og som Odysseus stikker øjet ud på, så 
han og hans mænd kan komme ud af den 
grotte, hvor Polyfemos holder dem fanget. 
Så vi har den blindede kyklop over for vær-
ket, der hypnotiserer og fastholder med sit 
blik,” siger Jan Hamborg Lundum og tilføjer, 
at Wemaëre via sit samarbejde med Jorn 

har en tilknytning til Silkeborg og derfor er 
ekstra relevant at have repræsenteret med 
flere værker på højskolen. 
Jan Hamborg Lundum tager da også sine 
elever i det nye fag kunstfilosofi med på 
Museum Jorn og giver dem en grundig 
introduktion til Jorn og hans liv og værker 
og til museets historie.
“Vi har ikke råd til at købe et Jorn-maleri, 
men vi kan måske få råd til noget grafik af 
ham. Vi er også så heldige at have et par 
værker af Peter Brandes, som er købt, før 
de blev så dyre, som de er i dag,” siger han.

Filosofi og fri fortolkning
Der er værker for mange penge på Silke-
borg Højskole, men det har aldrig for alvor 
indgået i overvejelserne at gemme dem 
væk eller isolere dem steder, hvor eleverne 
ikke færdes så meget. 
“Eleverne skal kunne gå i dialog med 
kunsten til hverdag; den skal ikke være et 
distanceret fænomen, som de kun ser på 
afstand og ikke tager livtag med. Vi er ikke 
et museum. Derfor har vi heller ikke sat 
små skilte med titler på værkerne op. Det 
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Death Row Martyr / 2018 
“UnderTaci” Nicolas Wridt Hansen
Placering: Kløvermarken
Erhvervelse: 2018.

Wridt Hansen går med kunstnernavnet “UnderTaci” i billed-
kunstner Louis Marcussen (bedre kendt som Ovartaci)’s 
fodspor. Wridt Hansen og andre unge med psykiske 

lidelser har, som Ovartaci gjorde det, erfaret, at dét at 
male kan have stor betydning for ens velbefindende. 
Efter at være begyndt at male jævnligt er Wridt Hansen 
trappet ned i medicin og har fået nye perspektiver på 
tilværelsen. Værket Death Row Martyr er en af højsko-
lens seneste erhvervelser og et eksempel på, at vi ikke 
ønsker, at kunsten på højskolen skal være elitær eller 
ensrettet. I det ekspressive og kaotiske maleri sprænger 

Wridt Hansen alle regler for farvesammensætning og 
komposition. Til gengæld er det en energiudladning og 
et vidnesbyrd om en sindstilstand. Maleriet kan være en 
vej ind til både faglige og personlige samtaler med nogle 
af de mange unge, der har det svært i livet. 
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ville let give indtryk af, at der er et facit, 
som man skal nå frem til, når man kigger 
på et værk, og at alt andet er forkert at 
tænke. Det er vigtigt, at kunsten på højsko-
len er tilgængelig og åben for fortolkning af 
alle – både elever og lærere. Det skal ikke 
være elitært. Lærere, som ikke er uddannet 
i kunst eller æstetik, skal turde inddrage 
værkerne i deres undervisning og morgen-
samlinger, uden at vi som kunstlærere står 
og påpeger, at de nævnte et årstal forkert. 
At billederne ikke har titler på, er med til at 
give dem liv, fordi man opdager og fortol-
ker dem på en ny og mere fri måde,” siger 
Jan Hamborg Lundum.

Han har selv en professionsbachelor i 
filosofi og religion med Søren Kierkegaard 
som omdrejningspunkt og trækker sin vi-
den om kunst ind i filosofien og filosofi ind 
kunsten i sin undervisning. Han forsøgte 
sig for første gang i efteråret 2018 med et 
nyt fag, kunstfilosofi, og det kører fortsat 
som valgfag på de lange kurser. Faget 
æstetik, som har kørt i omkring fire år med 
Jan Hamborg Lundum som lærer, kører 
halvdelen af semesteret, og kunstfilosofi 

den næste halvdel, og fagene er tilrettelagt 
sådan, at de understøtter hinanden. 
“Kunstfilosofi kan lyde som et meget smalt 
fag, men min pointe er, at det faktisk er 
meget bredt, fordi det giver anledning til 
at forholde sig til de store eksistentielle 
spørgsmål med mange indgange via kun-
sten og filosofien. Og selv om hovedparten 
af vores elever nok har søgt til netop Silke-
borg Højskole for at få friluftsliv og idræt, 
er der også en del, som bliver tiltrukket af 
muligheden for at fordybe sig på en anden 
måde. Det spændende er også, at der 
på holdene kan være elever med meget 
forskellige forudsætninger; jeg har haft et 
hold, hvor der både var elever, som lige 
var hoppet fra en ungdomsuddannelse, og 
elever, som havde en bachelor fra universi-
tetet. Dialogen mellem dem giver en rigtig 
god dynamik, og det er jo fantastisk, at jeg 
kan lave et fag som kunstfilosofi. Det er 
lige præcis det, højskolen kan give plads 
til, fordi vi ikke har et firkantet pensum, det 
skal passes ind i, sådan som der er i både 
folkeskole, gymnasium og på universite-
tet. Her skal fagene bare have rod i det, 
højskolen grundlæggende set er – og det 

har kunstfilosofi, fordi det tager livtag med 
eksistensen,” siger Jan Hamborg Lundum. 

Kunsten omgiver alle elever på Silkeborg 
Højskole til daglig og bliver sat i spil til mor-
gensamlinger og i undervisningen i øvrigt. 
Eleverne på kunstlinjen kommer på besøg 
på Museum Jorn, KunstCentret Silkeborg 
Bad, kunstmuseet ARoS i Aarhus og Heart i 
Herning. Og eleverne på kunstholdet bliver 
udfordret til at tænke samfundsengage-
ment og fællesskab ind i deres arbejde. 
Skolens kunstlærer, Karen Fogtmann Mad-
sen, arbejder meget med at skabe værker i 
fællesskab – noget, som udfordrer den in-
dividualistiske tilgang til kunst, som en del 
elever kommer med. De bliver præsenteret 
for mange måder at arbejde kunstnerisk 
på, mange materialer og mange forskellige 
arbejdsprocesser. 

For at inspirere både eleverne på kunsthol-
det og de øvrige elever inviterer Silkeborg 
Højskole jævnligt kunstnere til at bo og 
arbejde på højskolen i en såkaldt Artist In 
Residence-ordning. Kunsterne får i én eller 
flere uger kost og logi på højskolen og kan 

frit benytte højskolens faciliteter. Ideen er, 
at kunstnere inden for billedkunst, musik, 
scenekunst, litteratur, religion og eksistens 
kan søge om ophold og som modydelse 
for kost og logi skal åbne op for sine pro-
cesser med fx åbent atelier eller værk-
sted, hvor højskoleeleverne kan lade sig 
inspirere. Kunstnerne kan også arrangere 
en workshop eller en koncert for skolens 
elever og inviteres til i det hele taget at 
deltage i det sociale liv på skolen og dele 
deres tanker om det, de brænder for og 
arbejder med. Under ordningen har der 
bl.a. været lyskunstnere, billedkunstnere, 
en videokunstner og en tegner på besøg.

Kunsten på Silkeborg Højskole vækker til 
refleksion, samtale og engagement. Og 
forbinder højskolen med verden udenfor. 
De nøgne betonmure og hessianbeklædte 
vægge, som det første hold af elever ville 
have ‘noget’ til, gav med tiden kunsten en 
helt central placering på skolen, som ingen 
nok dengang i 1969 havde forudset.

Viceforstander Jan Lundum underviser elever 
i kunstfilosofi
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De store fortællinger, naturen omkring Silkeborg Højskole og 
højskolens dna om samtale og fællesskab skal gerne indgå i 
værket. Værket skal desuden stå udendørs og være til glæde 
for både højskoleelever og borgere i Silkeborg. Omtrent sådan 
lød ønskerne, da Silkeborg Højskole kontaktede billedkunstner 
Peter Callesen for at høre, om han ville komme med et forslag 
til et kunstværk, som kunne markere højskolens 50-års jubilæ-
um. Bortset fra disse ønsker var opgaven fri. 
I juni 2018 vendte Peter Callesen tilbage med en projektbeskri-
velse over et 10 meter højt ‘samtaletårn’. Silkeborg Højskoles 
bestyrelse var begejstrede for forslaget og gik herefter i gang 
med at skaffe midler til opførelsen af værket. Og ved 50-årsju-
bilæet i oktober bliver samtaletårnet indviet. Et værk, der med 
sin placering, form og materialevalg bygger bro mellem natur 
og kultur, mellem Silkeborg Højskoles tradition for friluftsliv og 
kunst og højskolens formål om at danne mennesker gennem 
forundring, samtale og de store fortællinger. 
To personer kan gå fra hvert sit udgangspunkt op ad de to 
trapper for at mødes i et fælles rum øverst i tårnet. I rummet 
kan de sidde over for hinanden på to bænke og tale sammen 
og se ud over Silkeborg Langsø. Efter mødet kan de bevæge 
sig ned igen – ad den modsatte trappe end den, de kom op ad. 
På den måde peger tårnet på Grundtvigs tanker om højskolen 

som mødested for samtaler, der gør den enkelte klogere på 
verden og sig selv. 
“Når jeg vælger at lave et værk, som bogstaveligt talt har samta-
len som omdrejningspunkt, er det, fordi jeg også ønsker at ska-
be et billede, som peger på samtalen og samværet med andre 
mennesker som helt elementært for det at være menneske. 
Dette billede kan forhåbentlig også være inspiration til andre 
samtaler andre steder,” skriver han. Og tilføjer: “Mit håb er, at 
dette tårn både giver udsigt og indsigt.”
Og direktør på KunstCentret Silkeborg Bad, Iben From, skriver 
i en anbefaling af projektet: “Silkeborg Højskole har en lang 
tradition for at vægte de unges møde og kulturernes mødes 
omkring æstetiske udtryk højt. Det ses også af skolens sam-
ling af kunst indendørs.” Og hun forudser, at højskolen med 
Callesens samtaletårn vil få “et brugskunstværk i ordets bedste 
betydning – et tårn, som synliggør nogle af højskolens værdier i 
det offentlige rum udenfor højskolens fysiske bygning og deler 
disse værdier med forbipasserende ved at være inviterende. 
Gennem kunstens æstetiske greb – Callesens tårn – opmun-
tres vi til at have udsyn og tænkte nyt.”

Samtaletårnet – en bro 
mellem højskolen og byens 
borgere
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kapitel 7

Busgudstjenester, nye salmer 
og frisættende fællessang

Nogle elever kommer til Silkeborg Højskole med FDF-blod i årerne og fællessang i 

bagagen. Andre kender hverken højskolesangbog eller salmer. Men alle får masser af 

musik og fællessang med hjem, for musikken spiller en stor rolle på Silkeborg Højskole – 

som fag og som fællesskabsdannende faktor. Skolens lærere har desuden skabt masser 

salmer og sange, som har fundet vej til højskolesangbogen og salmebogen.

En weekend hvert efterår samles over 500 
tidligere elever på Silkeborg Højskole til det 
såkaldte elevstævne, arrangeret af Elevfor-
eningen. Som regel bliver der sunget op 
mod 20 fællessange i løbet af weekenden, 
de fleste fra Højskolesangbogen. Mange 
af dem har en speciel relation til Silkeborg 
Højskole, fordi de er skabt af skolens læ-
rere. Det gælder fx ‘Livstræet’ med melodi 
af Hans Holm og tekst af Erik Lindebjerg, 
begge tidligere lærere på skolen. 
“Vi slutter altid festmiddagen med at synge 

‘Livstræet’. Den har været en kendingsme-
lodi for mange årgange, og selv om nogle 
af lærerne nok nærmest er lidt trætte af at 
synge den, hører den bare med. Alle elever 
står oppe på bænkene i gymnastiksalen 
og synger med og klapper; det er virkelig 
kulminationen på middagen og et af de ab-
solutte højdepunkter under elevstævnet,” 
fortæller Signe Randorff, tidligere elev på 
Silkeborg Højskole og formand for Elevfor-
eningen fra 2014-2018. 
‘Livstræet’ er en klassiker, der bruges til bl.a. 

barnedåb, konfirmationer, gymnastikstæv-
ner og skolefester, og hvordan den blev til, 
er en historie for sig, som siger meget om 
musikkens betydning på Silkeborg Højsko-
le – og højskolens betydning for musiklivet 
i Danmark. Den vender vi tilbage til. Men 
først lidt mere om elevstævnet og fælles-
sangens betydning for de tidligere elever.
“At synge sammen er med til at genskabe 
den særlige højskolestemning. Så uanset 
om vi mødes på højskolen eller laver høj-
skoleevents andre steder i elevforeningens 
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regi, er højskolesang altid en del af det. 
Den er med til at sætte rammen og gøre, 
at vi kan kalde det, vi gør sammen, at lave 
højskole,” fortæller Signe Randorff. 
“Og så er der nogle bestemte sange, vi altid 
skal synge, når vi er samlet. Vi synger fx 
altid ‘Livstræet’ og ‘Dåser rasler i morgen-
gry’, som jeg tror, alle elever på Silkeborg 
Højskole har elsket at synge, siden den 
kom til,” tilføjer hun med henvisning til 
en af de sange, som blev skabt, da Sang-
bogsudvalget bag den seneste udgave af 
Højskolesangbogen inviterede flere kendte 
musikere og komponister til et seminar for 
at lave nye sange til højskolesangbogen. En 
melodi af saxofonist Hans Ulrik inspirerede 
digterne Janus Kodal og Peter Laugesen 
til en tekst, og resultatet blev nr. 150 i den 
nyeste udgave af ‘højskolesangbiblen’. 
“Jeg er vokset op i et kirkeligt miljø og i 
FDF, så jeg kendte mange af de salmer, 
vi sang på højskolen, på forhånd. Men 
jeg mødte også nye sange og kom til at 
kende et bredere repertoire af sange og 
salmer,” husker Signe Randorff. “Selv om 
der var stor forskel på, hvor meget forhold 
eleverne havde til højskolesangtraditionen 

og salmetraditionen, fik alle udvidet deres 
musikalske univers. Nogle elever kom fra 
hjem uden sangtradition og var ikke vant til 
fællessang. Men de kom til at holde af det, 
og ved elevforeningens arrangementer 
holder vi fast i fællessangen,” siger hun. 

Salmer og sange strømmer ud fra 
Silkeborg
Højskolesangbogen spiller en stor rolle på 
langt de fleste højskoler i Danmark. Men 
Silkeborg Højskole kan desuden prale af, at 
lærere herfra har bidraget til den blå sang-
bog med adskillige sange. Flere lærere har 
også siddet med i de udvalg, som har valgt 
sange til de tidligere udgaver, og en af sko-
lens tidligere musiklærere, Anne Odgaard 
Eyermann, er med i det udvalg, som vælger 
sange til 19. udgave af Højskolesangbo-
gen, der udkommer i 2020. Desuden har 
mange af højskolens lærere skrevet sange 
og salmer, som indgår i de årlige udgivelser 
fra FRIK, Forum for Rytme i Kirken, som 
blev stiftet på Silkeborg Højskole i 1987. 

Også tilknytningen til FDF har betydet 
meget for musiklivet på Silkeborg Højskole. 

Mange af lærerne – ikke kun musiklærere 
– har haft baggrund i FDF, og FDF og Silke-
borg Højskole har lavet utallige musikalske 
samarbejder, fx et bysalmeprojekt i 1991, 
hvor der blev skrevet nye salmer med livet 
i byen som tema. Herfra stammer salmen 
‘Du kom til vor runde jord’, nr. 70 i Den 
Danske Salmebog, med tekst af Sten Kaalø 
og musik af Hans Dammeyer. Det er den 
melodi, Hans Dammeyer siden er blevet 
mest kendt for – og et oplagt eksempel på, 
hvordan musiklivet på højskolen har skabt 
værker, som synges og kendes af mange i 
og uden for det kirkelige miljø.

Musiklivet på højskolen var i 1980’erne og 
1990’erne præget af stor mangfoldighed 
og et væld af aktiviteter, som rakte ud over 
højskolen. Hans Dammeyer, musiklærer på 
Silkeborg Højskole 1988-2005, fortæller: 
“Der var rigtig mange elever, der gerne ville 
spille, og i det meste af perioden var vi to 
musiklærere, Hans Holm og jeg, og havde 
desuden en timelærer, Bo Thomassen. Vi 
lavede alle mulige orkestre og masser af 
sangaftener. I 1990’erne udviklede vi også 
vores ‘busgudstjenester’. Telefonen blev 

ved at ringe med henvendelser fra folk, 
der var optaget af nye salmer og ventede 
utålmodigt på den nye salmebog med flere 
moderne salmer. De vidste, at FRIK var 
blevet født på Silkeborg Højskole og kendte 
de nye salmer af Erik Sommer, Leif Ras-
mussen og Hans Holm. Praktisk nok havde 
alle lærerne stort kørekort, så vi tog ud i 
kirker rundt om i landet og lavede koncer-
ter med kor og orkester, efterfulgt af kaffe 
og fællessang i sognegården. Vi havde 
mange elever med, og alle kunne få lov at 
deltage. Så det var virkelig undervisnings-
differentiering; nogle kunne agere node-
stativ, andre fik en solistrolle. Vi brugte de 
samme salmer og sange på højskolen og i 
FDF-regi, og for mig blandede FDF sig med 
højskolearbejdet. Mange elever kendte ikke 
til FDF eller salmer, før de kom på højskolen, 
så de fik udvidet deres musikalske horisont. 
Men så sørgede vi selvfølgelig for at spille 
noget ordentlig rockmusik, når vi kom hjem, 
så vi fik dækket alle elevernes behov.”

Højskolesang, kirkemusik, moderne salmer 
og musiktraditionen i FDF er vævet sam-
men og indgår i et frugtbart samspil på og 
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omkring Silkeborg Højskole, og inspiration, 
sange, salmer og ideer er strømmet begge 
veje – fra FDF til højskolen og omvendt. 
Som Ulla Visbech, FDFer siden barndom-
men, elev på højskolens forårshold 1986 
og nuværende medlem af højskolens 
bestyrelse, siger: “Hvad angår musikken, 
har højskolen sat meget stærkt præg ind i 
FDF og været en muskel ind i forbundet på 
en god måde.” 

Carsten Kolby Kristiansen, der sammen 
med sin kone, Helga Kolby Kristiansen, var 
forstander på Silkeborg Højskole fra 1986-
2014, er enig:
“Meget på Silkeborg Højskole kommer na-
turligt af, hvem vi er. Musikken stammer i 
høj grad fra FDF. Som den eneste organisa-
tion i Danmark udgiver FDF hvert år en ny 
sangbog, March & Lejr. Så hele traditionen 
med fællessang og musik både til hverdag 
og store begivenheder og med selv at ska-
be nye sange og melodier, som knytter sig 
til bestemte begivenheder og afspejler ens 
idégrundlag, er jo vokset ud af FDF og ind i 
højskolen. På højskolen er der blevet skre-
vet sange, hver gang noget nyt skulle indvi-
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es, og vi har været privilegerede med folk, 
der kunne skrive sange. Den stærke mu-
sikundervisning har kendetegnet højskolen 
fra starten på grund af baggrunden i FDF,” 
siger han. Og Helga Kolby Kristiansen tilfø-
jer: “Den er blevet skabt i en vekselvirkning, 
hvor højskolen har bidraget med enormt 
meget ind i FDF, kirkelivet i Danmark og det 
folkelige musikliv i øvrigt. Man kan jo bare 
kaste et blik i højskolesangbogen, salmebo-
gen og salmebogstillægget, så vrimler det 
med sange og salmer, som er opstået på 
Silkeborg Højskole.” 

Fællessang danner fællesskab
Musikken og sangens betydning for 
højskolen – og for højskolepædagogikken – 
kan ikke overvurderes, mener de tidligere 
forstandere. I en tekst om højskolepæda-
gogik beskriver Carsten Kolby Kristiansen 
netop fællessangen i foredragssalen ved et 
elevstævne: “På tværs af årgange sidder de 
i lag og synger af Højskolesangbogen. Der 
er kolossal volumen på sangen. De synger 
både nye og klassiske sange sammen. Og 
det er til at skære ud, at luften er ladet 
med forventning, og at ingen vil undvære 

at være med til som det første på stæv-
net at synge sammen i 2 timer.” Og han 
fortsætter: “Jeg er ikke i tvivl om, at for en 
udenforstående betragtning tager den be-
skrevne sangaktivitet sig ejendommelig ud. 
Det hører ikke til normaladfærd, at en stor 
flok fortrinsvis unge i 20’erne mødes efter 
længere tids fravær og allerførst kaster sig 
ud i at synge fællessang. Forklaringen lig-
ger dog lige for. Der er højskolen til forskel. 
Uden den fælles referenceramme ville de 
i samme situation mere sandsynligt have 
kastet sig over at drikke nogle bajere og 
lytte til en koncert (hvad de også gør sene-
re på elevstævnet). Deres højskoleophold 
har tilsyneladende formet deres samvær 
på en sådan vis, at den stærkest mulige 
måde at udtrykke det samvær på er ved at 
synge i fællesskab. Når man synger sam-
men, hører man sammen, synes at være 
bevæggrunden.” (…) “Denne lille elevstæv-
neiagttagelse dokumenterer, at højskolen i 
løbet af nogle måneders ophold formår at 
forme eller danne eller socialisere eleverne 
til at blive et ‘vi’. Og det ‘vi’ udtrykker de i 
kontrast til den modernitet, de ellers er 
underlagt, hvor det ikke er vanlig praksis at 

kaste sig ud i at synge højskolesange som 
det første og det dybeste udtryk for deres 
fællesskab.”

Musikkens betydning for fællesskabet er 
der en stærk bevidsthed om på Silkeborg 
Højskole. Det bekræfter flere af skolens 
tidligere og nuværende undervisere. Anne 
Odgaard Eyermann, der var musiklærer 
på skolen fra 2009-2017, siger: “Musikken 
er noget, alle er fælles om. Man mødes 
om morgenen og synger sammen. Det er 
et samlende element, en fælles måde at 
begynde dagen på. Det kan være uvant 
for nogle at synge sammen med andre og 
svært for dem at synge med af karsken 
bælg de første morgener. Men den sidste 
dag er det få, hvis overhovedet nogen, der 
ikke nyder at synge med. Og når de vender 
tilbage til elevstævnerne, er fællessangen 
altid det første, de spørger til. “Skal vi syn-
ge? Skal vi synge ‘Livstræet’?” 

Musiker og komponist Hans Dammeyer 
var ansat på Silkeborg Højskole fra 1988-
2005 og underviste i bl.a. kor, bigband og 
sangskrivning. Han tilføjer: “Der er også en 
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stærk oplevelse af fællesskab i det, at ele-
verne selv laver orkestre og spiller til deres 
egne fester. Højskolen fungerer på mange 
måder som et minisamfund, nærmest en 
ideallandsby, hvor det er naturligt at være 
mere deltager end tilskuer, og hvor rigtig 
mange selv skaber noget uden for under-
visningstiden. Det er selvfølgelig ikke alle, 
der spiller, men fællesskabet består også i, 
at nogle af dem, man går på højskole med, 
spiller til dansen, når man fester sammen. 
Man har noget sammen. Og det blan-
des med fællessangen og den uformelle 
stemning, der er omkring festerne på en 
højskole. Dejligt i en tid, hvor de unge ofte 
indgår i sammenhænge, hvor de mest er 
tilskuere og modtagere,” siger han.

Anne Odgaard Eyermann er enig. Hun 
understreger, at musikken er et af flere 
elementer i højskolens liv, der skaber 
fællesskab og åbner for nye erkendelser: 
“Højskolen skal gerne være et rum for 
nysgerrighed over for de store spørgs-
mål: ‘Hvem er jeg selv? Hvad er det for en 
verden og et samfund, jeg lever i?’ Man 
kan tale om det i filosofiundervisningen, og 

Skolens store kor ledet af højskolelærer  
Marianne Søgård.
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man kan gøre sig erfaringer ved at gå ud i 
naturen og tale om vores ansvar for den. 
På højskolen taler vi meget om det, vi kan 
forstå og danne os viden og meninger om, 
men også om det, vi ikke forstår, og det, 
som kan være svært at formulere. Digterne 
kommer lidt længere end os andre med 
at sætte ord på det, og derfor kan vi bruge 
litteraturen. Og hvor ordene hører op, kan 
musikken bidrage,” siger hun.

Marianne Søgård, der har været ansat 
som musiklærer på Silkeborg Højskole 
siden 2017, supplerer: “Sangene kan være 
en forlængelse af det talte sprog på den 
måde, at teksterne ofte handler om ting, 
vi taler om ved morgensamlinger eller i 
nogle af fagene. Når vi synger sammen til 
morgensang, indleder vi ofte med en sang, 
som tager det tema op, som en elev eller 
lærer taler om ved morgensamlingen. At 
skrive sange er også en måde at ventilere 
store emner og sætte ord på livet.”

‘Glade jul’ på otte sprog
For mange af lærerne og en del af eleverne 
er det en selvfølge, at der indgår musik og 

sang i fællesskabet på en højskole. Ikke 
mindst de, der har baggrund i FDF, har mu-
sikken med sig som en selvfølge. Men for 
en del elever er især fællessang et ukendt 
fænomen, som de kan være usikre og tviv-
lende over for, fortæller både nuværende 
og tidligere musiklærere.
Tidligere mangeårig lærer Leif Rasmussen, 
som har spillet musik i FDF-regi i årtier og 
har skrevet en række sange og salmer, 
siger: “For de fleste, der er vokset op i 
FDF, er fællessang noget naturligt, og på 
højskolen har det altid været en selvfølge 
med fællessang og morgensang. Men på 
næsten hvert hold har der siddet en masse 
fyre med armene over kors og syntes, at 
det er noget mærkeligt noget. Nogle syntes 
virkelig, at det var dybt åndssvagt. Men når 
de så kom tilbage til elevstævnerne, nævn-
te mange af dem fællessangen som noget 
af det vigtigste ved deres ophold. Fælles-
sangen sætter sig virkelig dybe spor.”
Det billede genkender Marianne Søgaard: 
“For de internationale elever er fællessan-
gen fra den blå sangbog et særligt og ofte 
et fremmed fænomen, men generelt er de 
rigtig glade for det. De danske sange kan 

med deres poetiske sprog give en særlig 
adgang til dansk kultur og mentalitet – eller 
også kan det bare være den gode melodi, 
der gør fællessangen god, hvor de un-
derlige danske ord blot er lyde, som man 
prøver sig frem med. Men vi synger også 
mange sange på engelsk og andre sprog. I 
det store kor sang vi et semester ‘Glade jul’ 
på otte forskellige sprog – fx tamil, arabisk 
og japansk – som de internationale elever 
lærte fra sig” siger hun.

Erik Lindebjerg, der har været lærer på 
højskolen fra 1976 og omkring 30 år frem, 
husker særligt en episode med en elev fra 
Rumænien: “Det var på et tidspunkt, hvor vi 
havde et Erasmus-program under EU, hvor 
de nye EU-lande, især de østeuropæiske, 
kunne sende nogle elever til højskolerne 
for, at de kunne lære om demokrati. Der 
kom to piger fra Rumænien, som var en 
del af den gruppe, jeg var kontaktlærer 
for. Og efter et par uger sagde en af dem: 
‘Vi har det egentlig godt her, men hvorfor 
skal vi altid starte med at synge en sang? 
Det virker da helt hallo’. Jeg sagde, ‘det er 
sådan, vi gør det her, så får vi lige rettet 

fokus ind på det, der skal ske’. Hun syntes, 
at det var virkelig mærkeligt og kunne ikke 
rigtig se, hvad jeg mente. Men lige før de 
skulle rejse hjem, kom hun hen til mig og 
sagde: ‘Jeg kan huske, at jeg i begyndelsen 
syntes, at højskolesangbogen var så træls. 
Men nu har jeg det helt anderledes. Nu 
ville jeg ønske, at der fandtes sådan en bog 
i mit hjemland, for nu kan jeg se, at den 
bog betyder, at I får lært jeres digtere at 
kende og kan citere dem og snakket deres 
betydning igennem. Hjemme i Rumænien 
kan vi slet ikke gøre sådan’. Det var en 
stor cadeau til højskolesangbogen, og den 
er egentlig også unik, og det synes jeg 
heldigvis, at vi har haft meget sans for på 
Silkeborg Højskole.” 

Musikdramatisk værk med indtryk fra 
Brasilien
På Silkeborg Højskole har man – inspireret 
af FDF-traditionen – i hele skolens historie 
skabt et væld af nye sange, melodier og 
musikalske værker – både til brug i skolens 
projekter og i forbindelse med projekter 
uden for skolen. 
Et eksempel er det musikdramatiske værk 
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Missa do Povo fra 1992, som blev skabt 
i forbindelse med et samarbejdsprojekt 
med Folkekirkens Nødhjælp, hvor et elev-
hold var på et flere måneder langt ophold 
i Brasilien. Hans Dammeyer, der var kom-
ponist og musikalsk tovholder på projektet, 
fortæller: “Da de kom hjem fra Brasilien, 
skulle eleverne formidle det, de havde op-
levet. Det gjorde vi ved at skabe et musik-
dramatisk værk for kor og orkester – med 
bossanova og samba og folkemusikalske 
toner og nadver undervejs – og opføre 
det med billeder på en storskærm. Via de 
latinske messeled fortalte eleverne en hi-
storie om den menighed, de havde besøgt 
blandt fattige brasilianere, der boede på en 
losseplads. De levede af at sortere affald 
og holdt gudstjeneste midt i det hele. 
Det var en messe for ‘det lille menneske’, 
en stærk fortælling om de fattige børns 
opvækst, hvor det lille barn i det, der blev 
værkets julesang, også var Jesus. Så det var 
god befrielsesteologi, der passede med det 
latinamerikanske musikalske udtryk.”

Hans Dammeyer tilføjer, at projektet blev 
til i løbet af få, intensive uger, og at det på 

forhånd langt fra var sikkert, om resultatet 
ville blive holdbart. 
“Vi vovede noget, og det var en af de gange, 
hvor det gik rigtig godt. Det var det gode 
værksted. Vi optrådte med det i kirker i hele 
landet, og det blev så stor en succes, at vi 
fortsatte i to-tre år. Vi kaldte gamle ele-
ver ind, som fortalte historien, og lod nye 
elever optræde i kor og orkester.” Værket 
blev udgivet på højskolens forlag, og flere 
af sangene synges og spilles fortsat på og 
uden for højskolen. Det gælder bl.a. salmen 
‘Barnlig undren er en puls’ med tekst af Leif 
Rasmussen og melodi af Hans Dammeyer, 
som er optaget i en bog med salmer til 
skole og kirke, og nadversalmen ‘Vi mindes 
ham’ med melodi af Hans Dammeyer og 
tekst af Lars Busk Sørensen, som er opta-
get i salmebogstillægget 100 salmer. Missa 
do Povo blev også opført ved Silkeborg 
Højskoles jubilæumselevstævne i 1994, der 
markerede 25-året for højskolens åbning. 
Samtidig udkom en intern sangbog, som 
samlede nogle af de sange og salmer, der 
var blevet til i huset, eller som højskolen 
havde taget til sig, bl.a. ‘Livstræet’, ‘Min Ma-
rie’ og ‘Greatest hits fra Missa do Povo’. 

Ghanasange og rytmisk musik i kirken
Et par år før projektet med Missa do Povo 
havde højskolen indgået et samarbejde 
med Ghana Venskabsgrupperne, som 
førnævnte Leif Rasmussen var med til at 
stifte. I det samarbejde kom musik og sang 
til at spille en væsentlig rolle. I 1979 blev 
der for første gang holdt Ghana Sangdag 
på Silkeborg Højskole. Kor og skoleelever 
blev inviteret til at lære sange om Ghana 
og øve og spille sammen, inden de om af-
tenen holdt koncert for forældre og andre 
gæster, heriblandt ghanesere, som var på 
udveksling i Danmark. Sangdagen er en 
tradition, som stadig holdes i hævd. Og til 
traditionen hører, at der hvert år kompo-
neres og skrives en ny sang om Ghana, 
som uropføres på sangdagen. 

De fleste har Leif Rasmussen skrevet tekst 
til. Han har også skrevet en lang række 
andre sange og salmer, hvoraf en del er 
kommet med i Den Danske Salmebog eller 
Højskolesangbogen og har fået status af 
nyklassikere. En af hans mest populære 
salmer, ‘Spænd over os dit himmelsejl’, 
kom med som nr. 29 i den nye salmebog 

fra 2003 og er også med i den nyeste 
udgave af Højskolesangbogen. Han skrev 
den i 1988 til en melodi, som lærerkolle-
gaen Hans Holm havde skrevet samme år, 
og den blev hurtigt populær i spejder- og 
FDF-kredse og på Silkeborg Højskole. 
Blandt nogle præster og teologer stødte 
den dog på voldsom modstand, så det 
var ikke uden kamp, at den kom med i 
salmebogen. Kampen handlede blandt 
andet om, hvorvidt nye salmer og rytmisk 
musik overhovedet har en plads i folkekir-
ken. Den kamp har FRIK, Forum for Rytme 
i Kirken, kæmpet – og i høj grad vundet. 
Mange kirkemusikere og præster, der har 
kæmpet for at give den rytmiske musik og 
de nye salmer større plads i kirken, har 
gjort det med afsæt i netop FRIK og miljøet 
omkring Silkeborg Højskole. “Det var der, 
det hele begyndte. Det var der, det, som 
vi ser frugterne af i dag, blev født,” som en 
organist i folkekirken udtrykker det – med 
stor taknemlighed til Silkeborg Højskole. 

Taknemlighed, glæde, fællesskab social 
bevidsthed og globalt udsyn er gennem-
gående i mange af de sange og salmer, 
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som er skabt på Silkeborg Højskole. Det 
gælder fx ‘Når solen fejer gaden fuld af lys’, 
slutsangen til det musikdramatiske værk 
Nineve fra 1995 om Jonas og hvalfisken. 
En slutlovsang i samba, hvor alle danser 
og er glade, fordi nåden sejrer, og Nineve 
ikke bliver udslettet. Melodien til den blev 
skabt af Hans Dammeyer og teksten af 
Leif Rasmussen. Den blev siden optaget 
i Højskolesangbogen og synges ofte til 
elevstævnerne på Silkeborg Højskole.

Inspiration fra kunst, rejser og 
hverdagsliv
Der er skrevet mange sange i Silkeborg 
Højskoles regi i forbindelse med rejser og 
kontakt med den store verden uden for 
skolen. I en periode var skolens studie-
rejser knyttet til linjefagene, sådan at fx 
eleverne på musiklinjen var på en studie-
tur, hvor indholdet tog afsæt i musikunder-
visningen. 
“Vi lavede fx en studierejse til USA, hvor 
vi var i Chicago, Detroit, Memphis og New 
York. Vi mødtes med musikere og talte 
med dem om vilkårene for musikere i et 
land uden socialt sikkerhedsnet. Vi var på 
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Graceland for at se Elvis Presleys univers, 
og vi overnattede i hytter, hvor slaverne, 
der arbejdede i bomuldsplantagerne, 
boede. Vi fik indblik i, hvordan borgerret-
tighedsbevægelsen og musikken er flettet 
sammen i USA. Så med musikken som 
udgangspunkt fik vi et indtryk af den socia-
le virkelighed og historie,” fortæller Anne 
Odgård Eyermann. 

Studierejser og linjefag er ikke længere 
koblet sammen, men musikken spiller sta-
dig sammen med rejse- og kunstprojekter 
på Silkeborg Højskole. Og med hverdagen 
og de aktuelle begivenheder på skolen og i 
verden omkring den. I 2011 skrev davæ-
rende kunstlærer og nuværende vicefor-
stander Jan Lundum fx sangteksten ‘Ly’ 
inspireret af kunstholdets udstilling Shelter 
me – voices from Nairobi and Silkeborg, som 
blev vist på Kunstcentret Silkeborg Bad (se 
kapitel 6). 
Også ved andre lejligheder har lærere på 
skolen skrevet sange inspireret af kunst-
værker, som er lavet til eller på højskolen. 
Tidligere musiklærer Anne Odgård Eyer-
mann skrev fx i 2013 sangen ‘Du skal være 

den nu’ inspireret af den klassiske leg 
‘gemmeleg’ og af et maleri af kunstneren 
Søren Ankarfelt, som hænger i højskolens 
dagligstue. Et værk, der tager udgangs-
punkt i den græske myte om Narcissos. 
Sangen handler om at blive set og fundet, 
finde hinanden og finde sig selv. Den 
handler også om følelsen af at blive glemt 
og blot stå tilbage som et ekko, ingen hører 
i jagten på deres egen ‘skønhed’. Sangen er 
optaget i det nye tillægshæfte til Højsko-
lesangbogen og i Efterskolesangbogen og 
synges ofte på Silkeborg Højskole og til 
elevforeningens arrangementer.

Mindst lige så populær er en anden af 
Anne Odgård Eyermanns sange, ‘Den her 
dag/Du bar mig’, fortæller en af skolens nu-
værende musiklærere, Marianne Søgaard: 
“Når et langt kursus er ved at være slut, 
lærer vi dem den sang, og den trækker 
simpelthen vand den sidste aften. Den har 
en meget nær tekst, som i et poetisk sprog 
både handler om evangeliet, men også 
om vores liv her og nu – det, vi har været 
igennem sammen på et højskolehold – at 
vi har delt et stykke liv med hinanden.” Og 

om tilblivelsen af sangen fortæller Anne 
Odgård Eyermann: “Ligesom de fleste af 
mine sange er den sprunget ud af højsko-
lelivet. Den kom på et tidspunkt, hvor en 
elev havde sagt om det at gå på højskole 
her, at det særlige er, at her er man villig 
til at gå en ekstra mil for den anden. Det 
udsagn ligger bag teksten sammen med 
mine erfaringer fra et fængsel, hvor jeg i en 
periode var kirkemusiker. Der mødte jeg 
den kendte fortælling om de to fodspor i 
sandet. Om hvordan et menneske drøm-
mer at gå langs stranden med Gud og se 
scener fra sit liv. Og i hver scene er der to 
sæt fodspor i sandet, den drømmendes og 
Guds. Men i tilbageblikket får den drøm-
mende øje på steder, hvor der kun er et 
sæt fodspor, og det er de steder i vedkom-
mendes liv, hvor det har været sværest og 
mest sorgfuldt. ‘Jeg forstår ikke, hvorfor 
du forlod mig, da jeg behøvede dig mest’, 
siger den drømmende. Og Gud svarer: 
‘Mit dyrebare barn, jeg elsker dig og aldrig, 
aldrig ville jeg forlade dig i prøvelsernes og 
lidelsernes stunder. Der, hvor du kun ser 
et sæt fodspor i sandet, det er dér, hvor 
jeg bar dig.’ I al sin enkelhed virker den for-
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tælling meget stærkt på mig sat i relation 
til de indsattes situation. Og sammen med 
det fine udsagn om at være villig til gå en 
mil længere for hinanden blev den afsæt 
for sangen.”
Anne Odgård Eyermann tilføjer, at den 
som udgangspunkt ikke er skrevet til fæl-
lessang, men har vist sig at fungere godt til 
at blive sunget i fællesskab, når blot der er 
lidt tid til at indøve den. 
“Den er meget simpel i sin harmoni. Da 
jeg skrev den, var jeg meget inspireret af 
en koncert med Leonard Cohen på en af 
vores studieture.” 

Inspirationen til sangene kan også kom-
me fra store begivenheder, som præger 
samtalerne på skolen. I 2011, umiddelbart 
efter terrorangrebet på den norske ø 
Utøya, skrev Jan Lundum og Anne Odgård 
Eyermann sammen en kanon, ‘Et pludseligt 
mørke’, som blev efterårsholdet 2011’s 
særlige sang. Der har siden 1980’erne 
været tradition for, at hvert af elevholdene 
får deres egen kanon, som en eller flere af 
lærerne skriver til dem. Holdet synger den 
hver uge gennem hele opholdet, og for 

mange bliver den et lydspor til deres høj-
skoleophold, en tekst og en melodi, som 
vokser ind i dem og udgør en del af kittet i 
højskolefællesskabet. 
“Det gode ved en kanon er, at man kan 
lære den udenad og synge den i vildmar-
ken eller i New York eller på en vandretur 
i Silkeborgskovene,” som Anne Odgård 
Eyermann siger. 

Musikken er således ikke bare et anlig-
gende for de elever, som specifikt vælger 
sig ind på musikfagene, men for alle på 
højskolen, og det mærker man til mor-
gensamlinger, fester og andre store og 
små begivenheder. De seneste par år har 
elevernes fødselsdage også fået et ekstra 
musikalsk løft, idet en ny fødselsdagssang, 
skrevet af Marianne Søgaard, nu indgår i 
ritualet, når en fødselar vækkes af de an-
dre elever under stort og muntert postyr. 
Marianne Søgaard skrev sangen til en 
konkurrence på DRs P2 om at lave en ny 
fødselsdagssang for voksne. 
“Jeg er vokset op med fællessang både i 
min familie og i FDF, og på højskolen er 
fællessang noget af det helt centrale i 

Fantastiske fødselar
 
Måske har du glemt, hvorfor denne dag 
er særlig, festlig og fin?
Det er den fordi, du blev født engang 
på denne dag, som er din. 

Og du skal fejres i dag med sange og flag 
fantastiske fødselar
Du skal fejres i dag med sange og flag, 
med kaffe og kag’. 

Måske syn’s, du årene går for stærkt, 
at tiden farer forbi,
mens barnet, du var, vinker til dig fra
et fortidsfotografi?

Men du skal fejres i dag med sange og flag 
fantastiske fødselar
Du skal fejres i dag med sange og flag, 
med kaffe og kag’. 

Ja, du skal fejres i dag… 

Tekst og melodi: Marianne Søgaard, 2018
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vores samvær. Da jeg så opslaget, fik jeg 
straks lyst til at gøre et forsøg. Der var kort 
tid til deadline, men jeg havde en idé og fik 
den afprøvet på højskolens store kor. Det 
er et kæmpe privilegium at kunne få ele-
vernes umiddelbare respons. Det er jo dér, 
man finder ud af, om noget holder eller ej,” 
fortæller Marianne Søgaard, der er ansat 
på højskolen på deltid, så hun også har tid 
til sine egne projekter: hun har bl.a. udgivet 
to cd’er under kunstnernavnet Oui Mari og 
har en trio med sine to brødre.
Til P2s fødselsdagskonkurrence kom der 
mere end 700 forslag, og Marianne Sø-
gaards blev valgt som det bedste. Den blev 
spillet i radioen på kronprins Frederiks 50 
års fødselsdag og er på Silkeborg Højskole 
allerede blevet en nyklassiker. 

Legenden om ‘Livstræets’ fødsel
Og det er ikke første gang, at en sang 
skrevet på Silkeborg Højskole under 
stort tidspres har vist sig levedygtig og 
slidstærk. I 1981 skrev daværende høj-
skolelærer Erik Sommer fx melodien til 
Johannes Johansens salme ‘Du som har 
tændt millioner af stjerner’ på ganske kort 

tid – ved klaveret i skolens gymnastiksal. 
Han var på vej til FDFs landslejr, og inden 
han tog af sted, skulle der leveres en 
melodi. Det blev der, og den synges nu i 
folkekirker over hele landet. Det samme 
gælder som nævnt ‘Livstræet’ med melodi 
af Hans Holm og Erik Lindebjerg. Histo-
rien om dens tilblivelse fortælles ofte på 
højskolen, og Erik Lindebjerg fortæller 
den også gerne selv: “Det hele begyndte 
med en kunstudstilling på Ry Højskole, 
hvor jeg så nogle værker af væversken 
Inge Nørgaard med forskellige mytiske 
temaer. Jeg foreslog vores daværende 
forstander, Carsten Kolby Kristiansen, at 
vi tog en snak med hende, og det viste 
sig, at hun gerne ville lave et værk til os. 
Det kom til at tage nogen tid, for kort efter 
vores samtale mødte hun en amerikaner, 
der var i Danmark i sin sejlbåd, og blev 
kæreste med ham og tog med ham over 
Atlanten i hans båd. Der sad hun så om 
bord på skibet og spandt og lavede garn, 
så det var parat, da hun kom til USA. Og 
hun havde også udviklet en idé til værket; 
det skulle vise forklaringen på hele ver-
dens sammenhæng, som den ser ud i den 

nordiske mytologi. Med Yggdrasil, træet, 
der bærer verden, og det liv, der folder 
sig ud fra det, og nogle af de mytologiske 
personer. 2½ år efter kom hun tilbage 
med tæppet, som hun havde vævet i 
USA. Det var i 1985. Hans Holm foreslog, 
at vi skulle lave en sang til afsløringen af 
værket, og uden at kigge i min kalender 
kom jeg til at sige, at det var en god idé. 
Det viste sig, at jeg havde rigtig travlt. Så 
dagen før afsløringen skulle jeg med mit 
kunsthold til Aarhus og se en udstilling, og 
jeg var ikke kommet i gang med sangen. 
Vi var først tilbage på skolen så sent på 
eftermiddagen, at jeg gav eleverne fri de 
sidste minutter. Jeg bankede på døren 
hos Hans og sagde, at jeg ikke kunne nå at 
skrive den sang. Men han sagde ‘min bil er 
på værksted, så jeg skal alligevel sidde her 
og vente på en bus, når jeg er færdig med 
at undervise, så du har lige 34 minutter’. 
Det var en hård nyser. Jeg satte mig ind 
på vagtværelset og tænkte på billedet. 
Der var jo den nordiske mytologi og alle 
de historier. Men dem har vi hørt så tit, 
så hvorfor skal vi have sådan et billede på 
en højskole? tænkte jeg. Det er, fordi vi 

stadig kan betragte det som et livstræ, vi 
skal gøre brug af. Og så skrev jeg ‘lad os 
lege i det’, og det blev så omkvædet. Så 
skrev jeg et vers. Og nogle flere vers, men 
omkvædet kom til at handle om ‘dem’ og 
ikke ‘os’, og det kom til at lyde lidt for hel-
ligt. Derfor skrev jeg det sidste vers, hvor 
omkvædet lyder ‘Lad os lege’. Det er der 
mange, der glemmer, men det er vigtigt, 
for det er det legende vi og fællesskabet, 
som højskolelivet handler om at bevare 
og dyrke.”

Erik Lindebjerg smiler ved tanken om de 
hektiske, kreative minutter på vagtværelset 
– og sine mange år som højskolelærer. 
“Da Hans tog hjem, fik han tre vers med, 
og så lavede jeg to vers mere. Næste 
morgen kom han med bussen kl. 7.15 om 
morgenen, og jeg stod og ventede på ham 
med de ekstra vers. ‘Har du fundet på en 
god melodi?’ spurgte jeg. ‘Sssh’, sagde han 
og så gik han direkte ind i musiklokalet, 
åbnede flyglet og satte sig og spillede. 
Han havde siddet i bussen og tænkt, at 
der skulle være en anden akkord et sted 
i noderne. Så det fik han lige rettet til. Og 
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Livstræet

Der er så meget, der kan trykke,
gøre dagen trist og grå.
Se de folk der uden lykke
bare går og går i stå.
Lad dem lege i livstræets krone,
lad dem føle, at livet er stort,
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.
 

Der er så meget uden varme
uden ånd og uden liv.
Folk bliver fattige og arme,
tænker kun på tidsfordriv.
Lad dem lege...
 
Der er så mange uden venner
uden kærlighed og kys.
Folk som ingen andre kender
hvor mon de skal finde lys?
Lad dem lege...
 

Der er så hård en kamp om magten,
alle kæmper for sig selv.
Er der ingen der har sagt dem,
at de slår sig selv ihjel?
Lad dem lege...
 
Der er så mange, der er slaver,
lænket fast til job og tid -
Hvorfor bruges vore gaver
uden tanke, uden vid?
Lad os lege...

Tekst: Erik Lindebjerg
Musik: Hans Holm

Livets Træ Yggdrasil / 1984
Inge Nørgaard (f.1952)
Billedvævning, h:145 x b:335 cm
Erhvervelse: 1985.
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så blev den trykt. Eleverne skulle lære den 
til morgensamlingen, så de kunne synge 
den om eftermiddagen til afsløringen. Ved 
afsløringen kom en af kunstnerens gæster, 
som skulle stå for et folkeligt møde om 
fred dagen efter, og han ville gerne have 
sangen med der. Det sagde jeg ja til, så 
allerede dagen efter kom den ud fra høj-
skolen og ud i den almindelig offentlighed, 
og så levede den et par år på den måde, 
indtil den blev trykt og kom i en sangbog. 
Og nu bruges den overalt, også meget i 
kirken til barnedåb, konfirmation, bryllup 
og begravelse.” 

Demokratisk dannelse og fællesskab 
omkring musikken
Erik Lindebjergs tekst skrev sin tekst med 
afsæt i virkeligheden på Silkeborg Højskole. 
I den særlige kombination af leg og alvor, 
som præger højskolens hverdag. Den 
handler om at udfolde sig sammen med 
andre, om at skabe og leve – for livets egen 
skyld. Det handler musikundervisningen på 
højskolen også om. For selv om elever-
ne møder lærere med høj faglighed, er 
formålet med undervisningen ikke først og 

fremmest at højne elevernes musikfaglige 
niveau og ruste dem til en konservatorie-
uddannelse eller en karriere som musikere 
eller komponister. 

“Vi taler ofte om, at vi underviser med faget, 
ikke i faget. De færdigheder, man kan få 
i musikfaget, er ikke det primære. Det er 
nogle andre ting, der er sværere at sætte 
ord på, som er det vigtigste. Lydhørhed og 
engagement, ansvarlighed og fællesskab 
… demokratisk dannelse,” siger Marianne 
Søgaard.
Som et eksempel fortæller hun, at når hun 
tilrettelægger en temadag i faget sangskriv-
ning, vægter hun ikke kun produktet, de 
færdige sange. 
“Perspektivet er større og bredere end 
det, at vi skal skrive en sang. Vi kigger på 
sangskrivningens historie og på bestem-
te sangskrivere og deres historie, deres 
eventuelle politiske dagsorden og kunst-
neriske vision, og vi laver øvelser omkring 
sangskrivning. Jeg er også interesseret i, 
at de når frem til et resultat og oplever 
glæden ved at have et færdigt produkt; 
det er også vigtigt pædagogisk set. Men 

det skal balanceres i forhold til det alment 
dannende sigte.”
Anne Odgård Eyermann supplerer: “Vores 
samfund er præget af en meget målstyret 
barndom og ungdom, og den kan man få 
et lille helle fra i musiklokalet, i Mariannes 
sangskrivningstimer, eller når man synger 
morgensang. Man opdager, at det ikke 
er ens eget mål, men det fælles, der er 
det primære. Eleverne bliver ikke delt op 
efter niveauer, men de mødes på tværs af 
kompetencer og baggrunde. Når de bliver 
blandet på den måde, kan der opstå nogle 
helt særlige øjeblikke. Noget af det virkelig 
stærke er, når eleverne rummer hinanden 
på tværs af forskelligheder. Eller når en, 
der træder ind i musikrummet og er lille-
bitte og genert, vokser og til sidst bevæger 
sig frit til musikken og nyder det. Det er 
ikke kun skolens og lærerens fortjeneste; 
det sker, når holdet har fundet overskud 
til at se og rumme hinanden. I begyndel-
sen af semesteret går der ofte lidt sport i 
det, hvor nogle lige skal vise, hvad de kan 
på deres guitar. Når det er overstået, kan 
man starte på det, det handler om – at lave 
musik sammen, ikke hver for sig.”

Modvægt til præstationskulturen
Marianne Søgaard underviser både i voka-
lensemble og kor. For at deltage i vokalen-
semblet skal man kunne synge flerstem-
migt og orientere sig efter noder og have 
erfaring med musik og sang. I det store 
kor på 70 medlemmer kan enhver være og 
synge med sit næb. Vokalensemblet tager 
ud af huset og holder koncerter, ligesom 
Hans Dammeyer, Hans Holm og Erik Som-
mer gjorde med nogle af deres hold, og 
synger nye salmer i kirker og sognegårde. 
De synger bl.a. nogle af Marianne Søgaards 
sange, der er optaget i Kirkesangbogen.
“Her handler det selvfølgelig også om 
at præstere på et vist niveau, og det er 
vidunderligt at skabe noget fint og godt 
sammen. Men hele ungdomskulturen 
handler meget om præstationer, og det 
vil vi gerne være en modvægt til. Vores 
udfordring er ikke – som det måske var 
tidligere – at eleverne kommer for sent 
eller ikke overholder aftaler. Til gengæld 
er der mange, som er sårbare eller føler 
sig ensomme. De er bange for ikke at gøre 
det godt nok og er meget optaget af deres 
egen præstation. Det fylder rigtig meget, 
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og det er også noget, vi tager op i flere 
af skolens eksistensfag, blandt andet har 
Christian Hjortkjær et fag, der hedder ‘det 
utilstrækkelige selv’.” 

Lærernes erfaring er, at musikfaget kan 
flytte elevernes fokus fra individuelle præ-
stationer til den fælles præstation. 
“I musikfaget er man meget forpligtet på 
fællesskabet, for hvis trommeslageren fx 
går i byen torsdag og sover over sig fredag 
morgen, mangler der en trommeslager til 
morgensamlingen. Det er fagets styrke, at 
der er brug for alle, og det ligger meget 
hurtigt i luften, at man ikke svigter hinan-
den. For de skal jo se hinanden i øjnene 
dagen efter,” siger Anne Odgård Eyermann. 
“Det er fantastisk, når eleverne tager herfra 
og har oplevet, at det hele er vendt på 
hovedet, så det ikke handler om, hvad jeg 
kan, men hvad vi kan sammen. At de ved, 
hvad det giver at synge sammen… Det er et 
frirum, de kan vende tilbage til.” 
Hans Dammeyer er enig: “Har man det 
grundsyn, at vi kun er noget i kraft af 
hinanden, behøver man ikke bære det 
hele selv. Der er jo ingen, der kan det hele 

alene. Det er en god ventil: ‘Vi kan lige så 
godt finde ud af det sammen. Det er ikke 
en konkurrence, det her’.” 

Fællesskabet, legen. Glæden over at skabe 
og gøre noget sammen. Alt det er en vigtig 
del af musikken og sangen på Silkeborg 
Højskole. Så selv om eleverne kommer 
med en anden bagage i dag end tidligere, 
er den røde tråd den samme. Højskolens 
forstander fra 1979-1998, Bent Martinsen, 
siger: “Det at synge samen er en træning 
i fællesskab, for det betyder, at man 
opgiver lidt af sin individualitet og indgår 
i noget, vi er fælles om – den melodi og 
den tekst, vi synger. Man opgiver noget 
af sig selv og oplever, at man smelter sam-
men med andre … For mange af eleverne 
var det noget helt nyt. De turde knap nok 
lukke munden op og synge med, men så 
satte fællesskabet sig pludselig igennem, 
og de fik simpelthen sunget fællesskabet 
ind i kroppen, så det aldrig helt kan forla-
de dem igen.”
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Vi kommer til dit hus
 
Vi kommer til dit hus
med kærlighed, vi ikke mer’ kan gi’,
for den, vi elskede, er borte.
Vi kommer med en sorg
resistent mod medicin og terapi.
Hvad kurerer
længslen efter mennesket, der ikke er her mere?

Vi søger dine ord,
fordi vi mærker kærlighedens pris,
en gråd der råber under huden.
Vi banker på din dør 
med et meningstab, en uforrettet sag.
Hvorfor sker det?
Livet, som vi kendte det, er blevet det forkerte.

Vi gi’r os hen i håb,
i tillid til et liv i lys og leg,
spontan forventning om det gode.
Når dødens kolde hånd 
griber ind og gør os magtesløse her:
Se med nåde
til os når vi cirkler rundt omkring i livets gåde.

Vi kender vore kår:
at kærligheden ender med et tab,
at vi skal miste vore kære.
Gud, hjælp os til at se:
vi er rige, og vi fik et liv med dem.
Lad os møde
dig i en forsoningsnat, de levende og døde.

For Herre, du er nær
og går med os igennem mørkets skakt.
Når livets lys er ved at synke,
da sender du et håb
fra den længste nat på Golgata engang
ind i tiden:
kærlighedens offersøn som gav os evigheden.

Melodi og tekst: Marianne Søgaard, 2015
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kapitel 8

Afrikanske kunstværker, 
julefest i Uganda 
og falafler til skolefesten

Eleverne lærer hinanden at lave danske gulerodsboller, vietnamesiske forårsruller og 

arabiske desserter. De er omgivet af kunstværker, der fortæller om erfaringen af brutale 

afrikanske regimer. Og de rejser til Palæstina, Cuba, Malawi og Nepal for at leve på lige 

fod med lokalbefolkningen. Silkeborg Højskole har siden etableringen ladet verden 

sætte aftryk på skolen og dannet eleverne til at sætte præg på verden. 

“Vi ved alle, at verden i dag er blevet 
mindre. Det gælder både afstandsmæssigt 
og med hensyn til kendskab til folkene 
indbyrdes. Derfor kan intet, der sker hvor 
som helst på kloden, være nogen herhjem-
me uvedkommende. Hvad der sker i Korea, 
Sydafrika, Dallas, Kenya eller andre aktuelle 

brændpunkter, kommer alle unge ved på 
en måde, som mindst kræver stillingtagen, 
eventuelt også reaktion. (…) vi må tage 
vor stilling op til revision – stadig revision. 
Derfor må en højskole satse på kontakt 
med verden.”

Ordene er skrevet i december 1963 og 
indgår i ‘Betænkning for den selvejende 
institution Idræts- og lederhøjskolen ved 
Himmelbjerget’. Et stykke papir, som blev 
præsenteret på FDFs landsmøde i marts 
året efter – og ivrigt diskuteret. Ikke alle 
var begejstrede for tanken om, at FDF 
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skulle kaste sig ud i højskoledrift, og nogle 
mente ligefrem, at højskolebevægelsens 
epoke var slut. Andre var bekymrede for, 
at FDF, som kæmpede med at rekruttere 
ledere, skulle bruge ressourcer på noget 
så krævende som at etablere en højskole. 
Andre slog ned på bestemte elementer 
i betænkningen, heriblandt den interna-
tionale dimension. En repræsentant fra 
distrikt Nørrebro advarede således imod, 
at FDF engagerede sig i arbejde, “der ligger 
uden for det daglige FDF-arbejdes trivsel”, 
og kaldte engagement i skandinavisk sam-
arbejde og ulandsarbejde for “et vildskud”. 
Trods de mange protester og indven-
dinger vedtog et flertal af landsmødets 
fremmødte, at hovedbestyrelsen kunne 
gå videre med planerne om at etablere en 
højskole. Fem år senere var Silkeborg Høj-
skole en realitet, og den globale dimension 
var med fra begyndelsen. På det første 
elevhold var der ganske vist ikke inter-
nationale elever, men det internationale 
blev tænkt ind i fagene, hvor udenlandske 
forfattere, filosoffer og kunstnere m.m. 
blev introduceret, og der blev diskuteret 
international politik. 

Årtier før, at globalisering blev et mode-
ord, og højskoler i massevis begyndte at 
arrangere rejsekurser, var den internati-
onale dimension tænkt ind i hverdagen, 
samværsformen og fagsammensætningen 
på Silkeborg Højskole. Den internationale 
dimension var en del af bevidstheden i FDF 
og kom naturligt til at indgå i arbejdet med 
at grundlægge højskolen. FDFs stifter, Hol-
ger Tornøe, der allerede i 1915 lancerede 
ideen om at bygge højskole, havde også 
den internationale dimension i tankerne. 
Han mente, at en fremtidig FDF-højskole 
blandt andet skulle ruste ungdommen 
til at tackle truslen om en atomkrig og 
løse problemet med global ulighed. Den 
internationale bevidsthed skulle styrkes 
ved at invitere elever fra 3.verdenslande til 
højskolen og lade det daglige fællessprog 
være kunstsproget esperanto, foreslog 
Tornøe. 

Helt sådan kom det ikke til at gå. Men den 
internationale dimension var stærkt til 
stede fra begyndelsen – i en del år primært 
i form af diskussioner om verdenspolitik el-
ler eksempler på litteratur, religiøse myter 

og kunstværker fra andre dele af verden, 
tilstedeværelse af få elever fra andre lande 
samt studieture til bl.a. London, Prag, Paris 
og Berlin og siden også fjernere destina-
tioner, fx Marokko. I 1979 fik den interna-
tionale dimension en særlig komponent, 
da en af skolens lærere var med til at stifte 
Ghana Venskabsgrupperne, en ulandsor-
ganisation baseret på venskabsforbindel-
ser mellem danske kommuner og ghane-
siske landsbyområder. Det blev afgørende 
for musik- og sanglivet på skolen og for en 
lang række rejser og udvekslingsophold 
for elever fra Ghana og Danmark. Endnu i 
dag er Ghana Venskabsgrupperne en vigtig 
samarbejdspartner for skolen, som jævnligt 
er værter for udsendte fra Ghana og hvert 
år i september lægger lokaler til den store 
Ghana Sangdag (se kapitel 7).

Ulandsengagement, explorer-rejser og 
internationale elever
Forstanderne Carsten og Helga Kolby 
Kristiansen, der kom til i 1986, var meget 
engageret i udviklingspolitisk arbejde i regi 
af bl.a. Folkekirkens Nødhjælp og Danida, 
og via deres baggrund i FDF havde de 
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kendskab til missionsprojekter i udviklings-
lande og et internationalt netværk. I deres 
tid som forstandere fik den internationale 
dimension en langt tydeligere placering i 
højskolens hverdag og fagudbud. 
“Ulandsspørgsmålet som folkelig opgave lå 
i naturlig forlængelse af tankerne om at få 
elever fra 3. verdenslande til højskolen. Vi 
udviklede den tanke ved at lave studieture 
i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 
og Danmission, og ulandsengagementet 
kom til at fylde meget i fagudbuddet; det 
blev lige så stort som musik og friluftsliv,” 
siger Carsten Kolby Kristiansen. 
Helga Kolby Kristiansen tilføjer: “Det var 
egentlig forunderligt, at næsten ingen i 
højskoleverdenen gik ind i ulandsengage-
mentet dengang. Det skyldes måske, at det 
var forbundet med en del bøvl og krævede 
et netværk, vi var så heldige at have.” 

Det var i Helga og Carsten Kolby Kristian-
sens tid som forstandere, at Folkekirkens 
Nødhjælp og Silkeborg Højskole indledte 
et samarbejde, som stadig består. Det 
første skridt blev taget i 1992, da, Folkekir-
kens Nødhjælp, FDF og Silkeborg Højskole 
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samarbejdede om projektet Vamos Brasil. 
Siden har samarbejdet med Folkekirkens 
Nødhjælp udviklet sig til et solidt partner-
skab, der blandt andet omfatter to årlige 
volontørrejser, hvor elever fra højskolen 
sammen med andre unge, som rekrut-
teres af Folkekirkens Nødhjælp, rejser 
to måneder til et udviklingsland, hvor de 
får førstehåndsindtryk af, hvilken forskel 
danske udviklingsmidler gør. Efter hjem-
komsten rejser de rundt i Danmark som 
en del af Folkekirkens Nødhjælps ‘kara-
vane’ og fortæller om deres oplevelser i 
skoleklasser, sognegårde og FDF-kredse. 
Desuden har højskolen siden 2005 tilbudt 
explorer-rejser til lande som Canada, New 
Zealand og Cuba. Og uanset hvor rejsen 
går hen, forberedes eleverne grundigt, så 
det ikke bliver en løsrevet oplevelses- og 
turistrejse, men en dannelsesrejse, hvor 
eleverne kommer ind bag facaden og får 
indtryk af landets kultur og hverdagsliv. 

Også for elever, der ikke vælger en 
volontør- eller explorer-rejse til et ud-
viklingsland, kommer verden uden for 
højskolen tæt på under opholdet. Alle 
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elever kommer på en studierejse, enten 
rundt i Danmark eller i udlandet. På hvert 
elevhold er der desuden såkaldt interna-
tionale elever. I en årrække var det især 
elever fra Øst- og Centraleuropa, som 
deltog i en særlig Euroclass sammen med 
elever fra Danmark og andre lande, hvor 
undervisningen foregik på engelsk. I dag 
kommer de internationale elever i højere 
grad fra lande som Palæstina, Indien, Bra-
silien, Vietnam og Japan. Desuden er der 
typisk et mindre antal elever med flygtnin-
gebaggrund. 

Mange af de internationale elever vælger 
faget Change Makers, et af højskolens 
relativt nye fag, som imidlertid lægger sig 
op af den lange tradition for at ruste unge 
til at kunne skabe positive forandringer i 
deres lokalsamfund. Faget, der har engelsk 
som undervisningssprog, giver eleverne 
interkulturelle kompetencer og giver dem 
erfaringer med projekter fra idéplan til 
udførelse. Den overordnede ramme er FNs 
17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og 
målet er, at eleverne bliver udstyret med 
en værktøjskasse af færdigheder, viden og 

erfaringer, som gør dem i stand til at skabe 
positive forandringer i deres lokalsamfund.

Den internationale elevsammensætning 
præger naturligt diskussionerne i alle fag, 
musikvalget til festerne og menuen til 
både hverdag og fest. Køkkenet serverer 
alt fra danske klassikere som frikadeller og 
rejecocktails til chili con carne og hummus, 
falafler og arabiske fladbrød, og eleverne 
udveksler erfaringer om alt fra madkultur 
til religiøse traditioner og politiske forhold. 
På højskolens vægge hænger kunstvær-
ker fra bl.a. Zimbabwe, og i kunstunder-
visningen får eleverne ikke kun indsigt i 
kunsthistoriens -ismer, men bliver også 
præsenteret for de ofte barske realiteter 
bag værkerne på skolens vægge. 

Megabøvlet og megavigtigt
At lukke verden ind bag højskolens mure 
og lade den præge hverdagen på mange 
måder er ikke konfliktfrit, men altid øjen-
åbnende. Det kan skiftende forstandere og 
lærere skrive under på.
“Når vi fik unge ghanesere herop, som 
aldrig havde været uden for Ghana, kunne 

der opstå mange mindre og større pro-
blemer,” som tidligere forstander Helga 
Kolby Kristiansen siger. Og Carsten Kolby 
Kristiansen supplerer: “Da vi oprettede 
Euroclass, fik vi flere internationale elever 
ind og lavede derfor systematisk tolke-
tjeneste. Det afhjalp nogle problemer, 
men fik ikke dagligdagens dilemmaer 
til at forsvinde. Det er fx fint med tolke 
til morgensamlingen, men hvad med til 
aftensmaden, hvor der også gives beske-
der? Der havde vi ikke tolke, men det blev 
for meget at sige alle beskeder på både 
dansk og engelsk. Indimellem gjorde vi så 
det alligevel. Der var konstante forhand-
linger om, hvordan vi fik hverdagen til at 
glide for alle og få det til at fungere for de 
internationale elever.”
Et andet spørgsmål var, hvor mange fag 
der skulle udbydes på engelsk. Som regel 
blev der i Kolby Kristiansens tid som for-
standere udbudt 1-2 fag på engelsk. Men 
ønskede mange internationale elever at 
komme ind på andre fag, blev de også ud-
budt på engelsk. Det kunne dog også give 
problemer, fordi ikke alle danske elever 
var trygge ved at udtrykke sig på engelsk, 

og så kunne det hæmme diskussionerne 
om fx litteratur og politik, når de foregik på 
engelsk.
“Kort sagt var der masser af bøvl og di-
lemmaer i det, men det var aldrig på tale 
at droppe det internationale, fordi det var 
besværligt,” opsummerer Carsten Kolby 
Kristiansen. 

Simon Stagis Nielsen, der er lærer i faget 
Change Makers og flere af explorer-rej-
serne, siger: “Ja, det ville være lettere at 
lade være. Skolens kontor skal ordne 
flybilletter og administrere støttekroner 
osv., og i hverdagen er der en masse, der 
skal oversættes. Når man spiller Ludo, skal 
man have nogen med, som ikke kender 
spillet, og forklare reglerne på engelsk. Det 
er mega-bøvlet, og det er det, der gør det 
megavigtigt.” 

Udvekslingen går begge veje og er vigtig for 
både danske og internationale elever, un-
derstreger han: “Den gennemsnitlige dan-
ske elev, der kommer lige fra gymnasiet, 
får mulighed for at sætte spørgsmålstegn 
ved, hvorfor vi gør, som vi gør, eller siger, 
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som vi siger, og bliver nødt til at forklare sig 
og argumentere for sine værdier og sin væ-
remåde. ‘Er alting til forhandling?’ ‘Hvordan 
forstår parterne en aftale?’ ‘Hvad er en 
god fest?’ ‘Hvad kan man tillade sig at sige 
i plenum?’ Alle de bittesmå kulturmøder 
betyder, at alle tager forandrede herfra. 
Vi er sammen i faglige sammenhænge, til 
morgensamling, i weekender og til fester. 
De internationale elever får en forståelse af 
Danmark og unge danskere, og danskerne 
får udvidet deres perspektiv på verden. 
Man kan rejse ud og opleve verden, men 
dels har alle ikke mulighed for det, og 
dels sker der noget andet her, fordi man 
ikke bare kan rejse videre, når det bliver 
besværligt.” 

Forstander Jacob Zakarias Eyermann er 
enig: “På mange måder ville det være 
lettere kun at have elever med dansk mid-
delklassebaggrund. Men heldigvis lykkes 
vi stadig med at tiltrække både danskere 
med forskellige baggrunde og elever fra 
andre lande. Det giver gnidninger og bøvl; 
alene at sørge for oversættelse til engelsk 
kræver rigtig mange ressourcer. Men det 

er midt i alt bøvlet, der opstår nye erken-
delser, og verden åbner sig.”

Tørklædedebatter og togrejser 
Den internationale dimension, som var 
tænkt med fra begyndelsen, er således 
stadig en vigtig del af Silkeborg Højskoles 
selvforståelse og hverdagsliv. Formen 
har ændret sig, men grundtanken er den 
samme: Højskolen skal danne eleverne 
til at tage del i og præge udviklingen i en 
verden, som er langt større end højskolens 
matrikel og Danmarks grænser. Dannelsen 
finder sted gennem kunsten på vægge-
ne, maden på tallerkenen, musikken og 
sangen. Men også gennem diskussioner, 
samtaler og fælles oplevelser på højskolen, 
i lokalsamfundet og i den store verden. 

Selv om højskolens ledelse er optaget af 
bæredygtighed og klimaspørgsmål, mener 
man stadig, at det er forsvarligt og vigtigt at 
tilbyde kursisterne rejser til fjerne destina-
tioner, fordi det kan være med til at åbne 
deres øjne for verdens mangfoldighed 
og gøre dem bevidste om levevilkårene i 
andre dele af verden. Samtidig arbejder 

Tidligere elev: Det var kulturmøde på den gode måde
 
“Vi havde en fyr fra Somalia i min gruppe. Da vi var på Samsø 
og skulle på cykeltur, fandt vi pludselig ud af, at han ikke kun-
ne cykle. Men vi fik bare fat på en tandemcykel, og så lærte 
han at cykle.”
Ulla Visbech var elev på Silkeborg Højskole i foråret 1986 som 
18-årig. Hun husker sit ophold som en øjenåbner og meget 
berigende, ikke mindst fordi holdet spændte vidt socialt, kultu-
relt og aldersmæssigt. 
“Den ældste var over 50 år, så aldersspændet var stort, og 
så var der en del flygtninge, bl.a. fra Iran. Desuden var der to 
med handicap, der kom med deres hjælpere. Det var kultur-
møde på den gode måde. Vi fik en følelse af solidaritet på 
tværs af alle forskelle. Jeg husker især en studietur til Åland 
lige efter, at Olof Palme var blevet skudt. Vi rejste via Stock-
holm og sejlede til Åland. Det var lige før, en af de iranske 
flygtninge ikke fik lov at komme ind i Sverige. Det var et chok 
for os andre at se, hvad han blev udsat for. Vi vidste jo, han 
ikke havde skudt nogen. Han var bare én af os. I det hele taget 
husker jeg, at flygtningene på holdet bare var med på lige fod.”
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man på at udvikle rejser, som kombinerer 
kulturelle oplevelser med klimahensyn. 
Det har bl.a. resulteret i en rejse gennem 
Europa med tog og videre til Teheran, 
hvorfra eleverne skal rejse rundt i Iran. Det 
attraktive er både togturens langsomhed 
og de skiftende kulturmøder, eleverne 
bliver udsat for.

At verden sætter aftryk på højskolen og 
højskolen på verden, er der tusindvis af 
eksempler på. Det sker, når højskoleelever 
fejrer jul i Uganda med lokal mad og dansk 
kalenderlys. Når en diskussion om tørklæ-
der og religiøse regler ændrer alle parters 
blik både på sig selv og verden. Når der 
opstår venskaber og kærlighed på tværs af 
sprog, nationalitet og religion. Når tidligere 
højskoleelever engagerer sig i udviklings-
arbejde og går aktivt ind i kampen for 
klimaforandringer. Eller når internationale 
elever vender hjem til Palæstina, Indien 
og Vietnam med nye ideer om pædagogik, 
demokrati og medborgerskab. 

Også hvad det angår, fik folkene bag 
betænkningen fra december 1963 ret: 

“Hvor stort indslaget af fremmede vil blive, 
må afhænge af udviklingen, men det bør 
stå klart, at der bør være størst forsvarligt 
antal udlændinge på hvert skolehold. Vi 
må regne med, at de unge fra udlandet for 
en stor del vil være opinionsdannende ved 
deres hjemkomst, hvor de vil være med til 
at præge deres lands udvikling, og de vil 
uden tvivl være af en sådan karat, at de ved 
deres livsholdning vil virke inspirerende på 
vore danske unge.” Eller som der med lidt 
andre ord står i fagbeskrivelsen for faget 
Change Makers: “Young people are not just 
leaders of tomorrow, they are the leaders 
of today.”
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“How many onions should I prepare?” “Four 
or five, at least”. “Jeg har kun hakket ét. Den 
er virkelig sløv, denne her kniv.” “Du er da 
god til at skære løg.”
Hænderne arbejder i samme høje tempo 
som stemmebåndene, mens løg, krydde-
rier, hakket oksekød, yoghurt, mælk og en 
række andre ingredienser forvandles til to 
traditionelle retter fra det arabiske køkken.
Palæstinensiske Malaak og Hanin samt 
en fyr med baggrund i Syrien fører an. De 
instruerer, leder og fordeler arbejdet og 
tager over, når knive, krydderier og hakket 
kød ikke helt vil, som de andre elever vil. 

Det er en fredag i oktober, og mens vejret 
uden for skifter mellem gråvejr og glimt af 
lav efterårssol, breder der sig et væld af 
dufte på højskolens gange. For de mest 
berejste elever er de fleste af duftene vel-

kendte, for andre er nogle af duftene gen-
kendelige fra fast food-udbuddet i deres 
danske hjembyer, og for andre igen er det 
meste nyt og ukendt. For de fleste byder 
madlavningen på udfordringer, de ikke har 
prøvet kræfter med i eget køkken.
Ideen er enkel: Eleverne, der har valgt faget 
Change Makers, er blevet delt op i otte hold, 
og på hvert hold er der en eller flere elever 
med ikke-dansk baggrund. Hver gruppe 
skal – med udgangspunkt i de internatio-
nale elevers baggrund – lave en eller flere 
retter, som de skal præsentere for resten 
af holdet. Resultatet bliver en lille internati-
onal food festival, hvor eleverne kan nippe 
til den mangfoldighed af kulturer, som de 
tilsammen repræsenterer. 
Holdet, hvor Malaak har sat sig i spidsen 
for madlavningen, laver mad fra Palæstina 
og Syrien, et andet hold laver indisk mad, 

og andre hold står for mad fra Brasilien, 
Schweiz, Danmark, Indien, Japan, Costa 
Rica og Vietnam.

Tidligere på ugen har de været i gang med 
forberedelserne. De har købt ind og plan-
lagt, hvordan de vil pynte bordene med 
flag og stof. Selv om alting er nøje planlagt, 
er der travlt. Der er kun et par timer til at 
gøre retterne færdige, og flere af holdene 
har valgt mad, som deres mødre normalt 
ville bruge en hel dag på – selv efter årtiers 
erfaring.
“Vi kunne ikke få de helt rigtige ingredien-
ser, nogle af krydderierne kan man ikke få 
i Silkeborg. Så vi har tilpasset det lidt, og vi 
er nødt til at snyde lidt med processen for 
at nå det,” siger Malaak. 
En af de danske kursister spørger hende, 
hvad forskellen på syrisk og palæstinensisk 

mad er. Er den ret, der er i gang – en form 
for indbagt kød, der skal spises i en særlig 
sovs, lidt i stil med ravioli – syrisk eller palæ-
stinensisk? Malaak griner. “Hvis du spørger 
en syrer, siger de, at de har opfundet det, 
og spørger du en palæstinenser, siger de, 
at det er deres ret. Men det er stort set det 
samme. Den arabiske verden hænger sam-
men. Hvis du kan lide det, vi får i dag, kan du 
lide det meste arabisk mad,” siger hun.

Kulturmøde over kødgryderne
Et par danske piger rører vedholdende 
med piskeris i en stor gryde, som det dam-
per fra. “Nu begynder det at være varmt 
nok, tror jeg”, siger den ene og kigger lidt 
tvivlende på den anden, som kalder på Ha-
nin. “For how long do we have to heat this 
up?”. Malaak kigger med og svarer, at de 
skal piske videre; det tager lang tid endnu.

Vietnamese street food and cute 
crescents from Palestine

Den internationale dimension på skolen kan ikke kun høres og ses, men også smages og mærkes.  

Ikke mindst når Change Makers-holdet har lavet farverig international food festival en fredag i oktober.
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De pisker videre med hovederne bøjet 
over gryden. Imens hakker et par andre 
løg, og nogle hænger ud i en sofa og disku-
terer, hvilket af de andre hold der har ‘stjå-
let’ elpiskeren, som de skal bruge til at lave 
den meget søde dessert. Væggene i lokalet 
er udsmykket med et verdenskort, lamper 
fra Mellemøsten og masker fra Afrika, på 
en reol står rejsebøger om bl.a. Zambia, 
Malawi og Myanmar, og der ligger en stak 
magasiner om dansk udviklingspolitik ved 
siden af en indsamlingsbøsse fra Folkekir-
kens Nødhjælp. En af væggene er prydet af 
en plakat, der er udgivet i anledning af 50-
året for, at en flok handlekraftige præster 
og piloter i 1968 reddede en million børn 
fra sultedøden ved at etablere en luftbro 
til Biafra. Luftbroens motto, ‘Fly now, pray 
later’, er trykt på plakaten. 

Året efter luftbroen blev Silkeborg Højskole 
etableret, og den internationale dimension 
og engagementet i udviklingslande var fra 
begyndelsen en del af højskolens perspek-
tiv. I mange år fra slutningen af 1970’erne 
var engagementet især koncentreret om 
Ghana via den folkelige ulandsorganisation 

Ghana Venskabsgrupperne, men siden 
1992 har også et partnerskab med Folkekir-
kens Nødhjælp præget skolens aktiviteter i 
form af volontørrejser, oplysningskampag-
ner og rekruttering af elever til højskolen 
fra Folkekirkens Nødhjælps partnerorgani-
sationer rundt omkring i verden. 

Palæstinensiske Malaak blev opfordret af 
den ungdoms-NGO, hun er medlem af, 
til at søge et stipendium til et ophold på 
Silkeborg Højskole. Og de danske elever 
kan tydeligt mærke, at hun er vant til at 
organisere, lede og motivere. Under hendes 
opmuntrende tilråb ryger kadencen på 
piskerisene i vejret, og dejen, der skal foldes 
rundt om kødfyldet, bliver rullet tyndt ud 
i elastiske plader. Hanin viser nogle af 
de danske elever, hvordan de kan stikke 
cirkelformede dejstykker ud og folde dem 
omkring kødfyldet, så det får halvmåneform. 
Den syriske fyr hjælper til, og to af de dan-
ske elever falder helt i svime over resultatet. 
“Look, so cute small crescents”, jubler de. 
“I Polen har de også dej med kød i,” 
bemærker den ene, “og i Japan eller Kina 
har de også dej, men med noget andet i…” 
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supplerer en anden. “Ja, de der dumplings 
med svinekød eller rejer i.”
“We don’t have much pork in Palestine, but 
you can buy pork some places. The Christi-
an Palestinians sometimes eat it,” forklarer 
Malaak.
“Is the meat at the school halal?” spørger 
en dansk elev Malaak. 
“No, I don’t think so. I just eat vegetarian. 
It’s fine. I like all kinds of food, so it is no 
problem. I just enjoy that we always have 
plenty of food here, and that it is all served 
for us. We just have to walk in and eat,” 
siger hun med et grin.
En anden dansk elev bryder ind. “Did you 
have a duty in the kitchen yet? That’s hard 
work!”

På en gul glastavle står en række notater 
fra undervisningen under de to landenav-
ne Palestine & Syria. “What do you think of 
the two countries?” står der nedenunder. 
Skolens elever skal inden længe på 
studieture til bl.a. Indien og Palæstina, og 
de bliver grundigt forberedt med viden 
og debatter om religion, kultur, politik og 
hverdagsliv. 

Samtaler om familiestruktur og forholdet 
mellem generationerne falder ind som en 
del af madlavningen, men bliver jævnligt 
afbrudt af praktiske spørgsmål. 
“Can we take this to the fridge now?”. “Julie, 
kan du ikke lige hjælpe? Det skal i fryseren 
nu.” “Should we put it in the fridge or the 
freezer?” “The freezer would be better. And 
if you take it to the main kitchen, please 
bring back…”
Malaak har travlt med at svare på spørgs-
mål og organisere. Fra sit arbejde i en lokal 
NGO i Palæstina er hun vant til at have 
mange bolde i luften og tage ansvar. En af 
de andre fra holdet kigger sig lidt forvirret 
omkring i det efterhånden lidt rodede 
lokale og spørger “what are we missing?”, 
og Malaak kigger på uret, smiler og svarer 
“music!”. “That’s why I brought my laptop,” 
tilføjer hun. Snart efter ruller et stykke ara-
bisk popmusik ud i lokalet sammen med 
duften af kød og krydderier. 

Japanske æbleskiver og kanelsnegle på 
dansk
Andre steder på skolen spreder dufte-
ne sig også. Et hold laver vietnamesiske 

forårsruller med rejer og salat, og her 
er koncentrationen stor, for det kræver 
fingerfærdighed og præcision. Det samme 
gælder holdet, der under en japansk elevs 
instrukser er i gang med at bage ‘æbleski-
ver’ med blækspruttestykker og forårsløg. 
Det er en japansk fast food-specialitet, 
takoyaki. I elevkøkkenet laver et hold indisk 
kyllingeret, og andre steder er der gang i 
schweiziske, brasilianske og costaricanske 
specialiteter. Gruppen, som skal stå for det 
danske bidrag, bruger køkkenet i lærer-
boligen, som tilhører Change Makers-hol-
dets lærer, Simon Stagis Nielsen, og hans 
familie. Her bliver der bagt kanelsnegle 
og gulerodsboller, mens to elever med 
flygtningebaggrund fra Syrien og Eritrea får 
øvet sig i danske gloser fra gastronomiens 
verden. Holdet har lidt problemer med 
ovnen og beslutter at gå til frokost og lave 
den sidste plade boller færdig bagefter. 

Også andre steder, selv hos Malaak og 
gruppen, der står for det syrisk-palæsti-
nensiske bidrag, er der begyndende stress 
og stor travlhed. Men alle når at få deres 
mad gjort færdig og anrettet, og kl. 13.30 

er et mangfoldigt udsnit af flere kontinen-
ter repræsenteret i den bagerste del af 
foredragssalen. Grupperne defilerer rundt 
til hinandens borde og spørger nysgerrigt 
ind til ingredienser, madtraditioner og bag-
grunden for, at netop disse retter er blevet 
valgt. Svarene handler om alt fra de bedste 
barndomsminder til en pragmatisk tilgang 
til opgaven, hvor både personlig smag, 
hensynet til det lokale udvalg af ingredien-
ser og deltagernes gastronomiske erfaring 
spillede ind. Og selvfølgelig bliver der både 
smagt og diskuteret. “Smag og behag” som 
en af deltagerne siger, mens en anden 
højlydt undrer sig over, hvad kanelsnegle 
har med Danmark at gøre. Og det sætter 
så gang i en længere debat på både dansk 
og engelsk. 
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Malaak, Palæstina, 25 år, elev på 
efterårsholdet 2018

Hvorfor er du på Silkeborg Højskole?
Jeg fik et stipendium, som den organisa-
tion, jeg er aktiv i i Palæstina, gjorde mig 
opmærksom på. Min organisation havde 
været i kontakt med Folkekirkens Nødhjælp 
og havde derigennem kontakt til højskolen, 
og nogle folk i min organisation mente, at 

det ville passe godt til min profil at deltage 
i Change maker-forløbet. Min organisation 
arbejder med velgørenhed og styrkelse af 
demokrati og unge, og jeg har en master i 
konfliktløsning og udviklingsstudier. Så det 
var meget oplagt for mig.

Hvad vidste du om højskolelivet og Danmark 
på forhånd?
Hele højskolekonceptet er totalt nyt for 
mig. Jeg har ikke hørt om højskole i andre 
lande og kender ikke til noget lignende 
fra Palæstina. Det er helt løsrevet fra 
karaktersystemet; det er et akademi for 
at lære sig selv at kende. Jeg ville ønske, 
at vi havde noget tilsvarende i Palæstina, 
for unge mennesker har brug for at lære 
sig selv at kende, inden de beslutter, hvad 
de vil uddanne sig til og bruge deres liv 
på. Unge i Palæstina er meget målrettede, 
men der er så meget, de ikke har opdaget 
om sig selv, når de går i gang med deres 
uddannelse. 

Hvad er det særlige ved livet på højskolen?
At vi får lov at finde ud af, hvad vi er gode 
til. Vi laver en masse praktisk og prøver os 
selv af i nye situationer. Vi bliver bare ka-
stet ud i det og behøver ikke at være bange 
for at fejle. 
På mit studium i Palæstina har jeg læst om 
det, som jeg prøver af i praksis her. Jeg er 
jo uddannet i konfliktløsning, og her på høj-
skolen er der et internationalt miljø, hvor 
jeg kan prøve det af i praksis. Man kan ikke 
bo så mange forskellige mennesker sam-
men, uden at der opstår små konflikter. 
Hvis man skal leve sammen i forskellighed, 
skal man kunne sætte sig i andres sted. 
Det er en vigtig interkulturel kompetence 
at kunne sætte sig ind i, hvordan andre 
ønsker at blive behandlet, i stedet for at 
behandle andre, som man umiddelbart 
gør i sin egen kulturelle kontekst. Så hver 
dag på højskolen er en træning i sociale 
kompetencer.

Hvilke konflikter opstår, når mennesker fra 
forskellige kulturer lever sammen på højsko-
len?
De fleste kommer med åbne hjerter og vil 
gerne lære noget nyt. Men der er en lille 
gruppe, der virker, som om de har levet i 
en illusion om, at der kun findes én kultur 
i verden – den, de selv er en del af. Når de 
møder noget, som adskiller sig fra det, har 
de svært ved at acceptere det. Men det er 
et mindretal. Og så er der sproget, som 
kan give frustrationer. Nogle elever vil helst 
ikke skifte over til engelsk, når nogle af os, 
der ikke taler dansk, er til stede. Det kan få 
os til at føle os udenfor indimellem. 

Hvad er det bedste ved højskolelivet?
At få nye venner og få åbnet nye horison-
ter. Jeg får nye tanker og ny energi hver 
dag, og jeg føler mig tryg og omsluttet 
af stor omsorg. Lærerne er så åbne og 
støttende. Fra første dag fik de mig til at 
føle, at jeg ikke er alene, selv om jeg var et 

‘De fleste kommer med åbne hjerter’

En varmestue for hjemløse. Den danske mad, som ikke er så sund, men smager godt. En festkultur med 

masser af alkohol. Og muligheden for at prøve sig frem og lære af sine fejl. De internationale elever på 

skolens Change Makers-fag tager mange indtryk og inspirationer med hjem. Læs her, hvad fire af dem 

især er blevet betagede af, forundrede over og glade for.
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fremmed sted, hvor jeg ikke kendte nogen 
på forhånd. Lærerne lytter og giver af de-
res tid. Den første uge blev jeg ret syg, og 
min værelseskammerat og lærerne var en 
kæmpe støtte. 

Hvad tager du med hjem til Palæstina?
En masse konkrete redskaber, som jeg kan 
bruge i min egen organisation. Redskaber 
til at styrke ungdommen, gruppearbejds-
metoder, brainstorming… Og så er der de 
konkrete projekter, vi er blevet præsente-
ret for. Vi har været på en varmestue for 
hjemløse og ensomme, som gjorde stort 
indtryk på mig. Vi har behov for den slags 
i Palæstina. Arbejdet med flygtninge i Dan-
mark kan vi også lære af. 

Keiko Haseqawa, 21 år, fra Japan, elev 
på efterårsholdet 2018

Hvorfor er du på Silkeborg Højskole?
Jeg ville gerne have en pause i mine univer-
sitetsstudier i international økonomi, politik 
og kultur. Så tog jeg til Australien for at lære 
engelsk, og jeg kunne mærke, at det var 
godt for mig at bo i udlandet og blive mere 
selvstændig. Så jeg søgte efter et andet 
sted, hvor jeg kunne blive undervist på en-
gelsk, og jeg fandt højskolen ved et tilfælde. 
Da jeg kom hertil, kendte jeg kun navnet på 
højskolen og havde set stedet på et kort. 
Hvad synes du om højskolelivet?
Folk er venlige og hjertevarme, og naturen 
er meget smuk. Jeg følte mig godt tilpas 
med det samme. Der er mange ting, som er 
meget anderledes end i Japan og overrasker 
mig, men der er ikke noget, som er svært 
for mig at acceptere. I Japan ville drenge og 
piger fx ikke bo dør om dør, og her går folk 
tit ud på gangen kun med et håndklæde om 
sig; det ville aldrig ske i Japan. 

Hvilke konflikter opstår, når mennesker fra for-
skellige kulturer lever sammen på højskolen?

Mission og inspiration
 
Den internationale dimension i højskolens liv viser sig også på det 
religiøse plan. Da højskolen blev grundlagt, gjorde idéfolkene sig 
tanker om den udveksling, der skulle finde sted på det religiøse 
plan. I den betænkning om en FDF-højskole, der lå færdig i decem-
ber 1963 og dannede grundlag for etableringen af højskolen, stod 
der: “Det bør, når man taler om internationalt islæt på højskolen, 
ikke overses, at de fleste af de unge fra udlandet – især fra de nye 
nationer – i modsætning til hovedparten af vor ungdom, tager 
deres gudsdyrkelse alvorligt – her tænkes såvel på unge fra de nye 
kristne kirker som på unge, der bekender sig til en af de andre 
store religioner. Der er ingen tvivl om, at mødet mellem disse 
to grupper i hvert tilfælde vil kunne virke befrugtende på vore 
unges ofte noget valne kristenliv. Det er jo ikke så helt sikkert, at 
missionsarbejde alene skal rettes mod hedningelande – det er jo 
muligt, at de unge kristne kirker har et budskab til os!”
I dag formulerer forstander Jacob Zakarias Eyermann det noget 
anderledes: 
“Jeg bliver gang på gang overrasket over, hvor visionære og prag-
matiske idéfolkene bag højskolen var. Jeg tror stadig, det er vigtigt, 
at unge danske elever oplever unge internationale elever, for hvem 
Gud og religion har stor betydning. Det møde er befrugtende, fordi 
det gør os klogere på hinanden, og fordi danske elever skal forstå 
eller i det mindste respektere det religiøse sprog for at kunne 
begå sig i en global verden. Vi har brug for internationale elever, 
der kan gøre religiøst farveblinde danske unge opmærksomme 
på nuancerne i tro, religion og kristendom, så tro og religion ikke 
bliver sort eller hvid eller et os-og-dem. Jeg tror ikke, at hverken 
danske eller internationale elever bliver mere kristne af at gå på 
højskolen, men forhåbentlig får de øjnene op for, hvad kristendom 
og religion også kan være. Jeg mener, vi snyder eleverne, hvis vi 
ikke også sætter den religiøse dimension i livet i spil, og hertil kan 
mødet med internationale elever fra en anden kirke eller religiøs 
tradition være en gave.”
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Der kan godt være små konflikter. Men 
alle vil gerne have det til at fungere, og folk 
er nysgerrige efter at lære hinanden og 
hinandens kulturer at kende. 

Hvad er det bedste ved højskolelivet?
At vi laver aktiv læring, hvor vi diskuterer 
meget og prøver en masse ting af. Og så er 
jeg vild med den danske mad. Det er ikke 
så sundt, men det smager godt. 

Hvad tager du med dig herfra?
Jeg har fået lyst til at lære Danmark endnu 
bedre at kende, og jeg har lyst til at rejse i 
Europa og lære europæisk kultur at kende. 
Når jeg tager tilbage til Japan, vil jeg gerne 
undervise i japansk, og jeg tror, jeg kan 
bruge noget af det, jeg lærer her, når jeg 
selv skal undervise.

Vu Phuong Vyen, 28 år, fra Vietnam, 
elev på efterårsholdet 2018

Hvorfor er du på Silkeborg Højskole?
En af mine venner havde været på en inter-
national højskole et andet sted i Danmark 

og anbefalede mig at tage på højskole og 
havde hørt om den internationale profil 
her. Jeg havde været i Danmark før og var 
vild med landet og menneskene.

Hvad synes du om højskolelivet?
Jeg er vild med det – og med Danmark. Det 
er et dejligt lille land, hvor folk er meget 
venlige. Folk hilser på mig på gaden. Jeg 
nyder virkelig at være her, og jeg lærer så 
meget nyt, fordi vietnamesisk og dansk 
kultur er så forskellige. Vi snakker om mad 
og hverdagsliv i Vietnam og Danmark og 
om gymnasiet og universitetet. Om hvad 
vi vil i fremtiden. Jeg lærer dansk kultur at 
kende helt tæt på. 

Hvad er særligt ved dansk ungdomskultur, 
synes du?
De fester meget og drikker meget. Jeg er 
ikke noget festmenneske på den måde, 
men det er helt okay for mig. Jeg bliver 
bare på mit værelse, og så er vi sammen 
om alt det andet.

Hvad er det bedste ved højskolelivet?
At det er så frit. Vi kan give vores mening 
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til kende og diskutere alting. Vi har et 
ligeværdigt forhold til lærerne og kan sige 
vores mening foran de andre uden at fryg-
te for reaktionen. I Vietnam er vi bange for 
læreren. Jeg studerer virksomhedsledelse i 
Vietnam, og når jeg er færdig, vil jeg gerne 
undervise på en ungdomsuddannelse. Jeg 
håber, at jeg kan introducere højskolens 
måde at undervise på i det vietnamesiske 
uddannelsessystem.

Hvad tager du ellers med dig herfra?
Jeg har fået indblik i en anden livsform, 
som inspirerer mig. Det kan være små ting 
i hverdagen. Her i Danmark betaler I for 
plastikposerne, og derfor bruger I ikke så 
mange af dem. I Vietnam er poserne gratis, 
og derfor bruger vi alt for mange af dem.

Joseph Samuel Astle, 22 år, fra Indien, 
elev på efterårsholdet 2018

Hvorfor er du på Silkeborg Højskole?
Den kirke, jeg er medlem af, er grundlagt af 
danske missionærer, og min far har været 
ansat i Danmission. Så jeg har hørt en mas-
se om Danmark og den danske kirke i løbet 
af min opvækst. Nogle folk her på højsko-
len kendte min far, og da jeg var færdig 
med min master i virksomhedsledelse og 
gerne ville til udlandet, spurgte præsten i 
min kirke, om det ikke var en idé at tage på 
højskole i Danmark. Jeg kunne lide ideen, 



156

for så kunne jeg få mulighed for at opleve 
det land, jeg har hørt så meget om i min 
opvækst. 

Hvad synes du om højskolelivet?
Jeg føler mig hjemme. Der er dejlige men-
nesker, og jeg har fået gode venner. Jeg er 
vild med friluftsliv og musik. Jeg er med i 
koret; jeg synger nærmest hele tiden. Der 
er god stemning her. Og mange fester. 
Men det er helt fint for mig, for jeg er vant 
til moderne kultur fra Indien, hvor jeg boe-
de i en ret stor by. Jeg kender til moderne 
ungdomskultur og kan lide at feste.

Hvordan oplever du kulturmødet mellem det 
indiske og det danske?
Vi fortæller hinanden om det liv, vi har 
levet, før vi kom hertil. Jeg har fortalt om 
kastesystemet og om mit liv og min kirke, 
og på den måde får danskerne og elever-
ne fra andre lande lov at se ind i Indien 
gennem mig. Indien er meget anderledes 
end Danmark. Jeg undrer mig over, at der 
er så mange diskussioner i Danmark om 
sprog og danskhed, og hvad der skal til for, 
at man er ‘rigtig’ dansk. Indien er meget 

mangfoldigt, det er enhed i forskellighed. 
Vi taler mange forskellige sprog, men føler 
os som indere alligevel, og vi har aldrig haft 
den slags indvandringsproblemer, som I 
har i Danmark. 

Hvad tager du med hjem fra dit højskoleop-
hold?
Jeg tager varme og kærlighed med hjem i 
mit hjerte og kan give den videre. Det ene-
ste, jeg savner, er min kirke. Det var danske 
missionærer, der bragte kristendommen til 
min by, men her i Danmark virker det ikke 
til, at der er ret mange, som er rigtig troen-
de, og næsten ingen går i kirke. Nu har jeg 
forstået, at det er sådan. Men jeg glæder 
mig til at komme tilbage til min kirke. 
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“Højskolelivet, både herhjemme og på 
rejserne, handler meget om at møde men-
nesker. At få hinandens historier og lade 
ens univers blive udvidet. Det hold, der skal 
til Malawi, skal cykle over 400 kilometer 
i løbet af ti dage. Hver dag besøger vi et 
projekt eller tager ud og fisker sammen 
med en familie. Vi oplever kulturen og 
hverdagen på tæt hold og får indblik i, hvad 
udviklingsbistand kan betyde i et fattigt 
land i Afrika,” siger han.
“Vi forbereder os selvfølgelig godt hjem-
mefra, så eleverne ved noget om udvik-
lingspolitik og om det land, de skal opholde 

sig i. Men det afgørende er, at de sanser 
og oplever landet og møder de menne-
sker, der bor der. På cykelturen sanser de 
landet på en meget intens måde. Og når 
de overnatter hos lokale familier, får de 
et nært forhold til de mennesker, de bor 
hos. Det minder på mange måder om de 
møder, der opstår hjemme på højskolen,” 
siger Simon Stagis Nielsen. 
Han er uddannet lærer og har været fast-
ansat på Silkeborg Højskole siden 2014. 
Han underviser i Change Makers, et fag, 
der ruster eleverne til at gøre en forskel i 
deres lokalsamfund, i Friluft light, Kano & 

Håndværk og i rejsefagene Malawi Explorer 
og Nepal Explorer. Inden han blev fastansat, 
var han tilknyttet som gæstelærer og var 
bl.a. med på en rejse til Zambia. 

Snakke over spisebordet sætter spor
Han er født ind i en familie, der er meget 
aktiv i FDF, og han kendte en del, der hav-
de gået på højskolen, inden han selv blev 
elev der for lidt over ti år siden. Det var 
netop ønsket om at være i et fællesskab 
med andre og opleve vigtige skelsættende 
ting sammen med dem, der fik ham til at 
vælge et ophold på Silkeborg Højskole. 

“Jeg havde fire sabbatår efter gymnasiet, 
hvor jeg på skift arbejdede og rejste. Jeg 
rejste på egen hånd og som udsendt for 
forskellige organisationer. På et tidspunkt 
tænkte jeg, at jeg havde brug for at blive 
rystet sammen med andre omkring noget. 
Jeg undersøgte også andre højskoler, men 
det var herfra, jeg havde fortællingen om, 
hvad en højskole er og kan. Så det blev 
Silkeborg,” siger han.
“Højskolen er et sted, hvor man bliver flet-
tet ind i andre mennesker. Det husker jeg 
fra mit eget ophold, både her på skolen og 
på den rejse til New Zealand, som jeg valgte 

Lærer: På højskolen bliver man flettet 
ind i andre mennesker

Et ophold på Silkeborg Højskole med en rejse til New Zealand inspirerede Simon Stagis Nielsen til at blive 

højskolelærer. Nu gør han sit for at udvide elevernes verden i fagene Malawi Explorer, Nepal Explorer og 

Change Makers. Det kan handle om alt fra at udvikle projekter og lave mad fra hele verden til at forberede 

sig på en cykelrejse i 35 graders varme.
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til. Og jeg ser det blandt eleverne, som jeg 
underviser. Det sker, når man hver dag sid-
der og snakker hen over spisebordet med 
folk, som kommer fra noget helt andet, end 
man selv gør. Det kan handle om socialklas-
se eller værdier, men også om den interna-
tionale dimension,” siger han.

Som en forlængelse af den rejse, som 
højskolen udbød til New Zealand, fortsat-
te Simon Stagis Nielsen sin rejse sammen 
med et par nye kammerater fra højskolen, 
og her oplevede han, hvordan det fæl-
lesskab, de havde fået på højskolen, var 
noget særligt. 
“Jeg kendte det fra FDF, fra lejre og ture. 
Det med at være sammen om noget og 
opleve noget nyt sammen, uden at der 
er en eksamen forude. Den frie tanke og 
kostskoledelen, som giver en større nær-
hed. Jeg kunne mærke, at det kunne noget 
særligt. Det gav mig ideen om at blive 
højskolelærer. Jeg havde allerede tænkt på 
at blive lærer, men det her var en ekstra 
dimension,” husker han. 
Efter sit højskoleophold og den efter-
følgende rejse uddannede Simon Stagis 

Nielsen sig til lærer. Sideløbende var han 
med i elevforeningens bestyrelse, som 
han også var formand for i en periode. 
Han var med til at arrangere elevstævner, 
sommerkurser og weekendtræf for tidli-
gere elever, både på højskolen og i større 
byer rundt i landet.
“Vi mødtes til sangaftener og foredrag og 
bålhygge, og bare vi havde vores højskole-
bibel, sangbogen, med, var stemningen der 
igen med det samme,” siger han. 

Kærestepar på tværs og folkemøde-
happenings
Siden han blev ansat på højskolen, har han 
gjort meget ud af at give eleverne en ople-
velse af, at forskellighederne i fællesskabet 
er en styrke og inspirationskilde. 
“Det bliver meget konkret på Change 
Makers-holdene, hvor sproglige og kultu-
relle forskelle skal overvindes i det daglige. 
Men gevinsten er til at tage og føle på – i 
form af de projekter, som holdet realiserer, 
og de relationer, der opstår. Det er så flot, 
når der opstår kærestepar på tværs. Folk, 
der ikke ville have mødt hinanden, hvis de 
ikke havde været netop her,” siger han.

Projekterne på Change Makers-holdet 
handler typisk om noget, eleverne selv har 
lyst til at engagere sig i. Undervejs i under-
visningen får de opgaver af Simon, som 
giver dem viden om hinandens baggrund 
og lærer dem at samarbejde på tværs. 
Det kan være at lave en happening ved 
Folkemødet i Silkeborg eller en internatio-
nal food festival med retter fra elevernes 
oprindelseslande. 

På explorer-holdene handler det om at 
samle viden om udviklingsbistand. “Vi lærer 
en masse om, hvad udviklingsarbejde er. 
Hvordan samler organisationerne penge 
ind, hvordan informerer de? Hvordan 
ser livet ud i en landsby i Malawi eller 
en bjergby i Nepal? Og hvordan bliver al 
vores gode vilje omsat til virkelighed af de 
frivillige, der knokler løs i lokalområderne? 
Men det handler også om, at eleverne 
bliver rystet i deres billede af sig selv og 
verden. Det sker, når de bor to måneder i 
en landsby i Malawi. Undervejs bliver man 
ked af det, frustreret og provokeret. Man 
ser en ulighed, man har det svært med, 
eller oplever, at dyr eller børn bliver slået. 

Man bliver rystet og kommer hjem med 
noget, man har lyst til at dele. Man kan ikke 
ændre skolesystemet eller fjerne ulighe-
den i en landsby på to måneder. Men man 
bliver en brik i det lange seje træk, når man 
kommer hjem og fortæller om det, man 
har oplevet,” siger han. 

Simon Stagis Nielsen har som flere andre 
nuværende og tidligere lærere rødder i FDF.
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Digte af Mads Mygind, som underviser i Skrivekunst og litteratur på Silkeborg Højskole.  
Digtene udkommer i 2020 i bogen “Min hule hånd” og er skrevet på en studierejse til  
Detroit og Chicago med hovedfaget Musik.

Jeg skal med musikholdet til Detroit og Chicago 
eleverne cirkler foran Sunset Boulevard i lufthavnen
de skulle have åbnet for en halv time siden
men der var bøvl med frituren, fortæller en ekspedient
og så åbner han dørene
eleverne køber en lille menu hver
de er bekymrede for om de kan nå en gratis refill inden vi boarder.

En elev siger om det meste at det er lol
en anden at det er chilleren
en tredje at det er random.
Tre eksempler fra i dag: 
En elev ligger i en seng der er sygt lol
Turen Går Til Chicago er ok chilleren
sandwichen som eleven lige har spist er totalt random.

Vi bor i en gammel villa 
vi lader telefoner op
bader på skift
fjernsynet kører i baggrunden
en Clark Kent-agtig morgenvært bider sig selv i læben
mellem hver sætning han siger
der går en vaskebjørn rundt i baghaven
den roder i en skraldepose med snuden
der har kørt tre Viagra-reklamer i fjernsynet
i den halve time det har været tændt
eleverne stiller sig udenfor en for en
står der lidt og mærker efter
de er meget i tvivl om de skal have jakke på
der er 19 grader her til morgen
det er fandeme tricky med 19 grader, siger en elev
og lægger sin jakke meget langsomt fra sig
ligesom i slow motion.

“Are you out of options? Don’t worry”
står der på en plakat i toget der kører fra lufthavnen til downtown
den forklarer at man kan aflevere sin baby på et hospital
uden at skulle stå til regnskab for det
så længe babyen ikke er ældre end 30 dage.
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Tre elever sidder i massagestolene i boardingområdet så længe de kan
inden en alarm lyder fordi man ikke må sidde der uden at betale
de kan sidde der i tolv sekunder ad gangen, tæller jeg
så må de rejse sig og stå foran stolene i fire sekunder før alarmen hører op.

En af eleverne er 19 men føler sig som en på 20
hun har været ude og backpacke før hun begyndte på højskolen
så har man allerede prøvet lidt af hvert
fortæller hun mig i køkkenet.
Hun har bagt en deep pan frysepizza
og lagt den i køleskabet
fordi hun ikke kan lide varme pizzaer
nu står hun og kigger på køleskabet
og venter på den er klar
den skal lige have lidt mere, siger hun.

Jeg sidder ved siden af en elev hvis mave rumler
hver gang det sker siger hun hov
så siger hun ej
så siger hun sorry. 

Vi kører ind i Detroit
ad tomme sekssporede veje
engang boede her to millioner mennesker
nu bor her 700.000
her er ikke længere rush hour
de forladte huse er brændt ned
eller vokset igennem af buske og træer
her sidder junkierne og skyder heroin 
her sidder de og ryger crack
industribygningerne er overtaget af rotter og vilde hunde
prærieulve og stinkdyr
i vejsiderne ligger dækrester og plasticposer
slikpapir og sugerør
det første jeg ser da vi kører ind i Detroit:
En mand i en bil der afkøler sin chicken stick ud af vinduet.
Da vi passerer et stort rødt træ på 8 Mile Road siger en elev
Det er jo helt sygt, det der træ jo, prøv lige at overveje det, det er jo helt væk.
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Den 24. december 2012 sad Mille Gatting 
i en lerhytte i en lille landsby i det nordlige 
Uganda og spiste sammen med en lokal 
familie. Der var lokal mad i skålene, som 
var tilberedt over bål, og der var et dansk 
kalenderlys i en stage på jorden og dansk 
juleslik til alle. Dagen efter blev der holdt 
julefest efter lokal skik, med et stort måltid 
ude på gårdspladsen.
“I landsbyen var de kristne, så de fejrede 
jul, men på en helt anden måde end i 
Danmark. De fejrede jul den 25. Så jeg 
havde spurgt, om vi ikke skulle holde lidt jul 
den 24., hvor vi gjorde noget af det, jeg for-
bandt med juleaften, og det blev en rigtig 
hyggelig aften. Dagen efter sad vi udenfor 
og spiste, mens der kom en masse menne-
sker på besøg for at hilse på mig, fordi det 
var en ære for dem at have en hvid gæst,” 
fortæller Mille Gatting.

Fra december 2012 til februar 2013 rejste 
hun rundt i Uganda sammen med resten 
af eleverne på U-landslinjen på Silkeborg 
Højskole. Rejsen var arrangeret i samarbej-
de med Folkekirkens Nødhjælp, og inden 
afrejsen var eleverne blevet undervist i ge-
nerelle forhold i udviklingslande og havde 
beskæftiget sig indgående med forholdene 
i Uganda.
“Vi undersøgte en masse ting og holdt 
oplæg for hinanden, og på den måde fik vi 
samlet set en stor viden om Uganda. Ingen 
af os havde vist været i Uganda tidligere, 
og det var min første rejse uden mine for-
ældre og min første rejse uden for Europa. 
Jeg var 19 år, og som barn og ung havde 
jeg mest været på charterrejser til Tyrkiet. 
Så at rejse til Afrika og bo hos familie i en 
landsby i den fattigste del af landet var vir-
kelig anderledes for mig, og jeg er glad for, 

at vi blev så godt forberedt, selv om man 
aldrig helt kan forberede sig på det, der 
kan opstå under sådan et ophold,” siger 
Mille Gatting.
“Det blev mørkt klokken seks, fordi det var 
tæt på ækvator, så noget af det vigtigste 
at have med var en pandelampe. Toilettet 
var et hul i jorden, og vi badede i en balje 
i vand, der skulle hentes flere kilometer 
væk,” fortæller Mille Gatting. 
“Jeg boede i samme landsby som to 
andre fra højskolen, men vi boede i hver 
vores familie, hvor vi skulle finde ud af 
at passe ind og deltage i hverdagen. Da 
familien modtog mig, havde de en idé 
om, at fordi jeg var hvid, skulle jeg bare 
sidde på en stol og pynte. Der gik nogle 
uger, før de forstod, at jeg godt kunne og 
ville arbejde og være en del af familien. 
Jeg hjalp med at hente vand og lave 

aftensmad over bål og var også med til at 
slagte kyllinger et par gange.”

Karavane til konfirmander
Rejsen begyndte med en uges fælles for-
beredelse, hvorefter eleverne blev fordelt i 
forskellige landsbyer i seks uger, inden de 
til sidst samledes og fik nogle mere traditi-
onelle turistoplevelser. Så gik rejsen tilbage 
til Danmark, og efter et kort ophold hjemme 
hos familien samledes de på højskolen for 
at forberede den ‘karavane’, som de rejste 
rundt i Danmark med. Karavanen, som var 
arrangeret af Folkekirkens Nødhjælps regi, 
går ud på, at eleverne skal formidle deres 
oplevelser til konfirmander og andre unge. 
“Vi fortalte historier, viste billeder og præ-
senterede nogle facts om livet i Uganda og 
i Afrika generelt. Derefter lavede vi nogle 
aktiviteter, hvor vi prøvede at sætte de 

Tidligere elev: Højskolen plantede 
nogle frø i mig, som bliver ved at vokse

Højskolen har formet mig mere, end jeg overhovedet kunne forestille mig på forhånd, siger 25-årige Mille Gatting, der gik 

på Silkeborg Højskoles U-landslinje i efterårssæsonen 2012 og var med skolen på en 2 måneder lang rejse i Uganda.
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unge ind i nogle af de situationer, vi havde 
været i. Så afsluttede vi med en andagt 
med plads til refleksion. Vi opfordrede 
også konfirmanderne til at tage ud og sam-
le ind og fortalte dem, at det faktisk nytter 
med den hjælp, der bliver givet gennem fx 
Folkekirkens Nødhjælp”.
I den landsby, som Mille Gatting og to andre 
højskoleelever boede i, arbejdede en af Fol-
kekirkens Nødhjælps partnerorganisationer 
med låne- og sparegrupper og mikrolån. 
“Organisationen faciliterer, at man ved at 
gå sammen og smide nogle penge i en kas-
se får mulighed for at låne mindre beløb. 
Og så støtter de folk generelt i forhold til 
deres landbrug. Et par år efter min rejse 
med højskolen rejste jeg sammen med tre 
veninder tilbage til Østafrika, til Uganda, 
Tanzania og Rwanda. Vi besøgte min værts-
familie, og jeg kunne se, at nogle af de ting, 
de havde drømt om, da jeg var der første 
gang, var gået i opfyldelse. De havde fx fået 
solceller på taget.” siger hun.

At lære af lyst og nysgerrighed
Mille Gatting er vokset op i Aalborg i en 
familie uden tradition for kirkeligt engage-

Mille Gattung rejste med Silkeborg Højskole 
og Folkekirkens Nødhjælp til Uganda og 
flyttede ind hos en familie i seks uger.
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ment eller NGO-arbejde. Og ingen i hen-
des familie har været på efterskole eller 
højskole. Mille Gatting har til gengæld altid 
dyrket sport, bl.a. fodbold og ishockey. Da 
hun i løbet af sin gymnasietid hørte man-
ge af sine venner tale begejstret om deres 
efterskoletid, fortrød hun, at hun ikke 
selv havde været på efterskole og fik den 
idé, at hun ved at tage på højskole kunne 
opleve noget af det samme. Desuden 
drømte hun om at komme ud og se noget 
af verden, og derfor søgte hun specifikt 
efter højskoler, der tilbød rejser som en 
del af opholdet.
“Jeg ville gerne opleve et udviklingsland, og 
det blev afgørende for mit valg, at Silkeborg 
Højskole havde en ulandslinje med rejse til 
Uganda. Det blev en kæmpe oplevelse og 
en vigtig erfaring for mig. Men i dag kan jeg 
se, at jeg fik andre lige så vigtige ting ud af 
opholdet,” siger Mille Gatting.
“Højskolen er et sted, hvor man føler, at 
der er plads til alle og til at finde ud af, 
hvem man er. Der sker så mange forskelli-
ge ting, som man kan vælge at være en del 
af og prøve af, og der er plads til at stille 
spørgsmål. Man bliver tvunget til at tage 

stilling til ting, man måske ikke lige har lyst 
til at tage stilling til. Det udvikler jo én helt 
enormt. Jeg tror, at jeg er blevet meget 
mere åben som person. For på højskolen 
finder man ud af, at der er plads til at være 
den, man er,” siger Mille Gatting og tilføjer: 
“Man kan mærke, at lærerne har et helt 
andet syn på undervisning end i gymnasiet. 
Ideen med højskolen er jo, at vi er der for 
at lære, fordi vi har lyst til det, ikke fordi 
vi er tvunget til det, eller fordi der er en 
eksamen forude. Man er med af lyst og 
nysgerrighed.”

Chancen for at udfordre sig selv
I dag tænker Mille Gatting ikke kun tilbage 
på rejsen til Uganda, men på hele højskole-
opholdet med glæde og taknemlighed.
“Lærerne var så professionelle, så jeg fik 
utrolig meget ud af alle fag. Jeg vidste ikke, 
hvad jeg ville rent uddannelsesmæssigt, så 
jeg tænkte, at højskolen kunne hjælpe mig 
med at finde en vej. Jeg valgte fx litteratur, 
sociologi og foto og havde også løb og 
fodbold, og så valgte jeg kajak, selv om jeg 
faktisk ikke bryder mig om at sejle. Nogle 
af de andre på skolen sagde til mig, at det 

var nu, jeg havde chancen for at udfordre 
mig selv, så det gjorde jeg. Og jeg kom til at 
elske at sejle i kajak,” siger hun.
Mille Gatting holdt altså både fast i sin 
interesse for sport og afprøvede sig selv på 
nye områder, og hendes lidt vage idé om, 
at hun gerne ville arbejde med mennesker, 
fik en mere klar retning.
“Da jeg kom hjem, var jeg afklaret med, at 
jeg ville læse til lærer. Erfaringen med at 
rejse rundt med karavanen og formidle 
vores oplevelser fra Uganda var afgøren-
de for, at jeg valgte den uddannelse. Det 

gav virkelig mening at opleve, at jeg kunne 
lære fra mig og se de unge tage imod det,” 
siger hun.

Palæstinarejse gjorde indtryk
Mille Gatting blev færdiguddannet i 
sommeren 2018 med dansk, idræt og 
samfundsfag som linjefag. Midtvejs i de fire 
års studier havde hun et års orlov, hvor 
hun arbejdede som handicaphjælper og 
tjener og var ude at rejse to gange, først 
i Indonesien og herefter Kenya. Rejsen til 
Indonesien var primært en backpackertur, 
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mens rejsen til Kenya rummede et tre uger 
langt ophold som frivillig på et center for 
gadebørn. I det hele taget har frivilligt ar-
bejde fyldt meget i Mille Gattings liv, siden 
hun forlod Silkeborg Højskole. 
“Da jeg flyttede til Aarhus og begyndte 
at læse til lærer, engagerede jeg mig ret 
hurtigt i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom. 
Jeg blev jo præsenteret for Folkekirkens 
Nødhjælp på højskolen, så jeg vidste, at det 
var et oplagt sted at kanalisere mit engage-
ment ud,” siger Mille Gatting, der har været 
med til at planlægge og gennemføre en 

række kampagner, hvor hun bl.a. har lavet 
workshops for efterskoleelever. 
En af kampagnerne handlede om pressede 
civilsamfund og om at forsøge at skabe 
mere plads og råderum til civilsamfundet. 
I den forbindelse var Mille Gatting på en 
studietur til Israel/Palæstina for at besøge 
palæstinensiske ungdomsorganisatio-
ner. En rejse, som gjorde dybt indtryk på 
hende. 
“Det var voldsomt og skræmmende at se, 
hvordan besættelsen påvirker menneskers 
hverdag. De har så lille bevægelsesfrihed, 

fordi de er lukket inde bag checkpoints. 
Da vi tog hjem fra den tur, tænkte jeg, ‘jeg 
skal aldrig tilbage dertil’. Men jeg kunne 
ikke slippe det, og da jeg vidste, at Folke-
kirkens Nødhjælp havde et program, hvor 
man kunne blive sendt ud som obser-
vatør, tænkte jeg i løbet af det sidste år på 
læreruddannelsen på, om det var noget, 
jeg skulle.”

Udsendt som observatør
Mille Gatting besluttede at lade sig ud-
sende, og i efteråret 2018 boede hun tre 
måneder i en by i den nordlige del af Vest-
bredden som observatør i et projekt ledet 
af Kirkernes Verdensråd med støtte fra 
bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, Det Mellem-
kirkelige Råd og Danske Kirkers Råd. Hun 
var stationeret sammen med tre andre fra 
forskellige lande, og deres opgave var at 
observere, hvad der skete ved forskellige 
kontrolposter og rapportere eventuelle 
brud på menneskerettighederne. 
“Vi så brud på menneskerettighederne 
næsten hver dag ved de checkpoints og 
overgange, som palæstinensiske land-
mænd skal passere hver dag for at komme 

ud til deres marker. Det var voldsomt at 
være vidne til. Men det gav mening, at vi 
kunne rapportere om det og fortælle om 
det, når vi hver især kom tilbage til vores 
hjemlande,” siger Mille Gatting. 
“Jeg har allerede lavet en aftale med 
forstanderen på Silkeborg Højskole om, 
at jeg skal komme og fortælle om mine 
oplevelser og mit arbejde. Vi har aftalt, at 
vi, i samarbejde med KFUM og KFUKs Pa-
læstinanetværk, kan lave en Palæstinaaften 
for nuværende og tidligere højskoleelever, 
som har rejst med højskolen til Palæstina. 
De kontakter, jeg så småt fik på højskolen, 
kommer mig virkelig til gode nu,” siger hun.
Opholdet i Palæstina er blot et af mange 
eksempler på noget, Mille Gatting nok al-
drig havde gjort, hvis ikke hun havde været 
på Silkeborg Højskole.
“Det lyder lidt voldsomt, men selv i dag, 
seks år efter, vil jeg sige, at det at tage på 
højskole er noget af det bedste, jeg har 
gjort i mit liv. Selv om det kun var få måne-
der, har det været med til at plante nogle 
frø, som stadig bliver ved med at vokse i 
mig,” siger hun.

Mille Gattung ved en af de mange checkpoints 
langs Vestbredden i Palæstina.
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Hvert år i fastetiden kører 8-10 biler rundt 
i Danmark med små hold af unge, som 
skal ud til konfirmandhold, sognegårde, 
efterskoler, FDF-grupper og andre steder 
for at fortælle om deres erfaringer fra et 
udviklingsland. Karavanen, som de unge 
formidlere kaldes, består af unge volontø-
rer og elever fra Silkeborg Højskole, som 
har været på rejse til et udviklingsland, 
arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp og 
Silkeborg Højskole i fællesskab. Elevernes 
rejse består af to ugers fælles aktiviteter 
og introduktion og seks ugers ophold hos 
en familie, hvor de bor på lige fod med 
de lokale og får indsigt i den forskel, som 
Folkekirkens lokale partnerorganisatio-
ner gør. Det kan handle om mikrolån og 

landbrugsstøtte i Uganda, bæredygtigt 
landbrug i Malawi eller noget helt tredje. 
Fokus er skiftet fra år til år og land til land, 
men målet er det samme: Rejsen skal give 
de unge indsigt i vilkårene for fattige og ud-
satte mennesker i et udviklingsland og i det 
konkrete udviklingsarbejde, der foregår. Og 
med det i bagagen skal de rundt i Danmark 
og formidle deres erfaringer og viden til 
andre unge.
“Fra 2019 handler Karavanen om FNs 
verdensmål for bæredygtig udvikling med 
afsæt i Nepal. Vi har tidligere arrangeret 
rejser til Malawi, hvor de unge cykler rundt i 
landet og får mulighed for at opleve landet 
på en meget direkte måde og komme helt 
ud til lokale partnere. Desuden rimer det 

på målene om bæredygtighed. Den idé har 
vi taget med til projektet i Nepal. De unge 
skal give et engagement i FNs verdensmål 
om bæredygtighed videre til den unge 
generation, som jo er dem, der skal bære 
verden videre og være med til at realise-
re målene. Det skal gøres på en sjov og 
inspirerende måde, og det kan de unge 
højskoleelever,” siger Birthe Juel Christesen.

Partnerskab siden 1992
Hun er chefkonsulent i Folkekirkens 
Nødhjælp og ansvarlig for organisationens 
partnerskaber i Danmark. I øjeblikket har 
organisationen omkring 20 danske partne-
re, heriblandt Silkeborg Højskole, hvis sam-
arbejde med Folkekirkens Nødhjælp be-

gyndte tilbage i 1992 med projektet Vamos 
Brasil, som blev til i samarbejde med FDF 
som den tredje part. Siden har samarbej-
det udviklet sig og har bl.a. omfattet rejser 
til Palæstina, Filippinerne, Indien, Uganda, 
Etiopien, Zambia og Malawi, men kernen i 
samarbejdet er den samme, fortæller Birte 
Juel Christensen: “Eleverne skal ikke være 
nødhjælpsarbejdere, men de skal opleve, 
at de kan forandre verden. Det er målet, at 
de bliver globalt dannede og kommer hjem 
med en indsigt og et engagement, som de 
kan formidle til andre. Vores partnerorga-
nisationer i udviklingslandene siger også 
meget klart om den slags besøg, at vi slet 
ikke skal komme, hvis vi ikke vil tage hjem 
og fortælle om det, vi oplever. Det tager 

‘Troen på, at de kan forandre verden 
er det, vi allerhelst vil give dem’ 

Folkekirkens Nødhjælp og Silkeborg Højskole har i over 25 år samarbejdet om at sende unge til udviklingslande for 

at gøre erfaringer på egen krop og fortælle om dem, når de kommer hjem. Chefkonsulent i Folkekirkens Nødhjælp, 

Birthe Juel Christensen, kan se, at det virker. Mange højskoleelever engagerer sig siden i udviklingsarbejde og 

fortalervirksomhed for verdens fattige.
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vi alvorligt, og det ved højskoleeleverne. 
De vælger jo rejsen aktivt til og kender på 
forhånd konceptet om en tredeling med 
grundig forberedelse, et ophold, hvor 
man lever og bor lokalt, og et efterforløb, 
hvor man skal formidle. Den treklang gør 
forløbet til noget særligt og adskiller det 
fra mange andre ulandsrejser,” siger Birthe 
Juel Christensen.
“Som organisation investerer vi i de unge 
ved at sende dem ud, og vi kan se, at det 
giver resultat. Eleverne gør en kæmpe 
forskel, når de rejser rundt med Karava-
nen; den kunne vi ikke gennemføre uden 
dem. Mange af dem tager også en ind-
samlingsbøsse i hånden under Sogneind-
samlingen, vores årlige landsindsamling” 
siger hun. 
“Men lige så vigtigt er det, at eleverne tager 
det globale engagement med sig videre. 
Jeg støder hver eneste dag på tidligere ele-
ver, som er aktive i Folkekirkens Nødhjælps 
Ungdom, er ansat i en udviklingsorganisa-
tion eller på anden måde bruger den glo-
bale dannelse fra højskoleopholdet. Nogle 
læser internationale udviklingsstudier eller 
mellemøststudier, andre bliver teologer og 

tager det internationale udsyn med i deres 
virke som præster,” siger hun.

Deler livssyn og værdier 
Samarbejdet mellem Folkekirkens Nødhjælp 
og Silkeborg Højskole er naturligt og frugt-
bart, fordi de to parter deler menneske- og 
livssyn, påpeger Birthe Juel Christensen.
“Vi deler et kristent livssyn, som sætter sig 
klart igennem i vores praksis, uden at vi er 
direkte forkyndende. I Folkekirkens Nød-
hjælp har vi et humanitært og et diakonalt 
ben, og vores kristne menneskesyn sætter 
sig forhåbentlig meget tydeligt igennem 
i den måde, vi møder mennesker på. På 
samme vis er højskolen baseret på kristne 
værdier, som viser sig i den åbenhed og 
rummelighed, man praktiserer. Og så har 
højskolen og Folkekirkens Nødhjælp en 
fælles forståelse af, at værdierne ikke er 
meget værd, hvis de bare står i banken; de 
skal ud og arbejde,” siger hun.
Hun tilføjer, at partnerskabet baserer sig 
på en ligeværdig relation, hvor inspiration 
og kritiske indspark kan gå begge veje.
“Silkeborg Højskole har været en vigtig 
medspiller, også som en konstruktiv kritisk 

røst, der er med til at fastholde os på vores 
værdigrundlag og lokale forankring. Det er 
meget vigtigt, for som organisation har vi 
ingen eksistensberettigelse i Danmark, hvis 
ingen omgivende samfund tager sagen 
alvorligt og gør den til deres – og det har 
Silkeborg Højskole i høj grad gjort,” siger 
Birte Juel Christensen.
Hun tilføjer, at de tidligere forstandere Hel-
ga og Carsten Kolby Kristiansen var meget 
engagerede i udviklingspolitik, og Helga 
Kolby Kristiansen var med både i Folkekir-
kens Nødhjælps råd og bestyrelse, ligesom 
den nuværende forstander, Jacob Zakarias 
Eyermann, sidder i rådet.
“Det er frivilligt arbejde, som viser, hvor 
stort ansvar højskolens ledelse tager i 
forhold til Folkekirkens Nødhjælp. Det er vi 
utroligt taknemlige for,” siger hun.

En erfaring af at kunne gøre en forskel
Også på andre måder har Silkeborg 
Højskole spillet en afgørende rolle for at 
sprede udviklingspolitisk og globalt enga-
gement i Danmark. Højskolen er bl.a. dri-
vende kraft i at samle nogle af de eftersko-
ler, der arbejder med den internationale 

dimension. Hvert år er Silkeborg Højskole 
vært for en temadag for disse skoler. 
Samtidig bliver højskolens internationale 
dimension styrket via kontakter til Folke-
kirkens Nødhjælps lokale partnere, som 
er med til at finde elever til højskolens 
Change Maker-linje. 
“Vi har i Folkekirkens Nødhjælp været med 
til at rekruttere elever fra bl.a. Palæstina, 
hvor vi har partnerskab med en organisa-
tion drevet af innovative og stærke unge, 
som laver aktiviteter for andre unge i 
Østjerusalem og arrangerer guidede ture 
på el-cykler for turister.”
Og netop mødet mellem unge fra hele 
verden – hvad enten det foregår i et udvik-
lingsland eller på Silkeborg Højskole – er 
med til at skabe forandring, mener Birthe 
Juel Christensen.
“Det er godt, at de unge får kendskab til 
andre dele af verden og de livsvilkår, der 
gælder dér. Men det vigtigste er, at de får 
en erfaring af, at de kan gøre en forskel 
ved at engagere sig sammen. Det, vi aller-
helst vil give de unge via vores partnerskab, 
er troen på, at de kan forandre verden til 
det bedre,” siger chefkonsulenten. 

Birthe Jul Christensen og Folkekirkens Nød-
hjælp samarbejder med Silkeborg Højskole 
om at give unge oplevelsen af at de kan 
forandre verden.
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En gruppe højskoleelever fra Silkeborg er 
på besøg i en landsby i det nordlige Ghana. 
Her præsenteres de for en lokal skole, der 
drives med frivillig arbejdskraft. Lære-
ren får ikke løn, men de andre beboere 
i landsbyen hjælper med at dyrke hans 
marker, så han kan få tid til at undervise 
landsbyens børn om eftermiddagen og 
aftenen. Desuden fik han en cykel af Ghana 
Venskabsgrupperne som tak for sin ind-
sats. Undervisningen foregår på det lokale 
sprog, børnenes modersmål, og den tager 
udgangspunkt i børnenes hverdagsliv og 
inddrager dem aktivt. Læreren bruger fx et 
billede, der viser en konflikt mellem rige og 
fattige, og ud fra det sætter han en samtale 
med eleverne i gang. Eller han bruger en 
praktisk øvelse eller arbejdsopgave til at 
lære børnene at tælle. Da højskoleelever-
ne er på besøg, bliver de opfordret til at 

afprøve skoleprojektets pædagogik ved at 
blæse sæbebobler med børnene og se, 
om de kan bruge den aktivitet til at lære 
børnene at tælle. Hvor mange sæbebobler 
kan man nå at sætte tal på, inden de falder 
til jorden?

Højskoleeleverne er først generte, så 
begejstrede og benovede. De er overvæl-
dede over det lokale engagement og den 
forskel, som skoleprojektet har gjort, ikke 
kun her, men i hele Ghana. Projektet kal-
des School for Life, har afsæt i en metode 
udviklet i slumkvarterer i Brasilien og er 
etableret af Ghana Venskabsgrupperne. 
Målet er at få flere børn i skole og lære 
dem at læse og skrive på deres moders-
mål. Da mange børn bliver opfattet som 
nødvendig arbejdskraft i markerne, bliver 
undervisningen tilrettelagt, så børnene 

kan hjælpe familien i løbet af dagen. Og de 
lokale bliver inddraget og får fælles ansvar 
for, at læreren kan afse tid til undervisnin-
gen. Konceptet er enkelt og effektivt. Mens 
grundskoler i området har stået tomme og 
forfaldne hen, er skolebygningen nu fyldt 
med glade elever, og forældrene bakker 
op. Når elevener efter ni måneder har lært 
at læse og skrive på deres modersmål og 
får overrakt deres diplom, er forældrene 
med, og selv de, der ikke tidligere regnede 
skolegang for noget væsentligt eller nyttigt, 
stråler og er stolte. At begejstringen holder 
mere end en enkelt dag, viser sig ved, at 
90 % af de børn, der har deltaget i School 
for Life, efterfølgende får lov at fortsætte i 
statslige skoler. 

“Ideen var at mindske analfabetismen ved 
at lære børnene at læse og skrive på deres 

eget sprog – med en metode, hvor de blev 
inddraget aktivt, og som tog udgangspunkt 
i deres hverdag. Vi begyndte med nogle 
penge fra ulandskalenderen og etablerede 
School for Life, som jo nærmest var en idé 
direkte hugget fra Grundtvig,” fortæller Leif 
Rasmussen.
Han husker tydeligt, hvor benovede ele-
verne fra Silkeborg Højskole var over at se 
de konkrete resultater af projektet. Og han 
fremhæver det som et af mange eksem-
pler på, at samarbejdet mellem Ghana 
Venskabsgrupperne, i dag Ghana Venskab, 
og Silkeborg Højskole, har båret frugt. 

Samarbejde siden 1979
Samarbejdet begyndte i 1979 og har siden 
udviklet sig til at omfatte udveksling på 
mange niveauer. Unge fra Ghana har været 
elever på højskolen næsten hvert år siden; 

Højskolen voksede ind i  
Ghana-projektet

Højskoleelever puster sæbebobler med børn en i ghanesisk landsby, og danske børn synger sange om høvdinge, 

troperegn og majsmøller. Udvekslingen mellem Ghana og Danmark foregår på mange måder, og Ghana Venskab og 

Silkeborg Højskole er vigtige aktører i både udviklingsprojekter og kulturel udveksling, fortæller en af stifterne af Ghana 

Venskab og tidligere højskolelærer, Leif Rasmussen.
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skolematerialer, som elever på Silkeborgs 
skoler producerede til ghanesiske lands-
byskoler, blev pakket af højskoleelever og 
sendt af sted derfra, højskolens musiklæ-
rere skrev sange og musik inspireret af 
besøg i Ghana, og sangene blev opført af 
skoleelever og børnekor ved en årlig sang-
dag på højskolen – en tradition, der stadig 
holdes i hævd. Siden blev der arrangeret 
studie- og volontørrejser, hvor elever fra 
højskolen var i Ghana for at se, hvordan 
danske bistandsmidler blev forvaltet i lokalt 
forankrede projekter. 
At det netop blev Ghana og Silkeborg, der 
blev forbundet på den måde, skyldtes en 
kæde af mere eller mindre tilfældige be-
givenheder, fortæller Leif Rasmussen, man-
geårig lærer på højskolen og én af stifterne 
af Ghana Venskabsgrupperne.
“Jeg blev ansat på højskolen i 1978 med en 
baggrund som forbundssekretær i FDF. An-
sættelsen i FDF var en åremålsansættelse, 
og jeg ville gerne fortsætte i højskolever-
denen. Jeg havde sagt ja til et andet tilbud, 
men da jeg blev spurgt om at komme til 
Silkeborg, kunne jeg ikke sige nej. Jeg har 
haft hele min opvækst i FDF, så det var et 

tilbud, jeg ikke kunne afslå,” fortæller han. 
Omtrent samtidig med, at Leif Rasmussen 
blev ansat på højskolen, blev han kontaktet 
af generalsekretæren for Dansk Ungdoms 
Fællesråd, DUF, som ville høre, om Leif 
Rasmussen kunne se nogle muligheder i en 
idé, som en mangeårig udviklingsekspert, 
Johannes Holm, havde henvendt sig med. 
“Han havde stået for opbygning af sund-
hedsvæsen i Latinamerika og havde været 
ansat i Danida i mange år. Men selv om 
han havde udrettet væsentlige ting, var 
han blevet mere og mere overbevist om, 
at bæredygtig udvikling må begynde fra 
bunden, ikke toppen, og at der skal være 
et partnerskab, ikke bare en donor- og 
modtager-relation. Så hans idé var, at der 
skulle etableres kontakt mellem lokale 
grupper i Danmark og lokale grupper i et 
udviklingsland, som sammen skulle identi-
ficere behov og muligheder for udvikling,” 
fortæller Leif Rasmussen.
Der blev arrangeret et møde med re-
præsentanter for bl.a. Ulandsforeningen 
Svalerne, Mellemfolkeligt Samvirke, Ibis og 
Folkekirkens Nødhjælp, og Leif Rasmussen 
blev inviteret med via DUF. 
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“Alle de etablerede organisationer syntes, 
det lød spændende, men kunne ikke helt 
se deres rolle i det, fordi ideen var, at det 
skulle begynde nedefra. Jeg sagde så, at jeg 
gerne ville se, om jeg kunne gøre noget. Og 
så præsenterede jeg ideen på lærerværel-
set hjemme på højskolen, og en af de an-
dre lærere sagde, at hun gerne ville være 
med. Vi fik fuld opbakning fra skolen, og så 
gik vi ellers i gang,” husker Leif Rasmussen.
Han og hans kollega skrev til spejdere, 
FDF-kredse, husmoderforeninger og 
idrætsforeninger og inviterede til borger-
møde i Silkeborg, hvor en stor flok dukkede 
op. Det blev diskuteret, om man skulle 
starte et projekt i Tanzania eller Indien, 
hvor nogle af de fremmødte havde været. 
Men Johannes Holm argumenterede for 
Ghana, hvor han havde været med til at 
etablere sundhedsklinikker. 
“Hans hovedargument var, at i Ghana var 
jorden ejet lokalt, så selv hvis der kom en 
revolution, ville jorden stadig være i lands-
byens eje, så et projekt ikke var afhængigt 
af skiftende politiske vinde. Desuden men-
te han, at det var passende for danskere 
at engagere sig i Ghana og på den måde 

råde lidt bod på den grimme fortid med 
slavehandlen,” forklarer Leif Rasmussen. 

Danida-støtte og arbejdsdag på højskolen
Det blev besluttet at satse på det nordlige 
Ghana, hvor fattigdommen var størst, og 
fire lokale danske grupper enedes om at 
lave et pilotprojekt. Til mødet var også en 
arkitektstuderende fra Ghana, der læste 
på arkitektskolen, var overbevist muslim og 
skrev speciale om danske landsbykirker. 
Han blev en vigtig kontaktperson, da pilot-
projektet skulle sættes i gang. Gruppen fik 
ingen penge fra Danida i første omgang, 
men højskolen spædede lidt til, og det 
samme gjorde nogle kommuner og Folke-
kirkens Nødhjælp. En gruppe på syv tog af 
sted, heriblandt Leif Rasmussen.
Hvordan gruppen rejste rundt og besøgte 
forskellige landsbyer for at finde en, der var 
egnet til pilotprojektet, er en saga i sig selv 
– en landsby blev fx droppet, fordi landsby-
høvdingen som det første nævnte, at han 
gerne ville have en asfalteret vej ned til sit 
palads. Den korte historie er, at det lykkedes 
at finde en landsby, som Silkeborg kunne 
samarbejde med, og hjemvendt til Dan-
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mark skulle Leif Rasmussen og de øvrige 
formidle deres viden og engagere danskere 
i projektet. Efter nogle år, hvor projektet var 
blevet etableret med bl.a. landbrugsstøtte, 
fik Ghana Venskabsgrupperne støtte fra 
Danida og har fået det siden. 

Trods støtten og et veludbygget samarbej-
de med flotte resultater inden for uddan-
nelse og landbrug har det ikke været en 
problemfri opgave at opbygge, vedligehol-
de og udbygge relationerne mellem Dan-
mark og Ghana, fortæller Leif Rasmussen. 
“I begyndelsen var det fx meget svært at 
kommunikere over så lang afstand, så vi 
var nødt til at sende en dansk ansat ned 
for at starte kommunikationen op. Han 
kørte rundt til landsbyerne på en lånt 
motorcykel og fik samarbejdet op at stå 
og opbygget en struktur, som vi kunne 
arbejde ud fra.” 
Samarbejdet med højskolen begyndte i det 
små. 
“Der var en utrolig mangel på alt i det nord-
lige Ghana, og da Silkeborg var en skoleby, 
var det oplagt at gøre noget på det felt. Vi fik 
en masse lokale skoler involveret. De lavede 

kladdehæfter af affaldspapir, som de hæfte-
de sammen, og vi sendte hæfterne derned 
sammen med blyanter, kridt og tavler. Det 
hele blev pakket på højskolen, hvor eleverne 
var med til det,” husker Leif Rasmussen.
“Så foreslog jeg, at vi lavede en Ghana 
arbejdsdag i stil med Operation Dagsværk, 
og det lykkedes at tjene omkring 10.000 
kroner, som vi satte ind på en særlig 
Ghana-konto. Den gik til at betale for 
forsendelserne til Ghana og til at få unge 
ghanesere på besøg på højskolen. Det var 
vigtigt for os at fastholde ideen med gensi-
dighed, og lige siden har vi haft ghanesere 
heroppe hvert år, som enten har været 
elever på højskolen eller boet der som en 
del af deres ophold i Danmark. Højskolen 
voksede helt naturligt ind i Ghanaprojek-
tet,” siger han.

Byggede højskole i Ghana
Under deres besøg på højskolen blev nogle 
af ghaneserne så optaget af højskolebe-
vægelsen, at de fik ideen til at etablere en 
højskole i Ghana, og med hjælp af den nu 
færdiguddannede arkitekt, der havde boet i 
Danmark, blev der bygget en højskole i Gha-

na, som står der endnu. Bygningen var stør-
re og mere pompøs, end Ghana Venskab i 
Danmark egentlig havde tænkt sig, men et 
vigtigt princip var og er, at ghaneserne selv 
skulle identificere de lokale behov og tage 
ansvar for udførelsen af projekterne. Og 
højskolen har da også dannet ramme om 
mange relevante uddannelsesprojekter, 
fortæller Leif Rasmussen. 
“Deres tanke var, at vores højskolebevæ-
gelse var begyndt for og blandt bønder, 
og det skulle den også i Ghana, hvor langt 
de fleste er bønder. De uddannede unge 
mænd i landbrugsfag og havde samtidig 
dannelsesfag på programmet, hvor de dis-
kuterede politik og samfundsforhold. Sene-
re blev der lavet frisørkurser for unge piger 
i et forsøg på at afholde dem fra at tage til 
storbyen på jagt efter hurtige indtægter, 
hvor de ofte endte i prostitution.” 
Højskolen i Ghana er bygget på dansk 
inspiration, men med lokalt præg. Og det 
ghanesiske præg har givet inspiration til 
den danske højskoletradition, understreger 
Leif Rasmussen.
“Et konkret eksempel er deres tradition 
for at fortælle dilemmahistorier, der ofte 

ender i et spørgsmål uden et indlysende 
svar. Man lader spørgsmålet stå åbent, så 
tilhørerne kan fundere over det og finde 
mulige løsninger eller lære at leve med 
dilemmaerne. Det er typisk den ældre 
generation, der på den måde giver viden, 
erfaring og ansvar videre til de unge.”

Maveonder og mødet med en høvding
Også de mange direkte møder mellem 
ghanesere og danskere har sat sig spor, 
fortæller Leif Rasmussen. Fra slutningen 
af 1980’erne begyndte højskolen at sende 
elever på længere ophold i Ghana, hvor de 
boede i nogle af Ghana Venskabs part-
nerlandsbyer. De boede to og to hos en 
familie og betalte selv for maden, ligesom 
de bidrog til det daglige arbejde. Desuden 
gav de ved afrejsen et tilskud til et projekt i 
landsbyen i form af en donation fra Ghana 
Venskab. 
“Selv om eleverne var godt forberedt 
hjemmefra, var det for mange en grænse-
overskridende og skelsættende oplevelse. 
En del af landsbyboerne havde aldrig set 
en hvid før, og mange af højskoleeleverne 
havde aldrig oplevet noget så anderledes. 
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Alt var nyt, dufte, temperatur, maveonder 
… For nogle var det svært, og det kunne 
også give konflikter, når eleverne skulle bo 
to og to under så fremmede forhold. Men 
de voksede i det,” siger Leif Rasmussen.
Som eksempel nævner han en ung køben-
havnsk fyr, der var træt af alt, der havde 
med skole at gøre. Men under opholdet i 
Ghana skete der noget. 
“Højskolegruppen skulle mødes i en af 
landsbyerne, hvor alle var stimlet sam-
men for at tage imod. Høvdingen var der 
og kaldte vores elever op, så de kunne 
holde tale. Høvdingen udpegede den-
ne her fyr fra København og bad ham 
forklare, hvorfor det er godt at gå i skole. 
Jeg husker ikke, hvad han sagde, men 
bagefter fortalte han mig, at det havde 
været den største oplevelse for ham og 
sat en modningsproces i gang, hvor han 
begyndte at forstå, hvor privilegeret han 
var, og hvorfor læring og skolegang er 
både nødvendigt og et gode.”

Festkultur uden alkohol
Leif Rasmussen påpeger, at selv om pen-
gene primært går den ene vej, bliver der 

ført værdier begge veje mellem Ghana og 
Silkeborg, herunder højskolen.
“Højskolen har betalt alt for ghaneserne, 
når de har været heroppe på udveksling og 
ophold. Men alt handler ikke om økono-
mi. De fleste ghanesere, der har været 
heroppe, har været muslimer, så besøgene 
har givet de danske elever anledning til 
at reflektere over det at være dansker og 
kristen. Ghanesernes festkultur er også 
anderledes og har været et eksempel på, 
at man kan feste uden alkohol; det har nok 
også sat nogle refleksioner i gang hos de 
danske elever,” siger han.
For ghaneserne har det ofte været den 
uformelle omgangsform mellem lærere og 
elever, der har gjort indtryk, fortæller Leif 
Rasmussen.
“Høvdingens søn fra en af vores samar-
bejdslandsbyer kom på højskolen som den 
første elev fra Ghana, og han undrede sig 
meget over, at eleverne ikke kaldte mig sir, 
men bare råbte Leif efter mig. ‘Hvorfor går 
de ikke hen til dig og tiltaler dig som Mr. 
Rasmussen?’ spurgte han. Og det undrer 
stadig ghaneserne. Sidste år bemærkede 
en af de besøgende ghanesere, at lærerne 

Sange om høvdinge, troperegn og majsmøller
 
Hvert år mødes op mod 200 børn til Ghana Sangdag på Silkeborg Højskole. Kor og 
skoleelever lærer sange om Ghana, øver og spiller sammen, inden de om aftenen 
leverer et brag af en koncert for forældre og andre gæster, heriblandt ghanesere, 
som er på udveksling i Danmark. Der er skrevet omkring 40 sange specielt til Gha-
na Sangdagene, og hvert år bliver en ny sang uropført under ledelse af komponi-
sten, som typisk er en lærer eller tidligere lærer fra Silkeborg Højskole.
Sangene handler om dagligdagen i det nordlige Ghana og alt det, der er ander-
ledes set med danske øjne. Om høvdinge, troperegn, majsmøller, faldefærdige 
busser og lokalradioens muligheder.
Mange af sangene er blevet bragt til Ghana af højskoleelever, der har været på 
studie- eller volontørrejser til de landsbyer, hvor Ghana Venskab har kontakter 
og støtter projekter. Og flere af sangene er blevet sunget af besøgende danskere 
i den lokalradio, som for en del år siden blev etableret for danske projektmidler. 
Tidligere lærer på Silkeborg Højskole, Leif Rasmussen, har endda oplevet, at en af 
hans sange, ‘Det regner’, genlød blandt landsbyboere i det nordlige Ghana, da han 
var på et af sine mange besøg i landet. “De havde hørt sangen i radioen, da jeg var 
dernede tre år tidligere, og taget den til sig, selv om de ikke forstod sproget. På 
den måde er musikken ofte med til at skabe stærke forbindelser, og udvekslingen 
mellem lande og mennesker kan give sig udslag, vi slet ikke venter,” siger han. 

Her er to eksempler på Ghana-sange:

Amaraba
 
Foran hyttens lave dør
står en kvinde iført spraglet tøj, 
begge hænder fedtet ind i sheasmør.
Fra hyttens indre lyder køkkenstøj:
“Amaraba, amaraba!” – er velkomstord,
der lyder overalt i Dagbons røde jord.

Tankstationens unge folk
deler fufu med den samme ske.
Smil’ne lyser – her behøves ingen tolk:
“Spis med – du inviteres kan du se.”
“Amaraba, amaraba!” – er velkomstord,
der lyder overalt i Dagbons røde jord.

Markedspladsens ældre mænd
skær’ tobakken med en gammel kniv.
Flokken sidder samlet bøjet over lænd,
men bag tobakkens slør får øjne liv:
“Amaraba, amaraba!” – er velkomstord,
der lyder overalt i Dagbons røde jord.

Dagbons gæstfrihed er stor, 
trodser fattigdommens trange kår,
store smil forstærker gæstfrihedens ord,
måske det sprog som alle helt forstår:
“Amaraba, amaraba!” – er velkomstord,
der lyder overalt i Dagbons røde jord.

Tekst: Leif Rasmussen. Musik: Hans Holm
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fester og leger med eleverne. Det var helt 
uvant for ham. Men det er nok også noget 
særligt på Silkeborg Højskole, som har med 
vores FDF-rødder at gøre. Når jeg gennem 
årene har vist elever rundt, har jeg altid 
sagt ‘og det er så her, VI holder fest’,” siger 
Leif Rasmussen.

Nøgne kvinder og NGO-inspiration
Under et besøg i Ghana i november 2018 
lykkedes det ham at samle ni tidligere ele-
ver på højskolen til en samtale om, hvad de 
havde forventet af besøget, hvad der gjor-
de indtryk på dem, og hvad de havde fået 
med sig hjem. Flere af eleverne beskrev – 
samstemmende med de internationale ele-
ver på højskolen i dag – at det havde været 
et kulturchok i flere dimensioner at komme 
til Danmark og lære højskolelivet at kende. 
Det var især den danske mad, danske 
unges omgang med alkohol og danskernes 
omgang med det modsatte køn, der virke-
de fremmedartet. “De kyssede overalt på 
skolen, og jeg vidste ikke, hvad det næste 
ville være,” som én udtrykte det. Mens 
en anden især var blevet overrasket over 
danskernes forhold til nøgenhed: “Da jeg 

trådte ind til kunst første gang, sad der en 
nøgen kvinde midt på gulvet, som vi skulle 
tegne – jeg var nødt til at forlade klassen,” 
huskede han. 
Allerstørst indtryk gjorde dog forholdet 
mellem lærere og elever. Hvordan man 
som elev blev en del af et fællesskab, hvor 
man blev set, hørt og opfordret til at tage 
del i beslutningerne: “Den flade magts-
truktur på skolen var forvirrende, men jeg 
lærte at holde af den, og den har formet 
mit liv siden,” som en af de tidligere elever 
udtrykte det. 
Andre kunne fortælle, at højskoleværdier-
ne havde inspireret dem til at tage ansvar 
for samfundet, ændret deres måde at være 
fodboldtræner på, givet dem mod til at tale 
i større forsamlinger og udstyret dem med 
faglige færdigheder til at starte en NGO. 
Så selv om der ikke står ‘made in Silkeborg’ 
på alt, hvad de tidligere elever udretter, 
ligger der højskoleerfaring og -værdier bag 
meget af det.

Dilemmasang
 
Den ene løber rundt og leger
med næsten ingenting.
Legetøjet over gruset fejer:
Bambusstok med hjul af aflagt gummiring.
En lomme med penge til alt,
en hylde, der bugner af sager.
En anden kun laser og pjalt,
en hytte, der mangler et lager.

Når røgen søjler op i luften,
så er det som et tegn:
Der er fællesskab i madens duften – 
Han er ventet, vender hjem og stopper leg’n.
En lomme med penge til alt…

Den anden bruger lommepenge
og køber ind i flæng.
Hvis han mangler venner, kan han ringe,
eller SMS’e før han går i seng.
En lomme med penge til alt…

Måske vil de så returnere
og sige: det er slut.
Batteriet duer ikke mere –
Skidt i morgen købes nok en dippe-dut.
En lomme med penge til alt…

I det dilemma du er sat i
er intet rigtigt svar:
hvem af disse to kan kaldes fattig,
ham med penge, eller den som ingen har?
En lomme med penge til alt,
en hylde, der bugner af sager.
En anden kun laser og pjalt,
en hytte, der mangler et lager.

Tekst: Leif Rasmussen.
Musik: Hans Dammeyer

Siden 1985 har 200 børn hvert år  deltaget i 
Ghana-sangdag, hvor de synger og lærer om 
livet i Ghana. Hans Holm dirigerer.
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kapitel 9

Fra vildt eksperiment til  
trykkoger og drivhus

Silkeborg Højskole var et vildt eksperiment grundlagt 

på pionérånd, vovemod og stærke værdier. Visionen 

var at være en gave til hele Danmarks ungdom, og det 

er stadig målet. Hvordan gaven skal pakkes ind, og 

hvilken form den skal have, ændrer sig. Men indholdet 

er grundlæggende det samme: almen dannelse på 

et kristent og kirkeligt grundlag. Læs her, hvordan 

forstandere og andre centrale aktører på og omkring 

skolen beskriver dens fortid, nutid og fremtid.
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I årsskriftet for Silkeborg Højskole 1978 
skriver forstander Bent Martinsen under 
overskriften ‘En programerklæring – eller 
noget om højskolens vigtigste opgave’: 
“Overfor det almindelige liv er vi alle stillet 
lige her findes ingen eksperter eller elite. 
(…) I diktaturet hindres den frie menings-
udveksling ved anvendelse af vold. Men i 
virkeligheden hindres den også ofte i vort 
eget såkaldt frie samfund ved åndeligt og 
kulturelt tyranni. Det ser vi tydeligt, hvor en 
lærd elite optræder så formynderisk, at den 
jævne mand eller kvinde føler sig uværdig 
og ikke vover at give udtryk for, hvad de 
føler og mener, og hæmmes i deres hand-
len. Præcis i denne sammenhæng ser jeg 
højskolens folkeoplysende virksomhed som 
en samtalens og handlingens frigørelses-

proces. En frigørelse til at vove at formulere 
sig om det, man mener og tror – og en 
frigørelse til at vove at handle, selv om man 
ikke tilhører en elite eller magtgruppe.”

Bent Martinsen fik året før en henvendel-
se fra højskolens bestyrelse om at blive 
forstander på Silkeborg Højskole, og selv 
om han var glad for sit job som præst i 
Værløse, lod han sig friste af den spænden-
de opgave.
“I min studietid, da jeg læste til cand.pæd., 
havde jeg beskæftiget mig med og skrevet 
opgaver om Grundtvigs skoletanker og 
var meget optaget af dannelsesidealet 
og de pædagogiske tanker i den grundt-
vig-koldske tradition. Jeg havde også en 
fortid som forbundssekretær i FDF. Så da 

de henvendte sig fra Silkeborg Højskole, 
tænkte jeg, at dét kunne jeg godt tænke 
mig. Jeg var kun 33 år, og jeg vidste godt, 
at højskolen var i problemer på en eller 
anden led. Man havde i nogle år satset 
meget på HF-forberedelse og var drevet 
lidt væk fra sit udgangspunkt og bagland. 
Men jeg var ung og tænkte, at dét skulle jeg 
nok få rettet op på. Havde jeg været ældre, 
havde jeg nok bekymret mig lidt mere om, 
hvorvidt jeg kunne magte opgaven. Men 
jeg var bare meget tændt på at komme i 
gang,” husker Bent Martinsen.

Han kom da heller ikke til at fortryde sit 
valg, for selv om opgaven var stor, blev det 
ni rigtig gode, krævende og berigende år 
som forstander, siger han i dag. 

“Der skulle virkelig ryddes op, og det var 
nødvendigt at skifte en del ud i lærersta-
ben, fordi man havde ansat lærere, som 
primært var ansat med henblik på at 
undervise i forberedelsesfag til HF, nemlig 
dansk, engelsk, matematik osv. Så selv om 
det var dygtige lærere, var det nødvendigt 
at skifte ud og i stedet ansætte lærere, som 
var fagligt dygtige, men først og fremmest 
havde lyst til at virke som højskolelærere. 
Når jeg havde samtaler med aspiranter til 
stillingerne, handlede det om at få afklaret, 
om de var kompetente på deres fagom-
råde og havde syn for, hvad det vil sige at 
drive højskole.”

Han rekrutterede lærere, som var optaget 
af højskolen som skoleform, og som kunne 

Tidligere forstander:  
Højskolen skal give mod til livet

Bent Martinsen blev hentet ind som forstander i 1977 og blev i stillingen i ni år.  

Han var optaget af at udvikle højskolen i den grundtvig-koldske ånd, så den blev et sted, 

hvor eleverne kunne gøre sig erfaringer med livet og lære at stole på dem.
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undervise i de fag, som fra højskolens 
grundlæggelse havde været centrale og nu 
blev det igen. 
“Da jeg kom til som forstander, var det 
vigtigt også at få omlagt fagrækken og 
få bestemt, hvilke fag der skulle være de 
centrale i højskolens undervisning. Vi over-
vejede dette i forhold til Grundtvigs udsagn 
om, at højskolens emnekreds er det leven-
de, det fælles og det almindelige. Højsko-
len skulle være et sted for livstydning og en 
opfattelse af tilværelsen som historisk. En 
opfattelse af, at vi ikke selv kan skabe vort 
livs indhold af intet. Vi får det overleveret af 
historien. Den er på engang vor rigdom og 
vor begrænsning. Vores frihed består i, at 
vi kan gøre op med, hvad der er overleve-
ret os. Tage imod eller afvise. På den bag-
grund blev fællesfagene: litteratur, kristen-
dom, historie/ samfundsfag og kunst. Man 
kunne derudover vælge linjer og enkeltfag. 
Linjerne bestod bl.a. af lederuddannelsen 
for at ruste de unge til at gå ind i idræts-
klubber og børne- og ungdomsorganisati-
oner som FDF. Vi satsede på friluftsliv, som 
var tilrettelagt efter den simple erkendelse, 
at kendskab giver venskab – altså, at når 
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man bliver dus med naturen, får man også 
kærlighed til den og kan forhåbentlig også 
være med til at værne om den.”
Bent Martinsen understreger, at det var 
vigtigt for ham – og for bestyrelsen – at 
Silkeborg Højskole igen blev en højskole, 
som afspejlede de gamle grundtvig-koldske 
idealer i en ny form. 

At turde tro på sine erfaringer
Tiden var præget af opbrud og frigørelse. 
Det satte sit præg på højskolelivet, hvor 
stærke holdninger gjorde sig gældende, 
og rammerne for fællesskab og samvær 
bestandig var til debat. 
“Undervisningen var meget lagt an på 
dialog, netop for at bevidstgøre den enkelte 
om, at vedkommendes erfaringer i livet var 
nyttige. At man kunne tro på sine erfaringer 
som sande og væsentlige. Man skal vide, 
at man har noget at byde ind med, selv om 
man møder folk med akademiske uddan-
nelser, der kan virke frygtelig kloge og 
elitære. Det grundtvig-koldske handler om 
at gøre sig erfaringer som menneske, som 
man kan have tillid til, og så vove at handle 
på det,” siger han med henvisning til den 

tekst, han skrev i højskolens årsskrift i 1978, 
hvor han forklarede, hvad baggrunden var 
for den linje, han lagde som forstander.
“Også i dag er det et problem, at nogle 
unge mennesker ikke rigtig tror på deres 
egne grunderfaringer. Derfor handler 
det stadig på højskolen om at mødes og 
fokusere på tilværelsen i dens bredde. I 
uddannelsessystemet i dag er der me-
get fokus på at opnå viden på en række 
områder, og det er selvfølgelig vigtigt; det 
er skolens opgave at give eleverne viden 
og kompetencer. Men en højskole er først 
og fremmest en dannelsesinstitution, og 
det betyder, at det at blive klog på livet i 
dets bredde er helt afgørende,” siger Bent 
Martinsen.

I takt med at fagudbuddet blev lagt om, 
ændrede elevsammensætningen sig også. 
Færre elever kom nu for at forberede sig til 
HF, eller fordi de var blevet placeret der af 
kommunen. Flere kom, fordi de brændte 
for friluftsliv, musik eller kunst, eller fordi 
de simpelthen ønskede at blive oplyst og 
inspireret. For Bent Martinsen var samvæ-
ret med eleverne en stor del af glæden ved 

livet som forstander, og han insisterede på 
at være til stede som menneske og stå ved 
sine holdninger for også derigennem at 
inspirere eleverne til selv at tage stilling og 
træde i karakter som mennesker. 
“Jeg var jo selv ung og nok en meget ideolo-
gisk bestemt person, og vi havde mange 
politiske diskussioner; det lå ligesom i 
tiden. Jeg har altid syntes, at det er vigtigt, 
at man vedkender sig sit ståsted, så jeg 
puttede ikke med det, men sagde åbent, 
at jeg var meget optaget af den venstre-
orienterede dagsorden,” fortæller Bent 
Martinsen, der efter sin tid som forstander 
har været politisk aktiv i Socialdemokratiet 
og siddet i byrådet i Randers. 
“Tiden var præget af politiske diskussioner, 
og vi tog mange aktuelle emner op. Vi dis-
kuterede ‘Oprør fra midten’ og muligheden 
af at indrette et klasseløst samfund. Læ-
rerkollegiet var blandet rent politisk, og det 
var eleverne også, så vi havde nogle rigtig 
gode diskussioner,” husker Bent Martinsen.

Han understreger, at han ikke brugte 
højskolen til at agitere for sine politiske 
synspunkter, men blot deltog med det, der 

var hans grundholdning, sådan som han 
opfordrede alle eleverne til at deltage med 
deres erfaringer og holdninger. 
“Jeg havde selvfølgelig også en opdra-
gende funktion som forstander; jeg var 
meget optaget af, at man skulle bidrage 
til fællesskabet og fx ikke bare gå sin vej, 
når der skulle ryddes op, eller blive væk, 
når der var kødløse dage, fordi man ikke 
var så vild med vegetarmad. Jeg gik meget 
op i at værne om fællesskabet og samtidig 
give eleverne en stor grad af frihed,” siger 
han og tilføjer, at det naturligvis også gav 
udfordringer af forskellig slags.
“Der var hele spørgsmålet om alkohol. Der 
blev drukket for meget på skolen, da jeg 
trådte til, men det ændrede sig efter-
hånden, selv om jeg ikke brød mig om at 
sætte skrappe regler op for det. Der var 
en øl-automat på skolen på det tidspunkt, 
og det var der nogle enkelte, der havde 
svært ved at styre. Jeg brød mig ikke om at 
skulle indskrænke friheden, men efter min 
tid blev automaten afskaffet, og det kan 
jeg godt forstå; det kan blive nødvendigt at 
sætte lidt snævrere rammer op for nogle 
ting,” siger han.

Bent Martinsen var forstander 1977-1986.
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Tidens frigørelsestrang medvirkede til, at 
der var udfordringer med elever, der røg 
hash, men her satte Bent Martinsen og 
lærerstaben en klar grænse. 
“På det tidspunkt var det kontroversielt 
at stå fast på det, men der var vi meget 
konsekvente; det ville vi ikke acceptere. 
Det duede simpelthen ikke, at nogen var 
helt banket til oppe i hovedet, når vi skulle 
diskutere og tale fornuftigt sammen,” siger 
han. Han tilføjer, at der heldigvis var enig-
hed i lærergruppen om ikke at acceptere 
hash på skolen, og det blev skrevet tydeligt 
i skolens brochurer.

Eleverne inspirerede til delebil
Diskussionerne med eleverne husker Bent 
Martinsen som noget af det mest inspi-
rerende og meningsfulde fra tiden som 
forstander. Mange af samtalerne fandt 
sted ved de fælles måltider. Han boede på 
skolen med sin kone og deres fire børn, 
og familien spiste aftensmad på højskolen 
sammen med eleverne. 
“Det krævede da sit især med lidt mindre 
børn, men det blev hurtigt naturligt for os, 
og vi fortsatte med det i alle ni år. Det er 

mit grundsyn, at man skal dele livet med 
hinanden, og på en højskole har man jo en 
unik mulighed for det. Det betød også, at 
eleverne forholdt sig til mig som menneske 
og til min måde at leve mit liv på. Jeg blev 
holdt op på det, jeg sagde, og på, hvordan 
mine holdninger hang sammen med mine 
handlinger,” siger Bent Martinsen og næv-
ner med et smil et enkelt af mange eksem-
pler: “Jeg havde bil, og det var i en tid, hvor 
vi talte meget om, hvordan vi kunne løse 
forureningsproblemer og finde kollektive 
løsninger. Så eleverne udfordrede mig på, 
at jeg havde bil, og det betød faktisk, at vi 
fandt en løsning, hvor vi delte bil med en af 
lærerne.”

Bent Martinsen og hans familie boede på 
højskolen i ni år, og eleverne kom ofte i 
deres lejlighed, som var en integreret del af 
selve højskolen. Da Bent Martinsen beslut-
tede at stoppe som forstander, primært 
fordi hans kone ønskede, at de fik mere 
privatliv, flyttede de til Randers, hvor han 
blev sognepræst. Parrets tre børn var kede 
af at skulle flytte, og den ældste datter blev 
boende på højskolen, mens hun gik i 3.g 

på Silkeborg Gymnasium. De tre yngste 
børn, en datter og to sønner, flyttede med 
til Randers, hvor de begyndte i henholdsvis 
1.g og 3. og 4. klasse.

“I begyndelsen savnede de det frie liv på 
højskolen, som de satte stor pris på. Og 
det er også helt sikkert, at årene på høj-
skolen har præget dem dybt. Tre af vores 
fire børn er blevet lærere, og en af dem er 
efterskolelærer, mens de to har været det. 
Det har sat sit præg på dem, at de voksede 
op på en højskole og i en familie, hvor der 
altid er blevet diskuteret pædagogik,” siger 
Bent Martinsen. 

Selv har han bl.a. brugt sine erfaringer fra 
tiden på Silkeborg Højskole i sit arbejde 
med konfirmander, især i sine samtaler 
med dem om eksistentielle spørgsmål. 
“Det bedste ved højskoletiden var nok den 
der oplevelse af, at vi i fællesskab kunne 
komme nogle vegne med vores oplevelse 
af livets storhed og dets kvaliteter. Højsko-
len er en verden, hvor man diskuterer og 
synger og danser og er på ture sammen. 
Der er så mange højdepunkter, der smel-

ter sammen og danner en helhed. Man 
bliver både bevidstgjort og fyldt med glæde 
over, at tilværelsen er, som den er. Man får 
mod til livet,” siger Bent Martinsen. 

Og selvom vilkårene for at drive højskole 
har ændret sig, er han overbevist om, at 
kerneopgaven for Silkeborg Højskole stadig 
er den samme: “Vi lever i en kultur, hvor 
vi har troet, at vi kunne klare alting med 
viden. Men vi har opdaget, at det kan vi 
ikke. Hvis vi skal tackle de opgaver og pro-
blemstillinger, der møder os i en moderne 
virkelighed, er kulturel dannelse afgørende. 
At få udvidet sin virkelighedsopfattelse. 
Det er helt afgørende, for det er det, der 
kan give overskud og mulighed for at finde 
løsninger – og også vilje til det. Baserer vi 
alene vores samfund på videnskab, kom-
mer vi til at leve i en alt for snæver virkelig-
hed. Og der kan højskolen medvirke til at 
udvide vores opfattelse af virkeligheden og 
af vores handlemuligheder.” 
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Forstandere og formænd

Silkeborg Højskoles forstandere
1968 – 1977: Torben Berg 
1977 – 1986: Bent Martinsen 
1986 – 2014: Helga og Carsten Kolby Kristiansen
2014 – : Jacob Zakarias Eyermann 
2015 – : Jan Hamborg Lundum (viceforstander)

Silkeborg Højskoles bestyrelsesformænd
1968 – 1983: Willy Gravesen, generalsekretær i FDF
1983 – 1995: Jørgen Maibom, seminarielektor 
1995 – 2001: Henning Iburg Andersen, skoleinspektør 
2001 – 2007: Helge Andersen, skoleinspektør 
2007 – 2014: Steen Jonsson Agger, viceskoleinspektør 
2014 – :  Jens Maibom Pedersen, forstander 
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“Måske udgør højskolen – i skoleverdenen 
– en overlevelsesrest af viden om og erfa-
ring med, hvad det vil sige at være menne-
ske, og hvad der skal til for, at vi kan blive 
til medmennesker og forme et samfund?”. 
Sådan skriver Carsten Kolby Kristiansen i 
sit bidrag til en antologi om højskolepæ-
dagogik i praksis. Og han fortsætter: “I 
højskolen har vi nemlig rum og frihed til, at 
eleverne kan få lejlighed at tænke selv og 
stå selv. I højskolen kan eleverne forfølge 
det, de tiltrækkes af og brænder for med 
det resultat, at de kan blive myndige og 
kritiske individer. Hvordan skal vi opret-
holde og udvikle demokratiet uden det 
potentiale? Hvordan skal vi blive til (med)
borgere og verdensborgere uden alvorlig 
refleksion over, hvad et menneskeliv og et 

samliv går ud på? Hvordan skal vi udvikle 
os som art uden sans for kultur, historie og 
civilisation?
Både lovgivningsmæssigt og finansielt har 
den danske folkehøjskole udstrakt frihed. 
Det har den haft historisk, og det har den 
aktuelt i dag. Det afgørende spørgsmål er 
så, hvad den unikke frihed skal bruges til? 
Mit korte svar er, at højskolen har til op-
gave før som nu at holde vågerne for det 
menneskelige åbne.”

At holde vågerne for det menneskelige 
åbne var et motto og en ledetråd for Car-
sten og Helga Kolby Kristiansen i deres tid 
som forstandere på Silkeborg Højskole fra 
1986-2014. 
“Vi kendte allerede før vores tid som 

forstandere til højskolernes historie og 
vidste, at det var gået op og ned i højskole-
verdenen generelt, og der havde løbende 
været diskussioner om, hvad højskolernes 
rolle og egenart skulle være. Der har været 
diskussioner om, hvorvidt højskolerne 
primært skulle være landbrugsskoler 
eller dygtiggøre unge inden for forskellige 
håndværk, og i nyere tid er der jo en del 
højskoler, som profilerer sig på at være 
en slags forberedelsesskoler til forskellige 
videregående uddannelser, som mange 
unge finder attraktive,” siger Carsten Kolby 
Kristiansen.
“Men højskoler skal være højskoler. Det 
er vigtigt at holde fast i kernen. Vi skal 
ikke være lappeskræddere og have som 
primært formål at forberede de unge til 

fx journalisthøjskolen. Det er ikke højsko-
lernes opgave at levere dygtige journalist-
studerende eller sygeplejerskeelever. Man 
kan sagtens have den slags linjefag, men 
højskolens formål er ikke at levere dygtige 
studerende,” understreger Helga Kolby 
Kristiansen. 

Solid bagage fra FDF
Da ægteparret blev ansat som forstandere, 
var det med en solid bagage. Helga var 
uddannet i tysk og kristendom fra Aarhus 
Universitet og havde siden ungdommen 
været aktiv i FDF som frivillig leder. Hun 
havde desuden været ansat som lands-
delssekretær i FDF og som sekretær 
i komiteen for Danske Kirkedage, der 
havde afholdt kirkedage i Silkeborg i 1983. 

Forstandere: Højskolen skal holde 
vågerne for det menneskelige åbne

Helga og Carsten Kolby Kristiansen var forstandere på Silkeborg Højskole gennem næsten 

tre årtier. De var med til at fastholde højskolen på dens kerneværdier og udvikle den 

måde, de blev omsat til praksis – i lyset af samfundsforandringerne.
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Silkeborg Højskole kendte hun bl.a. til fra 
sit FDF-arbejde, hvor hun havde været 
med til at arrangere kurser og møder på 
højskolen. Desuden havde Carsten Kolby 
Kristiansen, der var uddannet teolog, været 
ansat som lærer på Silkeborg Højskole 
i tre år, forud for, at de trådte til som 
forstandere. Da de trådte til, forestillede 
de sig, at de ville blive i forstanderjobbet i 
fire-fem år, men der kom til at gå næsten 
tre årtier, før de gik på pension og flyttede 
fra forstanderboligen på højskolens grund 
tilbage til Aarhus, hvor de havde boet som 
studerende. I den mellemliggende periode 
var Carsten Kolby Kristiansen i en periode 
ansat som informationschef i Folkekirkens 
Nødhjælp, og fra 1986-2002 var Helga Kol-
by Kristiansen ved siden af forstanderjob-
bet landsformand for FDF og i 2005-2014 
formand for Foreningen af Folkehøjskoler. 

Da de blev forstandere i 1986, var Silke-
borg Højskole inde i en god gænge, under-
streger de.
“Der var lagt solide spor ud, og vi skulle 
ikke rydde op i noget som helst,” siger 
Helga Kolby Kristiansen.

“Men vi skulle vitalisere skolen lidt, for der 
var en mindre nedgang i elevantallet på de 
almene folkehøjskoler på det tidspunkt, og 
elevtallet på Silkeborg Højskole var også 
forholdsvis lavt. Generelt har elevtallet 
på Silkeborg Højskole fulgt udviklingen i 
højskoleverdenen. Men der har på intet 
tidspunkt været voldsom krise eller slør på 
hverken selvforståelsen eller økonomien,” 
siger Carsten Kolby Kristiansen.
Og Helga Kolby Kristiansen supplerer: 
“FDF er jo idébestemt, og det var med til at 
lægge en klar linje. Samtidig var der også 
folk i bestyrelsen, som med rette gik op 
i, at økonomien skulle være i orden. Og 
tilbage i 1970’erne havde man i en periode 
været presset ud i at lave HF-forberedelse 
med store hold af dagelever for at sikre 
økonomien. Fra højskolens grundlæggelse 
var det tænkt sådan, at der kunne være 
dagelever også. Men de mange HF-forbe-
redelseselever var nok lidt skævt i forhold 
til ambitionen. Til gengæld fik man sikret 
økonomien.”
Carsten Kolby Kristiansen supplerer: “Det 
var en samfundsopgave, man tjente med 
at hjælpe de unge ind på HF, for på det 

tidspunkt manglede mange unge kompe-
tencer til at komme ind på HF, og højsko-
len gav dem så et grundlag for at komme 
videre med en uddannelse Men man 
overvejede, om man skulle lave højskole på 
den måde. Man havde solid debat på FDFs 
landsmøde. Selvforståelsesmæssigt gav 
det noget slør. Så man gik bort fra at have 
HF-forberedelse, og da vi trådte til, var selv-
forståelsen meget klar – at man skulle lave 
højskole for højskolens skyld.”

Højskolen som modkultur
Men hvad vil det så sige at lave højskole for 
højskolens skyld? Og hvad skal højskolen 
danne eleverne med og til? Det afhænger 
ifølge Helga og Carsten Kolby Kristiansen af 
udviklingen i det omgivende samfund: 
“Som højskole skal man i høj grad være en 
modkultur, men hvad det vil sige, skifter jo 
i sagens natur. Derfor var der forskellige 
tendenser, som påvirkede fagudbuddet 
og de aktiviteter og debatter, der prægede 
Silkeborg Højskole i vores tid som forstan-
dere,” siger Carsten Kolby Kristiansen.
I 1980’erne kom der bl.a. øget fokus på 
økologi og miljøspørgsmål, efter lidt kamp 

med eleverne blev der indført vegetardage, 
og den globale dimension med fokus på 
udviklingslande kom til at fylde mere.
“I 1980’erne var vi også optaget af, hvilket 
fritidssamfund vi skulle danne de unge til. 
Hvordan kan det give mening for menne-
sker? Den diskussion havde vi i FDF, og 
den smittede af på højskolen, ikke mindst 
på grund af den høje ungdomsarbejdsløs-
hed. Det blev et vigtigt spørgsmål, hvordan 
de unge arbejdsløse kunne få indhold i 
tilværelsen, og hvordan man kunne søge 
mening i andet end identiteten som ar-
bejdstager,” fortæller Helga Kolby Kristian-
sen og tilføjer: “Som højskole skal man lytte 
til, hvilken tid man er højskole ind i, for det 
giver forskellige konkrete svar, selv om 
værdierne og grundlaget er det samme.”
Carsten Kolby Kristiansen uddyber: “Vi har 
haft en evig drøftelse med os selv, vores 
personale og vores bestyrelse og bagland 
om, hvordan vi kunne løse udfordringerne 
– også økonomisk – uden at miste vores 
identitet som højskole. Det er en frygtind-
gydende og fascinerende opgave, for der 
er jo netop ikke nogen læseplan eller noget 
ministerium, der definerer, præcis hvad 
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man skal. Vi stod med en selvstændig bu-
tik, vi skulle have til at køre, og en vigtig arv, 
vi skulle forvalte. Det er jo de frie skolers 
særlige rolle og opgave.” 

Reformer i stedet for revolution
Helga Kolby Kristiansen oplevede som for-
mand for Folkehøjskolernes Forening, at der 
internt blandt højskolerne var forskellige 
fløje og fraktioner og ikke altid enighed om, 
hvor vægten skulle lægges. Nogle højskoler 
satsede på korte kurser og på kurser, der 
forberedte unge til optagelse på bestemte 
uddannelser eller på kurser i idrætsgrene 
og aktiviteter, som var ‘oppe i tiden’.
På Silkeborg Højskole var der imidlertid 
ingen tvivl om, at det alment dannende og 
de lange kurser var det centrale, fortæller 
Carsten Kolby Kristiansen. 
“Vi har ikke lavet nogen revolutioner under-
vejs, men har reformeret skolen lige så stil-
le. Lavet lidt om på fagudbuddet, ansat en 
ny lærer, der kunne noget, vi syntes, kunne 
tilføre skolen noget ekstra. Lavet lidt om på 
markedsføringen. Men vi var bevidste om, 
at vi ikke skulle skifte stil eller varer på hyl-
derne i ét væk, som andre højskoler følte 

sig tvunget til. Vi har hele tiden tilstræbt, at 
eleverne – uanset om de var tiltrukket af 
friluftsliv eller musik eller rejserne – også 
skulle igennem nogle af de almene fag, 
litteratur, filosofi, religion osv., der tema-
tiserer noget af det, vi er fælles om som 
mennesker. Vi har hele tiden haft fokus 
på, at Silkeborg Højskole skulle arbejde 
med, hvad det vil sige at være menneske. 
I alle fag skulle det tænkes med. I musik fx 
handlede det ikke bare om at blive dygtig 
til musik, men også om at bruge musikken 
til at forstå og give udtryk for nogle dybder 
i menneskelivet.”

Carsten og Helga Kolby Kristiansen var 
også meget bevidste om, at højskolen hav-
de en dannende funktion på grund af sin 
hjemlige atmosfære og indretning, og også 
derfor mente de ikke, at det kunne fungere 
med en masse korte kurser samtidig med 
de lange kurser.
“Vores opgave var at være højskole for 
unge voksne; højskolen var jo etableret 
som en gave til Danmarks ungdom. Så 
eleverne på de lange kurser skal mærke, at 
de er vigtige, og at højskolen er deres sted. 

Når man holder korte kurser, er stem-
ningen anderledes, fordi der typisk er lidt 
mere service, og kursisterne inddrages ikke 
på samme måde i de praktiske opgaver,” 
siger Carsten Kolby Kristiansen, og Helga 
supplerer: “Højskolen er de unges hjem, 
mens de bor der. Og når højskolen er et 
hjem, skal man være med til at vaske op 
og dække bord og gøre rent. Heldigvis har 
vi kunnet fastholde, at de lange kurser har 
førsteprioritet, fordi vi har været privilege-
rede med at have elever nok på de lange 
kurser, og derfor har der kun været korte 
kurser om sommeren.”

I perioder har det været en udfordring at 
skaffe elever nok til de lange kurser, men 
her har den engagerede lærerstab og 
en løbende tilføjelse af nye fag og lærere 
været medvirkende til, at elevtallet på intet 
tidspunkt har været kritisk lavt.
“Man bliver kun højskolelærer, hvis man 
brænder for noget, og det betyder også, at 
fagene løbende udvikles. Sådan en engage-
ret flok lærere kan ikke holde sig selv ud, 
hvis de bare vender bunken og begynder 
forfra hvert semester. Der har hele tiden 

været et engagement og en udvikling, så-
dan som vi også kender det fra FDF,” siger 
Helga Kolby Kristiansen og påpeger endnu 
et lighedspunkt mellem FDF og Silkeborg 
Højskole:
“Man har hele tiden øje på økonomien, 
men den kommer aldrig til at stå over 
ideen. Til gengæld er en fornuftig økonomi 
med til at sikre, at man ikke behøver at slå 
knuder på sig selv og sit værdigrundlag for 
at overleve.” 

Udfordret af konkurrencetænkningen
Fra FDF har Silkeborg Højskole – og for-
standerne Carsten og Helga Kolby Kristian-
sen – en stærk bevidsthed om, at de unge 
skal dannes til at tage ansvar for sig selv, 
fællesskabet og den fælles fremtid. Den 
bevidsthed hjalp Silkeborg Højskole til at 
stå fast, da strømningerne i samfundet ef-
ter årtusindskiftet gik i retning af at vægte 
konkrete kompetencer og tale om uddan-
nelse som læring, fortæller Carsten:
“Der var blevet varmet op til det i perioden 
med Bertel Haarder som undervisningsmi-
nister, men det tog for alvor fart, da Anders 
Fogh Rasmussen som statsminister kom 

Helga og Carsten Kolby Kristiansen var  
forstandere 1986-2014.
Foto: Gorm Olesen.
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hjem fra et besøg i Kina. Han mente, at nu 
skulle vi tage os sammen i Danmark og 
lære hurtigere og få flere konkrete kom-
petencer. Den grundtvigske dannelse blev 
nærmest trampet under fode. Men vi var 
stædige og fastholdt, at vi som højskole var 
sat i verden for at forme de unge voksne til 
at blive et ‘jeg’ og et ‘vi’. At vi var en kostsko-
le, hvor man øver sig i at blive et fælles-
skab. At tænke selv med tanke for andre.”
Helga uddyber: “Vi var voldsomt udfor-
dret af konkurrencetænkningen om, at vi 
i Danmark skulle være verdens bedste til 
at læse, til matematik og til naturviden-
skab osv. Når man tænker på den måde, 
kommer det til at handle om, hvem der er 
de bedste, og som en naturlig følge heraf, 
hvem der er tabere. Vi har derimod altid 
talt i solidaritetstermer. På den måde blev 
vi som højskole et modsvar til tidens stær-
ke strømninger. I samme periode formule-
rede vi en ekstra pind til vores værdigrund-
lag, der handlede om at vække de unge 
til indignation og empati. For selvfølgelig 
skal eleverne lære at forundres og glædes 
over verden, men de skal også få mod til 
at rejse sig og sige fra. Der skal være plads 

til indignationen, når det menneskelige 
trædes under fode. Og det oplevede vi, at 
det blev i samfundets syn på uddannelse, 
fordi børn og unge ifølge den herskende 
politik skulle oplæres til at være soldater i 
konkurrencesamfundet.”
Carsten supplerer: “Vi så det som vores op-
gave at gøre eleverne begribeligt, at de ikke 
bare skulle lade sig flyde med. For vænner 
man sig til at flyde med de kulturelle og 
politiske diktater, bliver man helt leddeløs. 
Vi så det ikke som vores opgave at være en 
stemme direkte ind i samfundsdebatten, 
men at give eleverne lyst til at engagere sig 
– som demokratiets underskov.”

Dannelse for dens egen skyld
Helga Kolby Kristiansen tilføjer, at det nu 
tilsyneladende er ved at vende, så politi-
kere og forskere igen er ved at få blik for, 
at læring ikke er nok, men at der også må 
dannelse til. Men selv om dannelsesidealet 
har mere medvind igen, er det stadig en vig-
tig opgave for højskolen at give plads til dan-
nelsen for dens egen skyld, understreger 
Carsten Kolby Kristiansen: “De sidste 20 år 
af vores forstandertid fik vi i stigende grad 

elever, som lige var gået ud af gymnasiet. 
Unge og ambitiøse. En del af dem kommer 
nok med det formål at dygtiggøre sig inden 
for et felt, som de gerne vil uddanne sig 
inden for. Men her er det ikke højskolens 
primære opgave at dygtiggøre dem fagligt, 
men at inspirere dem – og danne dem som 
mennesker. Det er de sociale og personlige 
kompetencer, de skal leve på, når de skal 
videre i uddannelsessystemet. Her ved vi, at 
elever, der har gået på højskole og er blevet 
mere afklarede, også rent menneskeligt, 
ikke så let falder fra, og de kan bedre støtte 
sig til et socialt fællesskab, når de støder på 
vanskeligheder fagligt.”
Helga Kolby Kristiansen nikker og tilføjer: 
“Mange unge kommer til højskolen med en 
bestemt forventning om at ville dygtiggøre 
sig. Men undervejs får de lyst til at opleve 
noget andet og udfordre sig selv. En, der 
fx aldrig har turdet kastet sig ud i musik på 
gymnasiet af frygt for at få dårlige karakte-
rer, tør gøre det på højskolen, fordi fælles-
skabet bærer igennem og bliver vigtigere. 
Det viser, hvad højskolen kan, og hvorfor 
det er vigtigt, at højskolen er der til at hol-
de vågerne for det menneskelige åbne.”
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“Jeg bliver af og til spurgt, om det er ke-
deligt at arbejde samme sted i 40 år. Men 
det er det aldrig. Her sker altid noget nyt 
– og ellers får vi det selv til at ske! Der var 
en periode, hvor vi havde får, som vi selv 
klippede og spandt, kartede og plantefar-
vede ulden. Vi har også haft industridriv-
huse, som blev passet af en gartner. Der 
dyrkede vi tomater, agurk, krydderurter, 
squash osv., og på nogle jordstykker 
dyrkede vi gulerødder, kål og rødbeder. 
Det var tilbage i 1980’erne. Ideen var, at 
vi skulle være delvist selvforsynende, og 
hele ideen med bæredygtighed var god 
nok. Men i praksis var det meget arbejds-
krævende og svært at få til at fungere, for 
hvad skulle vi gøre i de perioder, hvor der 
ikke var elever på skolen? Hvem skulle så 
luge og plukke og passe fårene osv. Jeg 

skulle også hver dag bestille grøntsager 
hos gartneren og betale dagsprisen for 
det, og om vinteren var der selvfølgelig 
ikke så mange grøntsager. Så det blev for 
dyrt,” siger Karin Klesner og fortæller, at 
hun også i en periode havde elever med i 
køkkenet til at lave maden.
“Ideen med at bidrage til fællesskabet var 
god nok, men det blev også klart for os, at 
eleverne ikke tog på højskole for at stå i 
køkkenet. Så vi fandt frem til den ordning, 
vi har nu, hvor husgrupperne på skift er en 
uge i køkkenet og hjælper med at tilberede 
grøntsager og vaske op og dække bord. 
Det har en opdragende og pædagogisk 
funktion, som er vigtig.”
I en årrække havde Karin Klesner også 
køkkenlederelever, som fik en god uddan-
nelse under hendes ledelse. I dag har hun i 

stedet nogle få ansatte og en række prakti-
kanter fra Silkeborg Kommune i jobtræning 
og forskellige afklaringsforløb.

Leverpostej og marmelade laves fra 
bunden
Som køkkenleder har Karin Klesner daglig 
kontakt med eleverne og har gennem de 
40 år iagttaget en udvikling i elevernes 
holdninger og ønsker til maden. 
“Unge i dag har mange ønsker til særlige 
diæter, vegetarisk kost, økologi, bære-
dygtighed og dyrevelfærd osv. Vi kan ikke 
imødekomme alt. Men vi kan gøre meget 
med kreative løsninger,” siger hun og 
tilføjer, at Silkeborg Højskole var hurtig til 
at komme med på den grønne, bæredyg-
tige bølge, og køkkenet har bronzemærke 
i økologi. 

Hun lægger vægt på, at eleverne får en 
varieret, sund og ernæringsrigtig kost, og 
at de bliver præsenteret for andet end 
spegepølse og leverpostej. Leverpostej 
og marmelade bliver lavet fra bunden, og 
Karin Klesner vil gerne præsentere dem for 
lette retter, de selv kan lave, når de flytter 
hjemmefra. Ofte inspirerer tilstedeværel-
sen af udenlandske elever til at lave nye 
retter, og køkkenlederen kan lide at blive 
udfordret, når elever har særlige ønsker 
til maden. Hun undrer sig dog indimellem 
over de mange meget individuelle ønsker, 
som nogle elever kommer med.
“Der er mange, som er på særlige diæter, 
ikke fordi de har allergier, men fordi de har 
en idé om, at fx gluten- eller laktosefri kost 
er det rigtige for dem. Der er også mange 
vegetarer og veganere. Jeg har også af og 

Fyrre år i køkkenet: Fårehold, flad-
brød og madpakker til friluftsholdet 

Fra sin plads i køkkenet på Silkeborg Højskole har Karin Klesner oplevet lidt af hvert 

gennem 40 år – og været med til at få meget nyt til at ske. Fra forsøg med selvforsyning til 

samarbejde med Silkeborg Kommune om praktikforløb og arbejdsprøvning.
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til elever med i køkkenet, som aldrig har 
skrællet en kartoffel. For dem alle kan det 
være en god dannelse at indgå i et fælles-
skab, hvor man bidrager lidt til madlavnin-
gen og måske også opdager, at man kan 
spise ting, man ikke troede, man brød sig 
om,” siger hun. 

Økologi og nye projekter
Karin Klesner har løbende efteruddan-
net sig inden for blandt andet ledelse, 
elevuddannelser, økologi og bæredygtig-
hed og er stadig ivrig efter at prøve nye 
ting af. Noget af det eneste, hun beklager 
ved arbejdet på Silkeborg Højskole, er, at 
den daglige travlhed ikke giver mulighed 
for at prøve alt det nye af, hun gerne vil. 
Til gengæld byder højskolehverdagen 
konstant på uventede udfordringer – fra 
madpakker til et friluftslivshold, der har 
glemt at give køkkenet besked om, at de 
skal på tur, til arabiske kødboller, hum-
mus og fladbrød til 500 personer til et 
elevstævne. 
“Jeg har hele tiden små nye projekter. Mit 
næste projekt er havtornmarmelade med 
stikkelsbær. Den idé skal lige prøves af.”
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“Vi drøftede religiøse spørgsmål, politik 
og samfundsforhold døgnet rundt. Det 
eneste, vi skulle, var at blive klogere på 
os selv og verden. Det er lige præcis det, 
Silkeborg Højskole kan. Den kan give unge 
mennesker plads til at udforske sider af vir-
keligheden, som de ikke kender til eller kan 
forestille sig – og samtidig lære sig selv at 
kende,” siger Rasmus Agergaard Pedersen.
FDFs generalsekretær er vokset op i et 
lærerhjem i Ribe og blev allerede som 
otte-ni-årig medlem af FDF. Siden blev 
han selv uddannet lærer og blev i 2012 
viceforstander på Midtsjællands Efterskole, 
der er oprettet af en kreds med tilknytning 
til FDF og KFUM & KFUK. I januar 2018 blev 

han generalsekretær for FDF, og dermed 
er ringen på mange måder sluttet. 
For når Rasmus Agergaard Pedersens to 
døtre kommer glade hjem fra møder i den 
lokale FDF-kreds, vækker det minder til live 
om hans barndom og ungdom i Ribe, hvor 
han i høj grad blev formet af fællesskabet i 
den store børne- og ungdomsorganisation. 
Han husker især de dedikerede voksne, 
der “gad at tage bøvlet med os børn og 
unge, uanset hvor mærkelige narrestreger 
vi fandt på”. Det var voksne, som ville bør-
nene, og som insisterede på at fastholde 
dem i fællesskabet. Samtidig formåede de 
at sætte en ramme med forkyndelse af kri-
stendommen som klangbund, så Rasmus 

Agergaard Pedersen og de andre børn og 
unge fik den erfaring med sig, at de var 
gode nok, som de var.

Dedikerede voksne og rummeligt 
fællesskab
Og selv om Silkeborg Højskole og FDF ikke 
er ét og det samme, er det mange af de 
samme værdier, der går igen, påpeger 
Rasmus Agergaard Pedersen. Da han selv 
var elev på Silkeborg Højskole 1999-2000, 
følte han sig derfor også hjemme næsten 
med det samme.
“Jeg vidste, at det ikke kun var en skole for 
FDFere, så jeg forventede ikke, at mit høj-
skoleophold skulle være ét langt FDF-møde. 

Det blev det heller ikke – og heldigvis for 
det. Men mange af værdierne og måderne 
at sætte rammer for samværet var gen-
kendelige. Der var dedikerede voksne, som 
kunne lave en klar rammesætning og sørge 
for, at der blev skabt et rummeligt fælles-
skab. Man kunne hurtigt mærke den der 
FDF-ånd, hvor det ikke er nok, at man er ti 
unge, der hygger sig, hvis der sidder tre i et 
hjørne og føler sig alene. Der var opmærk-
somhed på at få alle med,” siger han.
Desuden husker han samværet med både 
lærere og elever som en fortløbende 
samtale, der var ekstra udviklende, fordi 
den netop ikke var begrænset til bestemte 
tidsrum. 

Generalsekretæren: Der skal  
være et sted, hvor man laver skole  
til glæde for menneskelivet
FDFs generalsekretær Rasmus Agergaard Pedersen har selv gået på Silkeborg Højskole og 

er ikke i tvivl om, hvorfor det er vigtigt at drive højskolen videre. For på Silkeborg Højskole 

får man lov at mødes livets mangfoldighed og opdage nye sider af sig selv.
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“Lærerne talte lige så meget med eleverne 
uden for timerne som i timerne, så der blev 
bygget bro mellem diskussionerne i politik-
undervisningen eller hen over drejeskiven 
og så samtalen over aftenkaffen. Det gav 
en enorm udvikling, for udvikling sker, når 
der er tid og plads i kalenderen,” siger han.
Han tilføjer, at fastholdelsen af det alment 
dannende sigte og mangfoldigheden i 
elevgruppen efter hans mening er en af 
Silkeborg Højskoles helt store forcer.
“Eleverne lærer fra første dag historien 
om skolen som en gave til hele Danmarks 
ungdom at kende, og det viser sig i praksis 
ved, at der virkelig er plads til alle. På mit 
hold var vi elever med baggrund i FDF 
og KFUM & KFUK, men der var også folk 
fra andre kirkelige miljøer og uden kirke-
ligt tilhørsforhold, og vi kom fra mange 
forskellige sociale baggrunde. Noget af det 
mest udviklende for mig var de samtaler, 
jeg havde med en elev, der sad i kørestol, 
fordi han var kørt galt i en brandert, og 
med elever med håndværkerbaggrund. 
Jeg er selv vokset op i et middelklassehjem 
med lærerforældre, og mange af dem, jeg 
gik på højskole med, ville jeg aldrig ellers 

have mødt eller talt med. At være 120 
elever sammen, som skulle lytte til hinan-
den og give hinanden plads, var i den grad 
udfordrende og udviklende. Min tolerance 
og tålmodighed blev virkelig udvidet,” siger 
FDF-generalsekretæren.

FDF skylder højskolen tak
Han understreger, at Silkeborg Højsko-
le efter hans mening skal fastholde en 
lærerstab, hvor nogle har afsæt i FDF, og 
at man i det hele taget skal have et nært 
forhold til FDF, så baglandet kan fungere 
som en med- og modspiller, der fastholder 
højskolen på dens værdier.
“Eleverne skal mærke, at de er villet som 
dem, de er, ligesom børn og unge i FDF 
mærker det. Der skal fortsat være voksne, 
der vil de unge og taler med dem i øjenhøj-
de,” siger han og tilføjer: “Det er Silkeborg 
Højskoles eksistensberettigelse, at man 
laver skole til gavn og glæde for menneske-
livet og ikke for konkurrencesamfundets 
skyld. Det kan man gøre, fordi man har 
sine værdier på plads, og de værdier kom-
mer selvfølgelig i høj grad fra FDF.”
“Men,” understreger han “højskolens formål 

Fristed med tid til samtaler

“Vi skal ikke i FDF gøre os overvejelser over, hvad vi som 
FDF betragtet kan ‘få ud af’ den højskole, men indstille os 
på, at vi gennem rejsningen af den yder vort udadvendte 
bidrag til formningen af det kommende samfund. Højsko-
len skal tilbyde almindelig højskoleundervisning til unge og 
efteruddannelse til ældre. Den skal være et fristed, hvor der 
er tid til at lytte og spørge, tid til at føre samtaler. Her skal 
ydes hjælp til menneskers åndelige vækst, hvad enten det 
så drejer sig om FDF’ere eller ikke.”

FDFs formand Gunner Tjalve i et interview i FDFs Førerbladet, 
juni 1966.

Generalsekretæren i FDF, Rasmus Agergaard 
Pedersen har selv været elev på Silkeborg 
Højskole.  
Foto: Kasper Henriksen.
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er ikke at rekruttere ledere til FDF, selv om 
jeg selvfølgelig glæder mig, hver gang der 
kommer nye ledere i FDF, som har været 
en tur omkring højskolen. FDF skylder 
højskolen en kæmpe tak for det engage-
ment, som elever, lærere og højskolefor-
standere har lagt og stadig lægger i FDF. 
Højskolens sang- og salmetradition har 
haft kolossal afsmittende effekt på FDF, 
højskolen har fungeret som ramme for 
møder og udviklingsdage, og højskolens 
pædagogik giver inspiration til forkyndelse, 
pædagogisk arbejde og aktiviteter af mange 
slags i FDF-regi,” siger Rasmus Agergaard 
Pedersen og tilføjer: “Kunne FDF undvære 
en højskole? Ja, på papiret. Men FDF ville 
blive kulturelt og idémæssigt fattigere uden 
Silkeborg Højskole – og det ville kommende 
generationer af danskere også.”
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En gang om året kommer langt over 100 
tidligere elever tilbage til Silkeborg Højskole 
til en såkaldt sjakweekend. To døgn, hvor 
de mødes og genoplever fællesskabet fra 
deres tid på højskolen og lægger en masse 
timers arbejde i et fælles projekt til gavn for 
skolen og de nuværende elever. Det kan 
være at male nogle bygninger, re-designe 
et undervisningslokale, bygge shelters eller 
sauna eller luge i haven. Sjakweekenden er 
et nyt tiltag, som forstander Jacob Zakarias 
Eyermann har sat i værk. Det er inspireret 
af hans arbejde med frivillige i FDF, hvor 
han har været aktiv siden barndommen, 
og hvor han som nyuddannet teolog var 
ansat i seks år som forbundssekretær og 
kommunikationsmedarbejder. Herfra blev 

han opfordret til at søge en stilling som 
lærer på Silkeborg Højskole, og selvom det 
ikke var noget, han havde overvejet, lå det 
på sin vis lige for. Det samme gjaldt, da 
han i 2014 blev forstander på selvsamme 
højskole. 
“Det har ikke været min plan at blive ansat i 
FDF eller at blive højskolelærer og forstan-
der. Men da mulighederne opstod, faldt 
det mig meget naturligt, og det har givet 
dyb mening for mig. Det handler jo om 
dannelse og fællesskab, to nøglebegreber i 
mit livssyn,” siger Jacob Zakarias Eyermann.
“Via mit frivillige arbejde i FDF kom jeg til at 
brænde for at arbejde med unge – og med 
at sikre, at unge bliver mødt af noget og 
nogen. På den måde var højskolearbejdet 

oplagt for mig. Forstanderjobbet var en 
spændende mulighed, og det er vigtigt for 
mig, at Silkeborg Højskole bliver ved med 
at være præget af det, vi er rundet af – FDF 
og folkekirken. Jeg vil gerne være med til 
at sætte en retning og sætte et aftryk på 
skolen. FDF har altid været en livsstil for 
mig, ligesom opgaven som forstander er. 
Man flytter ind på skolen og kaster alt ind. 
Det er enten-eller,” forklarer han.
Sjakweekenden, som Jacob Zakarias 
Eyermann har introduceret, handler om at 
holde højskoleånden i live, så højskole ikke 
er noget, der slutter, når eleverne drager 
hjem efter et højskoleophold.
“Den er tænkt som en mulighed for, at 
tidligere elever helt konkret kan få lov til 

at give højskolen noget tilbage i fælles-
skab med andre. På den måde efterlader 
de sig nogle spor, de kan vende tilbage 
til. De genopliver også højskoleånden og 
tager hjem fra sjakweekenden som gode 
ambassadører for højskolen,” forklarer 
forstanderen.

Du skal være til besvær
Når han ser tilbage på sine første fem år 
som forstander, ser han tilbage på en mas-
se bøvl og besvær. “Mest bøvl og besvær af 
den gode slags, vel at mærke”, understre-
ger han. Han forklarer, at det dagligt sker, 
at en elev stikker hovedet ind på forstan-
derens kontor og spørger, om han eller 
hun må forstyrre.

Forstander: Højskolen er trykkoger, 
rugekasse og drivhus

Silkeborg Højskoles forstander siden 2014, Jacob Zakarias Eyermann, er optaget af at fastholde skolen som en alment 

dannende højskole med rødder i FDF og folkekirken. Med afsæt i et kristent menneskesyn skal højskolen udvikle sig, så 

den er en gave til skiftende tiders unge, mener han. I disse år handler det blandt andet om bæredygtighed, nysgerrighed 

og om at sætte kritisk lys på præstationssamfundet.
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“Forstyrrelsen er grundlæggende for en 
højskole, for vi skal som mennesker forstyr-
re hinanden og gå ind i hinanden. Her er 
det ligefrem meningen, at vi skal være til 
besvær for hinanden. Vi kan ikke bare lade 
den anden være og gå i en bue udenom, 
fordi man er uenig. På en højskole kan vi 
ikke nøjes med bare at anerkende den 
anden og vores forskellighed og lade det 
være ved det. Vi skal vedkende os hinan-
den og byde hinanden velkommen, også 
selvom man ikke har gjort sig fortjent til 
det,” siger Jacob Zakarias Eyermann. 
Han fortæller, at en elev i en af filmene på 
skolens hjemmeside siger, at ‘skolen er ind-
rettet sådan, at man ikke kan gemme sig’. 
“Jeg ved ikke, om det har været en pointe 
fra arkitekternes side, men det er blevet 
en pædagogisk pointe for mig, at vi ikke 
kan gemme os for hinanden og undgå 
hinanden. Vi finder hinanden hele tiden og 
mødes ansigt til ansigt igen og igen”, siger 
forstanderen. 

Højskolerne landet over har generelt ople-
vet en del fremgang i antallet af elever de 
seneste år, og det skyldes ifølge forstande-

ren måske, at der på en højskole er et rum 
eller et hjem, hvor elever og ansatte tør 
invitere hinanden indenfor, hvor det ikke 
handler om præstation og perfektion.
“På en højskole tør vi invitere hinanden 
indenfor og ikke blot anerkende hinanden 
for det, vi kan. Vi byder hinanden velkom-
men for dem, vi er på godt og ondt. Det, 
tror jeg, gør en stor forskel,” forklarer Jacob 
Zakarias Eyermann.

Han giver et eksempel med en elev, som 
i begyndelsen af semesteret ærligt sagde, 
at ‘de der sorte, dem har vi ik’ så mange af, 
der hvor jeg kommer fra’. Her mente han 
flygtninge. Her kunne det være stoppet 
ved, at vedkommende anerkendte, at der 
var nogen på skolen, der tydeligvis var 
forskellig fra ham selv, og så derefter lod 
dem være i fred. Men samme elev endte 
med at blive bedste venner med to elever 
fra Syrien, og efter juleferien kom han 
tilbage på skolen og fortalte som det mest 
naturlige, at han havde tilbragt julen med 
de to elever for at se fodbold på TV. 
“Her blev anerkendelse til vedkendelse. 
Skole blev til højskole. Den anden og de 

andre indgår i vores liv med glæde, alvor 
og bøvl. Vi vedkender os hinanden. Vege-
taren og landmanden mødes dagligt ved 
frokostbuffeten og til festerne, socialisten 
møder liberalisten i diskussioner i politik, 
eleven, der efterlader alle sine beskidte 
gryder i elevkøkkenet, møder de andre ele-
ver senere,” siger Jacob Zakarias Eyermann.
Efter de første fem år synes han stadig, at 
højskolelivet er noget dejligt bøvl og gør 
meget ud af at sige til eleverne, at vi skal 
være til besvær for hinanden.

Et menneske er et menneske er et 
menneske
De første år har ikke budt på revolutioner. 
Forstanderen har været mere optaget af at 
videreføre den stærke kultur, som højsko-
len var præget af, da han overtog forstan-
derjobbet. 
“Silkeborg Højskole er præget af et men-
neskesyn, der handler om, at et menneske 
er et menneske er et menneske. Man er 
menneske, før man er noget andet, og 
ethvert menneske har en værdi for det, 
det er, ikke kun for det, det gør. Det er et 
kristent menneskesyn, der ligger bag, hvad 

vi gør. Desuden har vi en grundtvigsk arv 
og er en alment dannende højskole, hvor 
eleverne – ligesom i FDF – skal mødes af 
noget og af nogen. Der skal være nogle 
lærere, der brænder for noget. Jeg bruger 
tit det billede, at højskolen er som en som-
merlejr, hvor der er nogle aktiviteter, og i 
og omkring de aktiviteter opstår relatio-
nerne. Det er fag og fællesskab. Det er lige 
så vigtigt at være sammen med eleverne 
omkring opvask, rengøring og forberedelse 
af fester som i selve undervisningen.” siger 
Jacob Zakarias Eyermann. 
“Desuden skal vi have en bred palet af fag, 
fordi menneskelivet ikke kan beskrives 
med ét sprog. Derfor har vi musik, kunst, 
friluftsliv, idræt, politik osv. Desuden skal 
eleverne mødes af noget og nogen, der 
er anderledes end dem selv, for det er i 
mødet med det anderledes, man bliver 
dannet som menneske. Det er i relatio-
nerne, man udvikler sig og bliver sig selv. 
Derfor er det et mål for mig, at vi har en 
bred elevskare, og vi vil gerne have endnu 
flere elever med håndværks- og land-
brugsuddannelser og unge uden uddan-
nelse,” siger han.

Jacob Zakarias Eyermann har været  
forstander siden 2014.
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Hele vejen igennem Silkeborg Højskoles hi-
storie er eleverne kommet fra både kirkelige 
og ikke-kirkelige miljøer, og man har på høj-
skolen været optaget af at møde unge åbent 
og inkluderende. Noget, den nuværende 
forstander også lægger meget vægt på.
“Silkeborg Højskole er ikke en kristen 
højskole, men en almen grundtvigsk 
højskole, som har sine rødder i folkekir-
ken og henter næring og værdier derfra. 
Forstanderen og en stor del af lærerstaben 
har et ståsted i det kristne, så eleverne 
bliver mødt af mennesker, der tumler med 
kristendommen og tør sætte deres livs-
grundlag i spil. Vi insisterer på at diskutere 
religion og tro og tænker det ind i mange 
fag og rejser, hvor det jo fx er helt oplagt 
at tale om religion og religionsmøde, når 
vi rejser til lande som Indien, Palæstina og 
Iran. Livet er ikke kun det, der kan tælles. 
Det skal også fortælles, og det er noget af 
det, vi som skole holder fast i,” siger Jacob 
Zakarias Eyermann.

I hans tid som forstander har skolen bl.a. 
ansat en lærer, som har udviklet faget 
‘det utilstrækkelige selv’. Et fag, som er 

inspireret af og diskuterer det faktum, at 
mange unge i dag er skrøbelige og sårbare, 
fordi de føler, at de ikke slår til. De mang-
ler selvværd og har med Jacob Zakarias 
Eyermanns ord “brug for at være i et fæl-
lesskab, hvor de kan sænke skuldrene og 
møder andre, som er forskellige fra dem 
selv, så de kan vælge sig selv”. 
“De unge er præget af præstationssamfun-
det, hvor man bliver målt på det, man kan. 
På højskolen bliver de mødt af et andet 
menneskesyn, hvor det ikke er præstatio-
nerne, men relationen, der er vigtig, og hvor 
vores mål er, at vi bliver til et jeg og et vi. På 
højskolen skal de ikke bare blive til noget, en 
funktion, men til noget, en identitet.”

Når Jacob Zakarias Eyermann skal beskrive, 
hvad højskolen er og gør, bruger han ord 
som ‘rugekasse’, ‘drivhus’, ‘trykkoger’ og 
‘eksperimentarium’.
“Vi hælder alle i en gryde og skruer op for 
blusset, så trykket stiger, og vores gode 
og dårlige sider kommer frem på meget 
kort tid, fordi alting er så komprimeret. 
Højskolen er et drivhus, hvor man i en tryg 
ramme får tilført ekstra næring og varme, 

så man vokser og modnes hurtigere. En 
rugekasse, hvor nye talenter udklækkes, 
og nye venner og perspektiver dukker 
op. Man udvikler sig og får øje på sider af 
sig selv. Det er ikke kun smukt, men giver 
også masser af bøvl, som betyder, at vi må 
vikle os ind og ud af hinanden,” siger Jacob 
Zakarias Eyermann.

Bære-, være- og læredygtig
Højskolens grundlæggende værdier og 
mottoet – at tænke selv med tanke for andre 
– ligger fast. Men Jacob Zakarias Eyermann 
er bevidst om, at værdierne skal omsættes 
på nye måder, hvis højskolen skal blive ved 
at være ‘en gave til hele Danmarks ungdom’, 
som grundlæggerne af højskolen formulere-
de deres vision. Derfor har han i samarbej-
de med personalet og bestyrelsen formule-
ret tre værdier for højskolens nye strategi: 
bære-, være- og læredygtighed. 
“Bæredygtighed handler både om klima 
og miljø, som vi naturligt diskuterer og 
er optaget af. Derfor har vi også lige fået 
fyldt taget på skolen med solceller, men 
bæredygtighed handler også om det 
sociale, som let glemmes i nutidens debat 
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om bæredygtighed. Silkeborg Højskole har 
altid været optaget af social bæredygtighed 
og rummet mange elever med forskelli-
ge udfordringer og haft stærkt fokus på 
ulandsarbejde. Det skal vi fortsætte med,” 
siger Jacob Zakarias Eyermann. 
“Væredygtighed handler om at ruste 
eleverne til at være sig selv i det samfund, 
de er en del af. At give dem selvværd og 
selvtillid til at turde stå ved sig selv. Og 
læredygtighed handler om at genoplive 
elevernes nysgerrighed og forundring, 
så de har lyst til at lære nyt for læringens 
skyld, ikke kun for resultaternes skyld, eller 
fordi de er tvunget til det. Vi vil gøre dem 
nysgerrige på at lære for livet, ikke bare for 
erhvervslivet.” 

Jacob Zakarias Eyermann beskriver 
grundlæggerne af Silkeborg Højskole som 
“modige og visionære” og udtrykker dyb 
respekt for den pionérånd og offervilje, der 
prægede projektmagerne. 
“Jeg vil gerne holde fast i modet, visioner-
ne og pionérånden fra, da skolen blev 
grundlagt. Vi må aldrig stivne og planlæg-
ge os ud af alt bøvl. Det er højskolen, dan-

nelsesprojektet og ikke mindst eleverne 
alt for vigtige til,” siger han.
Og derfor gør det ham glad at se 120 
elever bygge shelter og sauna eller luge 
ukrudt på sjakweekenden. Ligesom det gør 
ham glad at mærke alvoren, når han hol-
der den sidste morgensamling for et hold 
elever, som skal tage afsked med højskolen 
efter et halvt år i trykkogeren. 
“De sidste dage på hvert hold er alle fuldt 
til stede. Vi spiser, fester og holder guds-
tjeneste sammen, og eleverne er ekstremt 
lydhøre, når lærerne og jeg taler til dem og 
både gør grin med deres pålægschokola-
deudvalg og taler alvorligt om de erfaringer 
af glæde og frustration, alvor og bøvl, vi har 
haft sammen. Og så sker det ofte, at nogle 
kommer tilbage til et elevstævne og fortæl-
ler, hvor stor betydning højskolen og alle 
relationerne har haft for dem,” siger han.
For forstanderen er den slags øjeblikke 
den korteste forklaring på, hvorfor det 
giver mening at lave højskole.
“Der er ikke noget større end at få lov at 
sætte aftryk på unge og sende dem ud i 
verden med noget i rygsækken. Og så må 
de ellers rejse, hvorhen de vil,” siger han.

‘Højskolen er ikke en   lykkefabrik’

Da forstander Jacob Zakarias Eyermann holdt den 

første morgensamling for eleverne på forårssemestret 

2019 på Silkeborg Højskole, var det vigtigt for ham at 

understrege, at højskolen handler om at blive et ‘jeg’ og 

et ‘vi’, ikke om at blive lykkelig på rekordtid eller opleve 

og præstere mest muligt. Her er et uddrag af hans tale 

til eleverne.
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Når I om fem måneder går ud af døren igen, så håber 
jeg, at I føler, at I er blevet udfordret, at I føler jer viklet 
ind i hinanden, at I har følt jer trygge og følt jer hjemme 
og nogle gange også har kæmpet med noget. Jeg håber 
også, I er glade eller måske kede af det, fordi højskolen 
stopper. Om I er blevet lykkelige, ved jeg ikke. Højsko-
len er ikke en lykkefabrik. Ikke hvis man forstår at være 
lykkelig som en lykkerus og det at føle behag. Højskole 
handler ikke om at blive lykkelig, men om at være bundet 
sammen af de rette bånd. Det kræver, at man knytter sig 
og forpligter sig på andre mennesker; det vil sige, at man 
kæmper, griner og græder med de andre. Det kan til tider 
være hårdt, men det er også det, der holder i længden. 
Højskolen er et dannelsesprojekt, som handler om at bli-
ve et “jeg” og et “vi”. Det handler om, at vi finder sammen, 
så vi ikke er et ‘jeg-fund’, men et “samfund”.

Vi spoler lige tiden 24 år tilbage. Jeg stod på havnen i 
Juelsminde og fremstammede i en mønttelefon på mit 
skoleengelsk et “yes” til, at jeg skulle være au pair hos en 
familie i USA: Jacob, 18 år, har lige fået studenterhue og 
skal ud på min første dannelsesrejse. Jeg tog til USA, nord 
for Chicago, og boede hos en familie i et år. Min første 
flyvetur, min første tur, hvor jeg skulle være væk hjemme-
fra i mere end 14 dage. Ud hvor ingen kendte mig, min 
historie og min kultur. Det var et hårdt og fantastisk år. 
Væk fra de trygge rammer i Vestjylland. Ud for at kappe 
nogle bånd og afprøve alt det, jeg havde fået med hjem-
mefra. Ud hvor folk spurgte ‘hvad tænker du om det, og 
hvorfor gør I det?’.
Jeg kom hjem et år senere med en baseballkasket på 
hovedet, en Chicago Bulls-trøje på og et lokumsbræt af 
et skæg omkring munden – a la Bruce Willis. Det var en 

fysisk rejse, fordi jeg var langt væk, men også en mental 
dannelsesrejse, hvor jeg blev udfordret på mange måder.

Jeg er vokset op i en mindre jysk by, hvor man enten 
var venstremand eller socialdemokrat. Men at se et 
samfund som USA med så stor forskel på rig og fattig, 
hvor nogle boede på gaden og andre kørte i Ferrari med 
nummerpladeindskriften “why work”, udfordrede mit syn 
på det danske samfund og dansk politik. Pludselig var 
der ting, jeg virkelig satte pris på ved det danske sam-
fund. Pludselig var velfærdssamfundet et gode og ikke 
en hindring. Jeg er vokset op i Grindsted, og der var der 
ikke mange indvandrere eller flygtninge. Den første med 
anden farve hud i byen var en tamilsk pige, som starte-
de i min klasse i 1986. Vi lignede alle hinanden, spiste 
alle de samme madpakker og cyklede i skole. De hippe 
gik i H2O-sokker, og så var der os andre. Men i Chi-
cago var en af mine bedste venner en mexicaner, som 
konsekvent var forsinket, fordi der altid var noget, han 
som den ældste søn skulle løse i storfamilien. For mig 
var det helt nyt at opleve et menneske, som var splittet 
mellem to kulturer – sin mexicanske og den amerikan-
ske. Min mexicanske ven tog med i en pinsekirke, og min 
kristne metodistiske nabo tog mig med i kirke og til et 
suppekøkken for hjemløse. Det udfordrede mit syn på 
religion og kirke. Pludselig var der nogen, der tænkte og 
troede anderledes. Hjemme hos mine forældre stod der 
få skønlitterære bøger på hylderne, men min værtsfar i 
Chicago havde en masse skønlitterære bøger på hylden, 
og de åbnede min verden op for litteratur og en anden 
måde at gå til verden på. Hvor jeg voksede op, var der 
ikke stor forskel på dem, der havde meget, og dem, der 
intet havde, men i USA oplevede jeg, hvordan nogle 

mennesker så ned på mig, når jeg sagde, at jeg var au 
pair og derfor tydeligvis ikke havde penge. Det indigne-
rede mig og frustrerede mig at føle mig set ned på eller 
overset.

Min første rejse var virkelig en øjenåbner for nye ver-
dener, og den tvang mig til at træde ud og betragte mig 
selv, den kultur og det samfund, jeg var vokset op i. Jeg 
skulle pludselig svare selv og tænke selv. I skolen havde 
jeg selvfølgelig også lært at tænke selv og tænke kritisk, 
men det var stadig som at stå på sidelinjen og betragte 
livet teoretisk. Nu kunne jeg ikke blot teoretisk betragte 
livet, jeg var nødt til at kaste mig ud i det og forholde mig 
til mit eget liv.

Højskolen er ikke et ophold i USA, men højskolen er på 
samme måde en dannelsesrejse. Her møder I medstude-
rende, som er og tænker anderledes. I møder lærere og 
foredragsholdere, som tænker og ser verden med andre 
øjne. Vores håb på Silkeborg Højskole er, at I her udfor-
dres til at tænke selv. Her er plads til at eksperimentere, 
afprøve holdninger og tanker og få øjnene op for noget 
nyt. I skal turde træde ud og betragte jer selv, den kultur 
og det samfund, I er en del af. Måske kritisk, måske med 
glæde. At tænke selv forudsætter, at man ved, hvor man 
kommer fra, kender sin familie, kultur, religion og sit sam-
fund, så man ved, hvad man kan gøre op med eller lære 
at elske endnu højere. 
Første del af Silkeborg Højskoles motto hedder at tænke 
selv. Jeg håber, at I i dette semester vil blive udfordret og 
forsøge at træde et skridt tilbage og betragte jer selv og 
det samfund, vi er en del af, kritisk. Dannelse handler om 
at opleve, at verden er større end mig.

‘Højskolen er ikke en   lykkefabrik’
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Mennesket har altid fortalt historier, eventyr, myter og anekdoter 
til hinanden, for de siger noget om det at være menneske. I løbet 
af semesteret vil I få en del fortællinger. Og her får I også en:

Der var engang en mand, som rejste ud for at finde det sted, 
hvor mennesker var virkelig lykkelige. Og endelig kom han til en 
meget stor by, og da han ved porten spurgte, om det var her, 
han kunne finde de virkeligt lykkelige mennesker, så sagde man 
til ham, at nu skulle man vise ham vej.
Man bragte ham til en gade, hvor der lå et stort hus med et 
skilt over indgangsdøren.
Her stod Lykkens hus. Han skulle lige til at banke på, da man 
sagde til ham, at han skulle først henvende sig på den modsat-
te side. Her lå et andet stort hus med et skilt over døren. Der 
stod Sorgens hus. Han gik indenfor, og inde i huset var der et 
stort rum med et meget langt bord, hvorpå der lå alverdens 
gode mad. Rundt om bordet sad tynde, blege, forsultede men-
nesker. Kan de ikke spise? spurgte manden. Jo, da, blev der sva-
ret, men vort lands skik forbyder os at bruge hænderne, man 
skal spise med pinde. Hver, der kommer, får udleveret sådan et 
par pinde. Og man viste manden to pinde, ganske tynde og en 
meter lange, og han forstod nu, at med så lange pinde var det 
ganske umuligt at få maden op til munden.
Man viste nu manden over gaden til Lykkens hus. Her var også 
et stort rum og et langt bord, hvorpå alverdens dejlige mad var 
anbragt. Og rundt om dette bord sad også mange mennesker, 
men her så de glade og veltilfredse ud. Men også her lå de 
lange spisepinde på over en meter.
Jamen, hvordan kan de da klare det her, spurgte manden 
undrende.
Jo, svarede man, her har man fundet ud af, at man kan bru-
ge sine lange spisepinde til at bringe maden op til sin nabos 
mund, hvorefter naboen bruger sine pinde til at hjælpe én.

Højskole handler ikke om at blive lykkelig, selvom vi selvfølgelig 
håber, at I får det godt og føler jer hjemme. Højskolen handler 
om at få øje for de andre – og om at være bundet sammen af 
de rette bånd. Det betyder, at man nogle gange må give afkald 
på noget, hvor det er en fordel for den anden, der har mere 
brug for det. Derfor hedder Silkeborg Højskoles motto at tænke 
selv – med tanke for andre.
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Silkeborg Højskole 50 år

Den 1. oktober 1969 slog Silkeborg Højskole dørene op for det første elevhold. Alt var nyt, betonen var knap tør, der var ingen 
kunst på væggene, og trapperne var endnu ikke slidt til af sandaler, hjemmesko og friluftsstøvler. Alt skulle opfindes fra bun-
den – på nær opgaven: Silkeborg Højskole skulle være en almen højskole, en gave til den danske ungdom og en stemme ind i 
det danske samfund. Siden da har tusindvis af unge sunget, diskuteret, grædt, grint og skabt højskole. Eller som der står på et 
stykke papir lagt bag ved grundstenen: “Silkeborg Højskole skal være liv og fest, arbejde og fællesskab.”

I bogen kan du læse om den pionerånd og det livssyn, der stadig præger højskolen den dag i dag – og om de mange ildsjæle, 
der gjorde Silkeborg Højskole mulig. Jubilæumsbogen tegner et billede af en højskole, der har plantet nogle solide fodaftryk i 
dansk sangtradition, udviklingsarbejde, friluftsliv, kirkeliv og ikke mindst i mange højskoleelever.

“Højskolen var alt det, jeg havde savnet
uden at vide det. Lærerne viste ligeværd 
og respekt over for os elever og tog os 
alvorligt.
Det var dannelse og demokrati. Det var 
alle de store ord i praksis.”

“Det var en øjenåbner og meget hori-
sontudvidende.  
Vi var i sidste ende fælles om højskolen 
og i ønsket om at skabe et frirum, hvor 
der var plads til vores forskelligheder.”

“Selv om det kun var få måneder, har 
min højskoletid været med til at plante 
nogle frø, som stadig bliver ved med at 
vokse i mig.”
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