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KLUMME
IKRAN ABDIAZIZ MOHAMED

K
un en enkelt gang har jeg overvejet at tage på
højskole. Jeg havde lige dumpet optagelses-
prøven til Danmarks Medie- og Journalisthøj-
skole og gik og tænkte over, hvad jeg havde
gjort galt. Og hvordan jeg kunne forbedre

mig til den næste prøve, da en bekendt foreslog Val-
lekilde Højskole, som har en journalistlinje. 

Oppe i hovedet fi�k tankerne frit løb. Tanker om et
ensomt ophold. Angst over at være fastlåst i en kul-
tur, som ikke ville tage højde for mit religiøse stå-
sted – modsat på gymnasiet, hvor det var nemmere
at fravælge druk og fester. Det ville være nogle lan-
ge uger, hvor jeg ville være efterladt med følelsen af
at føle mig udenfor, og hvor jeg ville spekulere over,
hvorfor jeg ikke bare kan blive en del af fællesska-
bet som den, jeg er.

Jeg kommer fra Aarhus og har etniske rødder i So-
malia. Da mine forældre fl�ygtede til Danmark, var
det med håbet om at give deres børn, herunder
mig, et bedre liv end det, de selv havde haft hidtil.
Bedre liv forstået på den måde, at vi havde mulighe-
den for at uddanne os gratis, få os et arbejde og leve
et liv uden økonomisk usikkerhed. 

Så da jeg spurgte min mor ind til hendes kend-
skab om højskole, havde hun intet. Hun kan slet ik-
ke forestille sig, at jeg som stor teenager skulle fl�yt-
te og bo på en skole uden eksamener og målrettet
skolegang i fl�ere måneder. Så et højskoleophold
har aldrig rigtig været en del af min forestilling om
studielivet. Lige indtil jeg ikke kom ind på journa-
listhøjskolen.

Afsted med paraderne oppe 
Jeg endte aldrig med at tage af sted, for min frygt og
egne fordomme spændte ben. Men året efter lykke-
des det mig at bestå optagelsesprøven, og i dag er
jeg på Politiken, hvor jeg i anledning af dette særtil-
læg om højskoler er taget ud på Johan Borups Høj-
skole i København for at undersøge og fornemme,
hvordan højskolen lykkes med at favne og inklude-
re en multikulturel ungdom. 

Lad mig være ærlig og sige, at jeg tog af sted med
paraderne oppe, for jeg kender tidligere højskolee-
lever med etnisk minoritetsbaggrund, som har for-
talt, hvordan de på deres ophold blev holdt uden

for fællesskabet. At de gik rundt med en følelse af, at
det var dem, der var noget galt med. Det, til trods
for at begge var forberedt på, at de ville være i un-
dertal. For højskoler er fyldt med unge mennesker,
der ligner hinanden og kommer fra de samme
hjem.

Uddannelse uden sinkende pitstop 
Der er dog intet nyt i, at mangfoldigheden på lan-
dets højskoler halter. Det kan der være forskellige
forklaringer på. Jeg tror, at fl�ere tænker, det har no-
get at gøre med klasseforskellen, og at unge med et-
nisk minoritetsbaggrund ikke har råd til at gå på
højskole. Og det kan der sagtens være noget om,
men det er ikke min opfattelse. Jeg tror, at fl�ere, lige-
som mig, ikke har lyst af frygt for at stå uden for fæl-
lesskabet. Andre, tror jeg, ved ikke, hvad et højskole-
ophold egentlig er, mens en tredje gruppe vil på
universitetet uden mellemstop.

Da jeg først kom ud på Johan Borups Højskole,
var jeg lidt nervøs og følte mig en smule malplace-
ret, til trods for at jeg kom som journalist. Vi skulle
synge og høre foredrag. Så blev eleverne inddelt i
mindre grupper, en såkaldt familie, hvor der skulle

brainstormes om temaer og ideer, fagligheden tog
over – og her følte jeg mig mere tilpas.  

Da jeg senere skulle tale med forstander Bjørn
Bredal, overraskede det mig, at eleverne ikke drik-
ker de første to uger, og at de derefter kun drikker øl
og vin. Jeg havde et helt andet billede af højskoler,
dermed ikke sagt, at alle højskoler minder om hin-
anden, men det kom stadig som en overraskelse.
Og et sted indeni blev jeg helt glad for, at de har ta-
get sig tid til at tænke på muslimer som mig og alle
andre, som heller ikke drikker alkohol. 

På få timer blev min forestilling om højskolelivet
udfordret, og mit billede af, hvordan jeg selv ville
have det, vendt på hovedet. Hvordan ville det så ik-
ke have set ud, hvis jeg i mit tidlige studieliv rent
faktisk havde vidst, hvad højskolen står for, og jeg
havde haft modet til at bruge 4-9 måneder på at ud-
danne og danne mig der? 
ikran.abdiaziz@pol.dk

Der viste sig at være

plads
til mig på højskolen

På få timer blev min forestilling
om højskolelivet udfordret, og
mit billede af, hvordan jeg selv
ville have det, vendt på hovedet
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Kan man kalde det

målrettet
leg?

På Kunsthøjskolen

Holbæk
drømmer eleverne

stort På Kunsthøjskolen Holbæk drømmer flere
af eleverne om at komme ind på landets
mest eftertragtede kunstuddannelser. 
Det gælder også for Ane, Søren, Qnud 
og Julius, men som også bare er unge 
– unge højskoleelever. 
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P
å bænkerækkerne sidder fl�ere ele-
ver og strikker, væver eller tegner.
På hovederne er hjemmestrikke-
de hatte, i ørerne en masse ringe
og om både halse og håndled

hænger hjemmelavede perlekæder i alle
regnbuens farver. Efter få minutter i fæl-
lessalen på Kunsthøjskolen Holbæk for-
nemmer man tydeligt, hvilken slags sko-
le man befi�nder sig på.

Kreativiteten summer, og hænderne
er fuldt beskæftigede, mens eleverne
sidder til den daglige samling og lytter. 

»Vi er blevet kontaktet af en jordemo-
der fra Rigshospitalet, som spørger, om
vi vil hjælpe med at dekorere små træki-
ster til forældre, der mister deres børn.
Er det noget, I kunne have lyst til at hjæl-
pe med?«, spørger underviseren ud i sa-
len. 

Flere hoveder nikker. »Helt sikkert« og
»selvfølgelig«, lyder det fra forskellige
steder i salen. 

»Godt, fedt I har lyst, så går jeg videre
med det. Næste punkt: Skildpaddestøv-
sugeren er væk«, siger underviseren og
peger på en elev som for at indikere, at
han måske har brugt den sidst. 

»Jeg kan forsikre om, at jeg ikke har
støvsuget«, siger eleven og rækker hæn-

derne afværgende i vejret. Salen griner,
og underviseren konstaterer, at de i fæl-
lesskab må lede videre efter støvsuge-
ren. 

En elev i jakkesæt får nu ordet og stil-
ler sig på scenen for at tale om et – i hans
optik – »alt for underbelyst emne«. Nem-
lig vind. 

Salen hujer, klapper og griner, mens
eleven kommer igennem et impone-
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Eleverne 
udtrykker sig 
i farver og former,
som højskolens
malerværksted
vidner rigt om. 
Siddende til 
venstre ses Qnud
Caos.



rende hjemmestrikket slideshow bestå-
ende af personlige betragtninger om alt
fra kolde briser, varme briser, medvind
og modvind. Sidstnævnte kan særligt fø-
les hård på cykelstien, siger han, og der-
for er vindtypen ikke én af hans personli-
ge favoritter. 

Da præsentationen er slut, modtager
foredragsholderen stående bifald, og
sammen synger eleverne ’Vem kan segla
förutan vind’, ’Blowin’ In The Wind’ og
’Wind of Change’. 

Formiddagens sidste meddelelse er
fra en elev i ’Rødt Hus’, som vil informere
om, at der i aften er arrangeret omvendt
gemmeleg for dem, som har lyst. Det la-
der det til, at mange har. 

Vi er på besøg på Kunsthøjskolen Hol-
bæk, hvor eleverne kan fordybe sig i næ-
sten alle former for kunst, herunder ma-
leri, grafi�k, fotografi�, keramik, serigrafi�,
arkitektur, skulpturer. Skolen er en så-
kaldt fagspecialiseret højskole, og gen-
nem årerne har mange elever søgt her-
op for at forberede sig til optagelsesprø-
ver på landets eftertragtede kunstneri-
ske kunstuddannelser. 

Men højskolen henvender sig til alle,
som interesserer sig for kunst, og som
kunne tænke sig at prøve det i praksis.
Og at dømme på samlingen denne for-
middag, henvender højskolen sig også
til unge, som gerne bare vil have en helt
klassisk højskoleoplevelse. 

Kunsthistorie eller udøvende? 
»Jeg føler, at tiden er gået vildt hurtigt,
men samtidig har jeg det også, som om

vi allerede har været her i tre måneder«,
siger 20-årige Julius Hammer-Larsen og
ryster på hovedet for at illustrere, hvor
mærkeligt tid kan føles. 

Vi sidder til frokost sammen med ham
og tre andre elever: 22-årige Ane Dam-
gaard Asmussen, 23-årige Qnud Caos og
22-årige Søren Katborg-Vestergaard.
Sidstnævnte bruger pronominerne de/
dem og vil herfra omtales med disse. 

»Ja, man er virkelig blevet vant til det«,
siger Ane, og Qnud supplerer: 

»Socialt … Altså, det tog tre dage, så
havde man bare venner«. De andre gri-
ner. 

»Det er lidt som en symbiose allerede«,
siger Ane. 

De fi�re elever startede på højskolen for
knap en måned siden, og alle har ambi-
tioner om at søge ind på kunstneriske
uddannelser efter endt højskoleophold.
Ane drømmer om at læse ’Visuelt Design
og Interaktion’ på Det Kongelige Akade-
mi, mens både Qnud, Søren og Julius
drømmer om at blive optaget på Det
Kongelige Danske Kunstakademi. 

Men selv om de alle har en fornem-
melse af, at de gerne vil noget professio-
nelt med kunsten på sigt, er de kommet
til højskolen med vidt forskellige bag-
grunde og forudsætninger. 

»Jeg tror, jeg har nørdet kunst lidt me-
re, end jeg har lavet det. Altså, jeg har gå-
et meget på museer og læst om kunst,
men jeg har aldrig haft et værksted som
nu. Jeg har tegnet, men … jeg har lige-
som kun lavet det, man kan lave på et
skrivebord«, siger Ane og fortsætter: 

»Jeg har taget en uddannelse i grafi�sk
design, inden jeg startede heroppe, og
det er lidt kreativt, men ikke så meget.
Man sidder også bare meget ved et skri-
vebord. Men nu har jeg fået lidt mere
lyst til at gå den kreative vej, fordi jeg har
fået nogle succesoplevelser med, at jeg
faktisk godt kan lave noget, som er
godt«. 

I øjeblikket har Ane hovedfag i grafi�k,
hvor eleverne lærer at lave alle mulige
former for grafi�ske tryk. Julius og Qnud
har maleri, mens Søren har fotografi�.
Højskoleopholdet er inddelt i tre perio-
der, hvor eleverne skifter hovedfag, så de
prøver en masse forskelligt af. 

»Jeg vidste godt, at jeg ville søge ind,
da jeg kom herop«, siger Søren. 

»Det har jeg egentlig vidst noget tid.
Jeg fandt ud af det sidste år, da jeg gik på
Fatamorgana (en fotoskole, red.), men
der havde jeg ikke rigtig overskud til at
søge. Så nu gør jeg det, men der er allere-
de frist om et par uger, så det er lidt in-
tensivt lige nu. Jeg vil godt ligesom … ha-
ve nogen til lige at kigge på det, inden
jeg vælger, hvilke værker jeg skal bruge«. 

Qnud nikker. 
»Ja, jeg søger også ind i år. Og jeg har jo

i øvrigt maleri, som I kan se …«, siger
han og peger ned ad sig selv. De andre
griner. Qnuds tøj er dækket af maling fra
top til tå. 

»Jeg søgte faktisk også ind sidste år. Jeg
gik fuld tid med at male i sommer, og
det er bare en helt anden måde at arbej-
de på. Man er alene hele dagen og skal
huske sig selv på at lave ting. Så for

Qnud Caos 
og Julius Hammer
Larsen er på vej til
malerværkstedet.

FAKTA

Kunsthøjskolen
Holbæk
Er en fagspecialiseret højskole
i Holbæk. Skolen er Danmarks første
kunsthøjskole og har eksisteret siden
1962. 

På skolen har man ikke linjefag, men
arbejder med fl�ere forskellige hovedfag
gennem tre forskellige perioder af 
opholdet. 

Nu har jeg fået
lidt mere lyst til 
at gå den kreative
vej, fordi jeg har
fået nogle 
succesoplevelser
Ane Damgaard Asmussen, elev
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Korte kurser 2023 - Rødding Højskole
Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv

Læs meget mere på www.rhskole.dk
Rødding Højskole har også et langt efterårs- og forårskursus med hovedfag i politik,  
design, musik, tekstil, journalistik, selvforsyning og litteratur samt 40 andre sidefag. 
Kursusstart: 20/8 og 17/9 2023 samt 6/1 og 9/2 2024. 

Rødding Højskole · 6630 Rødding · kontor@rhskole.dk · 7484 2284 · www.rhskole.dk
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Med saft og kraft 
Forårskursus med store naturoplevelser, livgivende foredrag,  
filosofiske betragtninger og kulinariske overraskelser. 15.-21. april

Juni

Tro, håb og kærlighed   
”Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst er kærligheden”. 
 I samarbejde med Kristeligt Dagblad. 25. juni-1. juli

De dybeste rødder  
Fortællinger om Danmarks folkesjæl i historie,  
litteratur, kunst, sang og natur. 25. juni-1. juli

Juli

Livsglædens nødvendighed   
Livsfilosofisk uge om den muntre alvor og det gode liv. 2.-8. juli

Naturvandringer. Vadehavets vidunder og marskens mystik   
Unikke vandringer og naturoplevelser med store fortællinger  
nord og syd for grænsen. I samarbejde med Vadehavscentret. 2.-8. juli

Kreativ sommerhøjskole 2023:

-  Analogt tryk - et værkstedskursus.  
Inspiration i tiden.  2.-8. juli

-  Billedvævning - et værkstedskursus.  
Naturens magi i tråd.  2.-8. juli

-  Dobbeltvæv - et værkstedskursus.   
Teori – praksis – funktion. 2.-8. juli

-  Frit maskinbroderi - et værkstedskursus.  
Tekstile landskaber.  2.-8. juli

Familiekursus   
Musik, kreativitet, leg, natur og livsglæde (børn fra 6 år). 16.-22. juli

Familiekursus 2023   
Det gode liv (børn fra 6 år). 23.-29. juli

Det, vi lever for   
Litteraturkursus med kunst og historie. 30. juli-5. august

På cykel langs Kongeåen 
Oplev naturen, mød kulturen og hør historien. 30. juli-5. august

Naturvandringer, filosofi og god mad 
En højskoleuge for livsnydere. 30. juli-5. august

August

Rødding Revival  
Tilbage til rødderne.  
Seks måneders højskoleophold på seks dage. 5.-11. august

September

Grænselandskursus 2023 
Europa i bevægelse. Nationalstat og mindretal under forandring.  
I samarbejde med Grænseforeningen. 2.-8. september

Nordisk kulturuge   
Mød nordiske forfattere, kunstnere og musikere 

– smag det nordiske køkken 
I samarbejde med Foreningen Norden. 30. september-6. oktober

November

Værkstedsugen 2023:

-  Frit broderi - et værkstedskursus.  
Broderi sting for sting for sting.  19.-25. november

-  Tæppevævning - et værkstedskursus.  
Frie teknikker og designudvikling.  19.-25. november

-  Billedvæv - et værkstedskursus.  
At tegne grafisk med flyvende nål.  19.-25. november

-  Syning - et værkstedskursus.  
Konstruktion og beklædning. 19.-25. november

Kunst, kultur og kristendom 
Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv.  
I samarbejde med Kristeligt Dagblad. 19.-25. november

Så syng da Danmark – og syng dig glad   
Mød Højskolesangbogens sange og historier,  
forfattere og komponister. 26. november-2. december

December

Nytår i Rødding  
Årsskifte i højskolerammer. 28. december 2023-3. januar 2024



mig handler højskolen helt klart mest
om at få et fællesskab omkring kunst. Og
så bare at bruge tiden på at eksperimen-
tere og prøve en hel masse ting af, uden
at jeg skal tænke over at poste en masse
billeder af min kunst og melde mig til
udstillinger og sådan noget«. 

»Du er blevet fastansat kunstner!«, ud-
bryder Ane, og alle griner igen. Fastan-
satte kunstnere fi�ndes der vist ikke så
mange af i virkeligheden. 

»Jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville, da
jeg kom herop. Jeg har arbejdet en del
med fotografi� før, og for omkring to år si-
den begyndte jeg at male. Jeg overvejede
at søge ind på kunsthistorie, men mens
jeg har været her, har jeg fundet ud af, at
jeg har brug for at have noget mellem
hænderne. Så jeg har fået lyst til at søge
ind på kunstakademiet«, siger Julius. 

»Men først til næste år, ikke nu. Jeg har
brug for længere tid til at fi�nde ud af,
hvilke værker jeg vil søge ind med. Jeg vil
ikke stresse med det«. 

Når kunsten rammer 
I maleriværkstedet rammer et potpour-
ri af sanseindtryk en, når man træder
ind. Musik brager ud i hele lokalet, og al-
le regnbuens farver springer frem bag
penslerne i små, særskilte atelierer, hvor
eleverne arbejder på værker hver for sig. 

Selv om der er musik i hele lokalet, har
Julius taget sine egne høretelefoner på.
Han har brug for at isolere sig helt, når
han skal male, forklarer han. Og det gør
han bedst med musik i ørerne – helst
techno. 

»Jeg får bare rigtig god energi af det.
Det giver kraft, ligesom«, siger han. 

Han har spredt et stort lærred ud på
gulvet. Et maleri, han arbejdede på i sid-
ste uge, og som han ikke blev tilfreds
med – uden at han helt kan forklare
hvorfor. 

Han betragter det et øjeblik. Så tager
han hele hånden ned i en bøtte med grå

maling, fi�sker en håndfuld op og kaster
det ud over maleriet. Han betragter ma-
leriet igen. Så kaster han endnu en hånd-
fuld maling mod det. 

Qnud sidder på gulvet ved siden af og
laver skitser i en tegneblok. Han har lige
malet et helt værk på én time, og nu er
han »fuldstændig smadret«. 

»Det er svært at forklare, det er lidt
som en trancetilstand, man kommer i«,
forklarer han. 

»Derfor kan det faktisk også nogle
gange være irriterende, det der med, at
vi har pause på bestemte tidspunkter,
for det er bare sådan … Når det rammer,
så rammer det. Og så kan det være svært
at stoppe, hvis man er i fl�ow«. 

Fra loftet hænger en hængekøje, og i
midten af maleri-værkstederne står en
sofagruppe og et skakspil, hvor eleverne
kan tanke op til at male igen. Lige nu sid-
der to elever fuldt fordybet i et spil skak.
Pludselig springer den ene op. 

»Har I hørt, at jeg vandt over Nikolaj?

Alle skal høre det!«, udbryder eleven og
hopper over mod Qnud, som grinende
hopper med. »Skal du male mere i dag?«,
spørger hun. 

Qnud havde egentlig ikke tænkt, han
skulle male mere lige nu, men nu har
han lige frembragt en skitse på papiret,
som han gerne vil have op på et af de ma-
lerier, han malede i går. 

»Hvad synes du?«, spørger han skak-
vinderen og peger på det maleri, som
han lige nu overvejer at projicere sin

skitse over på. 
»Altså … Nu ved jeg jo, at du arbejder

rigtig meget i farver, sådan virkelig, vir-
kelig kraftige farver«, siger hun med
henvisning til de skriggule, -grønne og
-pink nuancer, der stråler frem fra
Qnuds lille atelier. 

»Men jeg synes, at det kunne være su-
perfedt at tilføje noget sort. Eller måske
bare mørkeblå. I midten – der«, siger
hun og peger mod midten af maleriet.
Qnud nikker eftertænksomt. 

»Ja, det er en god idé«, siger han. 
Julius har i mellemtiden løftet sit lær-

red op fra gulvet, så al den maling han li-
ge har både kastet, malet og dryppet på
nu løber i tynde striber ned ad maleriet.
Han hænger det stadigt dryppende
værk på væggen og betragter det igen. 

»Nu begynder jeg at kunne se et motiv
komme frem«, forklarer han. »Det er et
ansigt, ikke? Måske er det kun mig selv,
der kan se det lige nu, men her er lige-
som et øje, en næse, en mund …«. 

For et øjeblik siden var det svært for Ju-
lius at komme i gang med at male. Lige-
som Qnud beskriver han, hvordan kun-
sten skal ’ramme’, før man rigtig kan gå i
gang. 

»Det kræver noget mindspace at male.
Jeg føler bare sådan … Det kan godt være
lidt hårdt at male nogle gange, det er
svært at forklare. Man skal tænke meget.
Det er ikke altid, at det, du har i hovedet,
lige kan komme ud på lærredet«, forkla-
rer Julius og Qnud supplerer: 

»Ja, det er virkelig et mood. Man skal
kunne bruge det, når det rammer«. 

Plads til alle kunstnertyper 
»Hjulet er virkelig min yndlingsaktivi-
tet«, siger en elev, mens hun sirligt place-
rer sin kobberplade med tryksværte un-
der et stykke papir og gør klar til at køre
rummets kæmpemæssige hjul hen over
begge dele, så tryksværten på kobber-
pladen afgiver tryk til papiret. 

I maleriværkstedet rammer et
potpourri af sanseindtryk en, når man
træder ind. Musik brager ud i hele 
lokalet, og alle regnbuens farver springer
frem. Til venstre ses Vera Tonnesen og
Villads Bjørn Boesen, der kigger på et
tryk, der hænger til tørre.

For mig handler
højskolen helt
klart mest om at
få et fællesskab
omkring kunst
Qnud Caos, elev

Som kunstner
sætter du dine
værker, og
dermed også dig
selv, til skue. Der
stilles spørgsmål,
som kan gøre dig
skrøbelig. Og det
er en meget vigtig
erfaring at få med
herfra
Michael Nielen, forstander
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Her ligger 
Rude Strand Højskole

3.000 seniorer har allerede bestilt et ugekursus hos os i 2023. 
Og vi har plads til flere, især hvis I er to, der deler et dobbeltværelse.

Vi sidder klar ved telefonerne

86 55 89 44
Ma-fr kl. 9.00-11.30 og 13.00-14.30
eller bestil kursus via hjemmesiden
www.rudestrandhojskole.dk

Rude Strand Højskole
Kystvejen 114 - 8300 Odder

 Kurser i 2023 med ledige pladser:

 Højskole i forårshumør  20.03-25.03 4.350 kr.  D

 Aarhus de 5 store 11.04-16.04 4.950 kr.  D

 Folkedans og højskole  11.04-16.04 4.250 kr.  D

 Jeg vælger mig april  18.04-22.04 3.850 kr.

 Bevægelse og højskole  24.04-29.04 4.450 kr.  D

 Livslyst og sangglæde  15.05-20.05 4.250 kr.  D

 Livslyst og natur  15.05-20.05 4.250 kr.  D

 Sommer, sol og sang 26.06-01.07 5.150 kr.  D

 Sommerhøjskole 1 03.07-08.07 5.150 kr.  D

 Sommerhøjskole 2 10.07-15.07 5.150 kr.  D

   Se dig ud en sommerdag 07.08-12.08 5.050 kr.

 Hvad binder os sammen 14.08-18.08 4.350 kr.

 Vandringer og fortællinger 28.08-02.09 4.550 kr.  D

 Vandringer og fortællinger 04.09-09.09 4.550 kr.  D

 Seniordans og højskole 04.09-09.09 4.550 kr.  D

 Aarhus de 5 store 11.09-16.09 5.050 kr.  D

 Vi synger 200 sange 25.09-30.09 4.650 kr.  D

 Krolf og højskole 02.10-07.10 4.350 kr.

 Herlige højskoledage 09.10-13.10 3.800 kr.

 Stroke og højskole 23.10-28.10 4.450 kr.

 Symfoniorkester og højskole 30.10-04.11 4.550 kr.

 Korsang og højskole 30.10-04.11 4.550 kr.

 Giv os lyset tilbage 06.11-11.11 4.550 kr.

 Tyskland - midt i Europa 13.11-18.11 4.650 kr.

 En verden af klassisk musik 27.11-02.12 4.850 Kr.

 Nytår på Rude Strand 27.12-02.01 6.550 kr.  D

 
 
 D = ledige dobbeltværelser
 Øvrig = ledige enkelt- og dobbeltværelser
 Priserne er pr. person i dobbeltværelse 
 OBS: Gratis bus til og fra Skanderborg Station

 Kurser i 2024 bliver løbende lagt på vores hjemmeside:

 www.rudestrandhojskole.dk

Tag din veninde, 
ven eller partner 
med på højskole
i dejlige Østjylland

Hver uge året rundt mødes aktive og positive seniorer i en munter, 
livgivende og musikalsk atmosfære på Rude Strand Højskole.



Ane kigger interesseret med, da det
store hjul ruller. 

»Wow, dine tegninger er præcise!«, si-
ger hun, da trykket kommer til syne. Det
forestiller en pakke Marlboro-cigaretter,
men selve ’Marlboro’-logoet har eleven
selv fortolket og lavet sin egen udgave
af. 

»Tak«, smiler eleven. »Vil du ikke lige
hjælpe med at tage mine ærmer op?«. 

Ane trækker elevens ærmer op, så hun
kan gå ud og vaske sine hænder i kaffe-
grums og sæbe. Det er den bedste måde
at få tryksværten af på – alligevel har de
fl�este af grafi�keleverne i øjeblikket per-
manent sorte negle. 

Stemningen i grafi�kværkstedet er
markant anderledes end i maleri-værk-
stedet. Færre farver, ingen høj musik og
mere hyggesnak hen over arbejdsbord-
ene, hvor eleverne sidder og arbejder på
deres plader til tryk. Masser af te og cho-
koladekiks. 

»Lige nu arbejder vi faktisk med mo-
nografi�«, siger Ane og forklarer, da jeg
ligner et spørgsmålstegn: »Der lægger
man tryksværten på først, og så laver
man billedet ved at tegne i sværten, så-
dan at det er det hvide, der udgør moti-
vet, i stedet for det sorte. Det kan man
kun lave et meget begrænset antal tryk
af«. 

Ane er dog ikke gået i gang med at lave
monografi� endnu. Lige nu sidder hun og
arbejder på en anden teknik, eleverne
har lært på værkstedet, nemlig stregæts-
ning, hvor man ridser i en kobberplade,
dypper den i syrebad, og så bruger

Stemningen i grafi�kværkstedet er markant anderledes end i maleriværkstedet. Færre farver, ingen høj musik og mere hyggesnak hen over 
arbejdsbordene, hvor eleverne sidder og arbejder på deres plader til tryk, inden resultatet af anstrengelserne skal evalueres. Og selv om der er nok 
at gøre i værkstederne, er der også tid til bare at hænge ud på værelset.
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den til at lave tryk efterfølgende. 
På en tegneblok foran hende ligger

nøje udførte skitser, som hun lige nu for-
søger at genskabe på kobberpladen. 

»Jeg kan ret godt lide, at der er nogle
begrænsninger, at det ikke kun er helt
frit. I grafi�k handler det jo meget om, at
der er en masse teknikker, man skal kun-
ne for at frembringe noget«, siger hun. 

Det er meget forskelligt, hvordan ele-
verne på skolen godt kan lide at arbejde,
og hvordan de kan lide at få stillet opga-

ver, siger hun. 
»Det var faktisk også lidt derfor, at jeg

meldte mig til at snakke om det her. Alt-
så, for måske også at give et lidt andet
perspektiv og sige, at du behøver altså ik-
ke nødvendigvis at være en helt vild
kunstnertype for at komme på kunst-
højskole, du må også gerne være lidt me-
re nørdet og godt kunne lide at arbejde
inden for nogle rammer«, siger hun. 

For Ane er kunsten ikke nødvendigvis
noget, der skal ramme pludseligt. Det
kan den gøre. Men den kan også være
noget, man sidder og arbejder fokuseret
og systematisk med, så man bliver bedre
til at udføre den gradvist. 

»Jeg havde nok lidt en idé om, hvor-
dan en kunstnertype var, og var måske
også i tvivl om, om jeg passede ind i den
kategori. Men folk heroppe er jo bare

vildt forskellige, og der er plads til alle ty-
per. Så man skal endelig ikke føle sig af-
skrækket fra at tage på kunsthøjskole«. 

’Kisses From The Internet’
I fotoværkstedet er stemningen helt an-
derledes end både grafi�k- og maleri-
værkstedet.  Her er hverken maling eller
tryksværte, i stedet sidder tre-fi�re elever
koncentreret foran computere med hø-
retelefoner på. Fagets øvrige elever er
ude for at tage billeder, og de tilbagevæ-
rende sidder og redigerer. 

Det gælder blandt andre Søren, som i
øjeblikket redigerer en serie billeder,

som de har været ude at tage i en skov.
Alene. Midt om natten. 

»Ja, det var lidt nøjern«, griner Søren. 
»Men jeg ville bare virkelig gerne prø-

ve teknikken af. Det er en ret velkendt
teknik, at man tager billeder i fuldkom-
ment mørke og så bruger en lommelyg-
te til at lyse en genstand op med. Bille-
derne er taget over ti sekunder, hvor
lyset har fået lov til at komme ind, og det
skaber den her helt særlige effekt«. 

Søren viser en række billede, som de
har taget i naturen, men det er de færre-
ste af billederne, der ligner noget natur-
ligt. Flere af billederne er redigeret på en

måde, hvor de er lagt oven i hinanden
fl�ere gange, hvilket skaber en lidt syret
effekt. 

»Jeg elsker digital kunst og internet-
kunst. Jeg er meget inspireret af det tidli-
ge web og sådan, og meget af min inspi-
ration kommer fra internettet og fra
nogle af de indiespil, jeg spiller«, forkla-
rer Søren. 

I øjeblikket bruger Søren også en del
tid på at sammenstykke sin ansøgning
til Kunstakademiet. Da vi møder Søren,
er der ikke mere end et par uger til dead-
line. 

»Jeg har to værker, som jeg er ret

Julius Hammer Larsen.

Du behøver altså
ikke nødvendigvis
at være en helt
vild kunstnertype
for at komme på
kunsthøjskole
Ane Damgaard Asmussen, elev

Qnud Caos. Søren Katborg-Vestergaard. Ane Damgaard Asmussen.
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Krabbesholm Højskole
Visuel Kommunikation 
udfordrer dit visuelle 
sprog …
Arkitektur er en fortsat 
drøm om nye måder at 
leve på …
Design er et 
arbejdsredskab for en 
bedre fremtid …
Kunst giver dig 
redskaber til at være  
til stede i verden …
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Er du en af dem?

Læs Politiken, hvor og hvornår du vil.  

Med Politikens e-avis kan du altid holde dig opdateret.  

Det er nemt: Hent avisen ned på din mobil, tablet eller  

computer – og tag den med på farten og ferien.

politiken.dk/e-avisen

sikker på, at jeg vil have med i ansøgnin-
gen. Det ene er et installationsværk«, for-
klarer Søren og fi�nder en mappe frem på
computeren, hvor kunstprojekterne er
samlet. Værket er en kombination af bå-
de video, foto og AI-genereret tekst. 

»Det andet er en billedserie, som jeg
har kaldt ’Kisses
From The Inter-
net’«, siger Søren
og fi�nder et nyt
projekt frem.

»Jeg spillede på
et tidspunkt det
her gamle spil
’Harboe Hotel’,
hvor jeg så pludse-
lig fandt en grine-
ren chattråd, der
lød som nogen,
der var på date i
virkeligheden. Og
så fi�k jeg lyst til at
lave noget om
chatdialoger, hvor
folk bare taler for-
bi hinanden, må-
ske på grund af
sproglige misfor-
ståelser«. 

Er det sårbartat
søge ind på en ud-
dannelse, hvor så få får plads? 

»Selvfølgelig er det sårbart. Man prø-
ver jo ikke at lade det fylde for meget, og
måske bygger man også lidt en facade
op. Men jeg vil da mega gerne ind. Og
selv om jeg måske ikke kommer ind i år,

så prøver jeg igen næste år, eller året ef-
ter det. Sådan tror jeg, man er nødt til at
tænke«. 

Højskolen tilbyder et kritisk blik 
Michael Nielen har været forstander på
skolen i 12 år – og han har været på sko-

len i hele 25 år, hvis
man tæller hans
tid som lærer
med. 

I alle årene har
han både oplevet
at modtage meget
ambitiøse elever,
som bruger høj-
skolen målrettet
til at søge ind på
videregående
kunstneriske ud-
dannelser, men
også elever, som
har større fokus på
selve højskoleo-
plevelsen. 

»Fælles for alle
eleverne er, at de
har valgt det læ-
ringsforløb, som
højskolen tilby-
der. Der fi�ndes jo
alle mulige pri-

vate, forberedende skoler, som man
kunne have valgt, hvis man kun fokuse-
rede på en god ansøgning, men de har
valgt en højskole, med alt hvad det inde-
bærer«, siger Michael Nielen. 

Fra højskolens side er det særligt vig-

tigt, at eleverne får mulighed for at eks-
perimentere med kunsten, og at de får
større afklaring af, om kunsten er noget,
de ønsker at arbejde professionelt med i
fremtiden. 

»Her på skolen møder man jo en kri-
tik, som man måske ikke har prøvet før.
Af sine forældre er man vant til altid bare
at få ros, men vi tilbyder et kritisk blik,
fordi vi tager dem alvorligt. Så man ople-
ver, at éns værker – dem, som kommer
helt inde fra én selv – de skal kunne for-
svares. Og det fører jo indimellem til, at
nogen siger: Okay, hvis det er sådan her,
så har jeg ikke lyst til at være kunstner«,
siger Michael Nielen. 

»Som kunstner sætter du dine værker,
og dermed også dig selv, til skue. Der stil-
les spørgsmål, som kan gøre dig skrøbe-
lig. Og det er en meget vigtig erfaring at
få med herfra«. 

Højskolen forsøger samtidig at opfor-
dre eleverne til at prøve nogle forskelli-
ge ting af, mens de har muligheden – og
måske prikke lidt til den målrettethed,
nogle elever kommer med. 

»Hvis der kommer én, som gerne vil
ind på Kunstakademiet, og som derfor
kun vil have maleri i alle tre perioder, så
siger vi: Det skal du ikke. Du skal også
prøve andre medier af. Vi går meget op i,
at vi ikke er en højskole med linjefag,
men at man skifter undervejs, for me-
dierne taler sammen og komplemente-
rer hinanden. Den erfaring, du får i foto,
kan du tage med videre til maleri og så
videre«, siger Michael Nielen. 

Højskolens elever er som regel både

Selv om jeg 
måske ikke
kommer ind i år,
så prøver jeg igen
næste år, eller
året efter det. 
Sådan tror jeg,
man er nødt til 
at tænke
Søren Katborg-Vestergaard, elev

Højskolen opfordrer eleverne til at prøve nogle forskellige
ting af, mens de har muligheden – og måske prikke lidt til den
målrettethed, nogle elever kommer med.
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kloge, dygtige og ambitiøse, siger for-
standeren, men efter mange år på sko-
len har han spottet en tendens blandt
nutidens unge, som han gerne vil udfor-
dre. 

»Den her generation er jo verdensme-
stre i at afl�æse opgaver. De har lært præ-
cis, hvad de skal svare, for at få 10 eller 12.
Og det kan være et kæmpe problem, når
man arbejder med kunst, for det funge-
rer ikke på den måde. Her stiller vi me-
get åbne opgaver, og fi�dusen er, at det er
dig, der skal fi�nde ud af, hvordan du vil
lave dem«, siger han og fortsætter: 

»Og det gør mange enormt usikre i
starten, for de er så trænet i at gøre det
rigtige. Og hvis der fi�ndes et rigtigt, så
fi�ndes der også et forkert, og det betyder
jo, at man kan fejle. Og frygten for at fejle
oplever jeg særligt hos denne genera-
tion. De skal lære, at det ikke er at fejle, at
man gør noget helt andet, end det for-
ventede – for det er måske lige netop det
rigtige«. 

Kan man kalde det målrettet leg? 
For Ane, Søren, Qnud og Julius fylder an-
søgningsfrister, porteføljer og deadlines
ikke alt lige nu. Det fylder, men de forsø-
ger også bare at være, hvor de er. 

»Det er ikke, fordi der er sådan en præ-
tentiøs stemning omkring, at man skal
arbejde sig hen imod et eller andet. Jeg
føler egentlig, det er meget stille og ro-
ligt«, siger Julius og fortsætter: 

»Nogle er ret ambitiøse, men jeg sy-
nes, det er godt, at der er det andet også,
for ellers tror jeg, at det ville fylde for me-

get for dem, som måske ikke er her, fordi
de vil søge ind på et eller andet«. 

Ane nikker. »Det er mere et tilbud end
et fokus. Min underviser siger tit, at hvis
nogen har spørgsmål til ansøgninger, så
skal de bare sige til, og hun bruger gerne
en hel eftermiddag med dig. Men det er
ikke sådan, at vi får undervisning i, hvor-
dan vi søger ind«,
siger hun. 

Er I meget målret-
tede, eller er det
mest leg? 

»Jeg ved ikke,
om man måske
kan kalde det mål-
rettet leg?«, spør-
ger Qnud og kig-
ger rundt på de an-
dre. 

»Altså, man ud-
vikler sig jo sygt
meget, mens man
leger med det – og-
så fordi man får
mulighed for at
prøve så mange
ting af. I den første
uge havde vi et fæl-
les performance-
projekt. Jeg tror ik-
ke umiddelbart, at
nogen af os lige
havde valgt at pitche den, men det var
virkelig fedt og har også givet os et godt
fælles udgangspunkt til, hvad vi ellers la-
ver. Så jeg tror ikke, man kan sige, at det
’bare er leg’, egentlig«, siger han. 

Selv om Qnud og Julius i øjeblikket
maler, Ane laver grafi�k og Søren tager
billeder, så føler de sig ikke fastlåste i de-
res medier. Om kort tid skifter holdene,
og de skal alle sammen ud at prøve no-
get helt andet. 

»Jeg synes, der er noget fedt i, at man
skal prøve nogle forskellige processer af,

og at man måske
bliver nødt til at
skubbe til sin egen
komfortzone. Jeg
er vant til at arbej-
de med fotografi�,
men næste gang
vil jeg vælge seri-
grafi� (silketryk,
red.). Så jeg kom-
mer til at udvide
min horisont, og
det giver jo rigtig
mange inputs til
kunsten«, siger Sø-
ren. 

»Vi får så mange
inputs. Ikke
mindst fra hinan-
den!«, siger Qnud,
og Ane supplerer
med det samme: 

»Ja, virkelig me-
get. Vi to har jo for
eksempel en aftale

om, at vi skal op og lave tryk sammen. Så
kan vi kombinere det, vi hver især kan,
og lære af hinanden«. 
camilla.skovgaard@pol.dk

thomas.borberg@pol.dk

Det kræver
noget mindspace
at male. Jeg føler
bare sådan … 
Det kan godt være
lidt hårdt at male
nogle gange, det
er svært at 
forklare
Julius Hammer-Larsen, elev

»Hvis der kommer én, som gerne vil ind på
Kunstakademiet, og som derfor kun vil have maleri i alle tre 
perioder, så siger vi: Det skal du ikke. Du skal også prøve andre
medier af, fortæller forstander Michael Nielen. Her er Anna 
Mariegaard i gang med et maleri.



D
u skal på højskole, siger du? Fedt!
Hvad skal du bruge det til?

Sådan er mange unge forment-
lig blevet spurgt, når de har valgt
at tage et halvt år ud af kalenderen

til et højskoleophold. De seneste 15-20 år
har unge nemlig i stigende grad søgt
mod højskoler, der tilbød læring inden
for fagspecifi�kke områder. Men lige nu
sker der et skift.

»De seneste 15 år har vi haft en meget
målrettet ungdom, som især har opsøgt
fagspecifi�kke højskoler, men lige nu
mærker vi faktisk den modsatte ten-

dens. De unge er i mindre grad optaget
af specifi�kke fag, de vil det brede«, fortæl-
ler Lisbeth Trinskjær, der er formand for
Folkehøjskolernes Forening (FFD).

Tendensen er så ny, at foreningen kun
akkurat lige har kunnet bakke den for-
nemmelse op med tal. Hvert år laver FFD
en intern undersøgelse, som består af et
fast spørgeskema, der sendes ud til alle
højskoler, og som ideelt besvares af om-
kring 1.000 elever. Undersøgelsen er ble-
vet lavet siden 2011 og frem til nu – dog
med undtagelse af coronaårene 2020 og
2021.

Et af spørgsmålene lyder: ’Hvorfor har
du valgt at tage på højskole?’. Og her ty-
der svarene på, at højskoleelevers moti-
vation for opholdet har ændret sig en
smule. I 2011 svarede 21,7 procent af de
adspurgte elever, at de havde valgt at ta-
ge på højskole ’for at blive fagligt dygti-

gere jf. videregående uddannelse’. I 2015
lød samme svar fra 23,9 procent af ele-
verne, i 2019 (hvor undersøgelsen dog
kun blev besvaret af cirka 650 elever) lød
svaret fra 22,3 procent, og i 2022 var det
kun 11,8 procent af eleverne, der krydse-
de det svar af.

»Det er en meget ny tendens, som vi
først lige er begyndt at kunne bekræfte.
Vi oplever, det skyldes, at eleverne har
haft så meget specifi�k styring i det, de
kommer fra – sat på spidsen har de jo
nærmest haft kompetenceporteføljer, si-
den de gik i børnehave«, siger Lisbeth
Trinskjær.

Flere tal i undersøgelsen bakker ten-
densen op. Eksempelvis er andelen af
unge, der vælger højskole ’for at afklare
uddannelsesvalg’ faldet fra 42,7 procent
i 2011 til 25,2 procent i 2022, ligesom ka-
tegorien ’for at holde pause fra ar-

Nutidens unge vil ikke 
spekulere over, hvorvidt et
højskoleophold kan være
studieforberedende eller ej.
I dag bliver højskolen 
snarere en pause fra både
uddannelsesræs og 
præstationskultur – og et
rum, hvor de unge kan
mærke både fællesskabet
og sig selv. 

Time-out: »Højskoleopholdet er i højere
grad blevet en slags her-og-nu-pleje«

De seneste 
15 år har unge
brugt højskolerne
målrettet for f.eks.
at bedre deres 
chancer for at
komme ind på
drømme-
uddannelsen. 
Nu går tendensen 
i retning af, 
at de bruger 
højskoleopholdet
som en pause,
inden studielivet
fortsætter. På 
billedet hygges der
på Kunsthøjskolen
Holbæk. Foto:
Thomas Borberg

CAMILLA SKOVGAARD
THOMSEN
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Åbent for tilmelding til korte kurser på 
Roskilde Festival Højskole i uge 30 og 31. 

Glæd dig til en uge med strik, møbeldesign, 
maleri, sangskrivning, sejlads, kreativ aktivisme 
eller friluftsliv

Lange kurser på 3 til 10 måneder. 
Start i august, oktober, januar 
eller marts.

Find inspiration og udvikling på 
en kreativ højskole. 

rofh.dk

rofh.dk/sommer

              
MUSIK
LEDELSE

DESIGN

  
LYD&LYS

 FILM
   KUNST
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bejdsmarkedet’ er steget fra 12,4 procent
i 2011 til 21,2 procent i 2022.

»Når man laver højskole, så er man al-
tid ét skridt fra afgrunden, forstået på
den måde, at hvis der ikke er søgning fra
de elever, man skal bruge, så ryger sko-
len. Derfor har vi et meget fi�ntfølende
fi�mrehår til at fornemme ungdomskul-
turen. Og vi mærker, at der sker et skift
nu«, siger Lisbeth Trinskjær og fortsæt-
ter:

»Jeg tror, det er blevet forstærket af
den krise, vi lige har været igennem med
corona, og ikke mindst de mange andre
kriser, vi gennemgår: krig i Europa, kli-
makrise, økonomisk krise. Jeg tror, man-
ge unge spørger sig selv: Hvad er det, jeg
vil lægge mit liv i? Hvor vil jeg lægge min
ild?«.

Skaber rum til sig selv
Nutidens unge har gennem mange år få-
et fortalt, at de skulle hurtigt gennem
uddannelsessystemet, at de skulle præ-
stere, og at de ikke skulle spilde deres tid
med sidespring.

Men mange unge er så småt begyndt
at foretage en modbevægelse, fortæller
Anne Mette W. Nielsen, der er forsker hos
Center for Ungdomsforskning på Aar-
hus Universitet og blandt andet har be-
skæftiget sig med unges kulturelle ska-
belse.

»Højskoleopholdet er i højere grad
blevet en slags her-og-nu-pleje. Man kan
se det som en modreaktion på accelera-
tion og præsentationsorientering i ud-
dannelsessystemet, men man kan også
se det som en strategi, hvor de unge tan-

ker op, så de er klar til at træde tilbage i
det spor, når de er færdige med højsko-
len«, fortæller hun.

I dag søger de unge særligt mod høj-
skoler, som har en tydelig profi�l, fortæl-
ler Anne Mette W. Nielsen. Det skyldes
dog ikke så meget selve fagene eller stu-
dieorienterede tanker, men mere at de
unge ønsker at være en del af et fælles-
skab, de kan spejle sig i.

»Med højskoleopholdet laver de et
rum til sig selv. Det er en pausefunktion.
Og jeg er nysgerrig på, hvad der kommer
til at ske fremover. Om nutidens unge
også kommer til at sige: Jeg vil noget an-
det med mit liv, jeg gider ikke følge de
fastlagte spor mere«, siger Anne Mette
W. Nielsen.

Coronakrise, klimakrise, krig, infl�a-
tion og mistrivsel kan også have været
medvirkende til, at unge i øjeblikket for-
søger at vinde rum til fordybelse og me-
ning, forklarer Anne Mette W. Nielsen og
fortsætter:

»Unge oplever jo, at der hele tiden
kommer noget nyt udefra, som på man-
ge måder gør det meningsløst at forsøge
at tilrettelægge sin fremtid så detaljeret,
som de får at vide, de skal gøre. Der vil al-
ligevel ske noget, der forstyrrer og æn-
drer det spor, man forsøger at lægge for
sig selv«, siger hun og fortsætter:

»Jeg tror, det handler om to ting. Det
ene er, at de ikke hverken magter eller
ønsker at indløse samfundets overord-
nede forventninger til at blive produkti-
onsindivider, og det andet er deres ople-
velse af, at verden ikke fungerer på en så-
dan måde, at man kan planlægge sin

fremtid. Et dobbelt meningstab, kunne
man kalde det«.

Rønde Højskole ligger på det sydlige
Djursland og har specialiseret sig i at til-
byde brede, studieforberedende forløb.
Her kan eleverne vælge mellem fem
brede linjer: ’Medi-
cin & sygepleje’,
’Business & econo-
mics’, ’Science &
technology’, ’Jour-
nalistik, medier &
kommunikation’
og ’Psykologi &
pædagogik’. Lin-
jerne er populære,
og ofte må elever-
ne stå på venteli-
ste for at plads.

»Vi oplever ge-
nerelt en stigende
interesse for vores
studieforbereden-
de linjer, men ele-
verne kommer her
jo typisk for at få
en kombination af
både det faglige
og alt det andet,
en højskole også
kan tilbyde i form af stærkt socialt sam-
vær, oplevelser, rejser og inspiration«,
fortæller forstander Birgit Fuglsbjerg og
fortsætter:

»Her er jo intet pensum og ingen eksa-
mener, så undervisningen bliver nær-
mere en slags laboratorium, hvor elever-
ne kan forholde sig undersøgende og
oplevelsesorienteret til det faglige. Hvis

eleverne gerne vil bruge det til at søge
ind på kvote 2 på en uddannelse, så hjæl-
per vi med det, men mange elever kom-
mer også bare for at prøve ting af og bli-
ve klogere på, hvad de godt kunne tæn-
ke sig at lave i fremtiden«.

Forstanderen
kan godt genken-
de, at mange unge
tager på højskole i
dag, fordi de øn-
sker at blive kloge-
re på sig selv, og
fordi de ønsker at
opleve et stærkt
fællesskab – og
denne tendens
har vist sig særlig
tydeligt efter coro-
nakrisen, fortæller
hun.

»Vi oplever i øje-
blikket, at de unge
er meget sultne ef-
ter det sociale fæl-
lesskab. Mange
har måske stadig
’mén’… Ej, det er
måske for hårdt
sagt … Nej, det

tror jeg faktisk ikke, det er. De har mén
efter den lange periode, de var igennem,
med isolation og distance«, siger Birgit
Fuglsbjerg.

»I går var der en elev, der sagde til mig:
»Min sociale muskel er helt slap«. Og det
tror jeg er meget sigende. De kommer
for at få trænet den sociale muskel«.
camilla.skovgaard@pol.dk

Trangen til
at zoome ud fra
præstationsræset
skyldes måske en
stigende styring,
nærmest siden
børnehaven, 
fortæller Lisbeth
Trinskjær, der er
forperson i
Folkehøjskolernes
Forening. Her ses
unge fra Jyderup
Højskole, der går
på en aktivistisk
linje med fokus 
på grøn og 
bæredygting 
omstilling 
og handling.
Arkivfoto: Jens
Hartmann Schmidt 

»I går var der en
elev, der sagde til
mig: Min sociale
muskel er helt
slap«. Og det tror
jeg er meget 
sigende
Birgit Fuglsbjerg, 
forstander, Rønde Højskole
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LISELUND HØJSKOLE  SLOTSALLEEN 44  4200 SLAGELSE  WWW.LISELUND.DK
MAIL: LISELUND@LISELUND.DK | WEB: WWW.LISELUND.DK | FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/LISELUNDHOEJSKOLE

Senioryoga – 05.03.23-11.03.23
Introduktion til slægtsforskning – 05.03.23-11.03.23
Klædt på til klassisk – 26.03.23-01.04.23
Demensuge på Liselund – 11.04.23-15.04.23
De store religioner – 11.04.23-15.04.23
Skriv videre på dit liv – 16.04.23-22.04.23
Kom i gang med sang – 30.04.23-06.05.23
2. VERDENSKRIG – DE UKENDTE HISTORIER – 30.04.23-06.05.23
Kierkegaard og Grundtvig – 07.05.23-13.05.23
Strik og stræk – 14.05.23-20.05.23
Knivkursus – 14.05.23-20.05.23
Revy – en historie om Danmark – 21.05.23-27.05.23
SCENER FRA EN HOLBERGFORESTILLING – 30.05.23-03.06.23
Kunst og litteratur i Vestsjælland – 30.05.23-03.06.23
Vestsjælland på kryds og tværs – 04.06.23-10.06.23
Pilgrimsvandring – himmel og hav – 11.06.23-17.06.23
Midsommer på Liselund – 18.06.23-24.06.23
Seniordans – 25.06.23-01.07.23
Sommerkor på Liselund – 02.07.23-08.07.23
Vidunderlige Midt- og Vestsjælland – 09.07.23-15.07.23
Bridge – 16.07.23-22.07.23
Seniorsport – 23.07.23-29.07.23
Maleri – 23.07.23-29.07.23
Vestsjællands natur og historie – 30.07.23-05.08.23
Klassisk korstævne – 06.08.23-12.08.23
Sommerhøjskole – 13.08.23-19.08.23
Skriv med sanserne – 20.08.23-26.08.23
Øhop – 20.08.23-26.08.23
Frilufts- og naturliv – 27.08.23-02.09.23

LISELUND HØJSKOLE
Sjællands eneste seniorhøjskole

UNDERVISNING ∙ SAMTALE ∙ SAMVÆR I UNIKKE RAMMER



Jeg har lært, hvornår det
er bedst at afsløre min
baggrund, og hvornår jeg
skal lade være
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Johan Borups Højskole reportage

S
angen handler om en mentalt
stærk mand, hvis krop er ved at si-
ge fra. Om, hvordan krig og tortur
ikke var i stand til at knække ham.
Alia Sbahi Biehl holder om telefo-

nen, mens hun læser op. Det har hun ef-
terhånden gjort fl�ere gange, men aldrig
foran sangens hovedperson: hendes far-
far, hendes gidu, som også er titlen på
sangen. 

Decades make your amber eyes turn glas-
sy blue

The withering soul has started to peak
through 

In them I see the spirit that fl�ickers gold
Holding onto your hands as they start to

grow cold 

20-årig Alia Sbahi Biehl går på musiklin-
jen på Johan Borups Højskole i det indre
København. Gennem sit højskoleophold
har hun ofte ladet sig inspirere af sin far-
far og hans ophav, først på designlinjen

og nu på musiklinjen. Alias far er fra
Irak, og hendes mor fra Danmark. 

Forskellen i de to kulturer var især ty-
delig, da hun første gang luftede ideen
om at tage på højskole for at følge sine
kunstneriske drømme. Hendes mor og
mormor var med det samme forståen-
de, for det lød som en god idé, at Alia
kunne få lov til at danne sig som person
på en højskole og udforske sine kunstne-
riske evner. Alias far støttede hende og-
så, men han var samtidig bekymret for
usikkerheden i kunstbranchen. Tanken
om, at hun kunne ende som arbejdsløs
og uden et økonomisk sikkerhedsnet,
bekymrede ham en del. 

Alia har forsøgt at forklare højskole-
konceptet til sine bedsteforældre, men
de har haft svært ved at gennemskue,
hvad det helt præcist går ud på. 

»Stipendiet, jeg har fået tildelt, tror de
er som et amerikansk stipendium. At det
er, fordi jeg er dygtig, at de har valgt mig,
og ikke fordi jeg er etnisk minoritet«, si-

ger Alia Sbahi Biehl.  Da hun startede på
sit første semester på højskolen, turde
hun ikke tale højt om sit stipendium.
Hun var bange for, hvad de andre elever
ville tænke.  

»Jeg ville ikke have, de skulle tænke,
det var uretfærdigt, at jeg har fået lov til
at gå på skolen gratis«.

Men sådan har hun det ikke længere,
og hun har også fået tildelt et stipen-
dium for sit andet semester, så hun er i
stand til at være fortsætterelev. 

Et virvar af pas, visa og portrætter 
De engelske ord forsøger at kæmpe sig
igennem den rungende bas, der kan
mærkes i kroppen, og som fl�yder ud i det
lille lokale. Musiktimen er i gang, og
rundt om bordet sidder eleverne nær-
mest i trance, med fokuseret blik, rok-
kende bevægelser og total stilhed. 

Alia sidder med hovedet på skrå og lyt-
ter intenst, og da hendes musiklærer,
Michael Møller, påpeger kunstnerens

Alia Sbahi Biehl har svært
ved at forklare værdien af
sit højskoleophold til sin 
familie, der har irakiske 
rødder. Hun drømmer om
at blive kunstner og bruger
sin kontrastfyldte baggrund
aktivt i sine værker.

IKRAN ABDIAZIZ 
MOHAMED

MIRIAM DALSGAARD
(FOTO)
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20-årige Alia
Sbahi Biehl går 
på musiklinjen
på Johan Borups 
Højskole – det var
ikke hendes 
oprindelige plan
med studielivet.



På Højskolen Marielyst på Falster holder vi året rundt korte kurser på 1 uge eller 2 uger for seniorer. Alle 
kurser er fyldt med masser af sang og musik: Alle lærere er også musikere, vi har eget husorkester og eget 
koncerthus. Alt er i et plan (undtagen kontoret, der er på 1. sal) og alle værelser har eget bad og toilet. Direkte 
bus til hoveddøren fra hovedstadsområdet ved kursusstart og -slut.

Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse 
Tlf. 54 13 63 61. www.hsmarielyst.dk

I 2023 har vi 69 forskellige kurser hen over året. Du finder dem alle på www.hsmarielyst.dk, hvor du også kan tilmelde dig og på stedet 
få besked, om der er plads. I marts, april og maj har vi kurser med korsang, skriveri, klassisk musik, akrylmaling, livskraft, wellness, 
litterære humorister, digital fotografering, træværksted, kirker og kalkmalerier, evolutionen, kunstskole a la Bauhaus, yoga, klog på 
sprog, fra foto til maleri, fuglestemmer, romantik i den 3. alder, bridge, lystfiskeri og Sydhavsøernes herregårde.

KORTE KURSER FOR SENIORER 
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johan borups højskole reportage

evne til at turde »skide på genre« og »gå
andre veje end det traditionelle«, nikker
hun. Det er, hvad hun selv forsøger at op-
nå med sine sange. At skabe noget nyt og
turde gå veje, hvor ingen andre kunst-
nere har været før.

Det er vigtigt for Alia, at hendes iraki-
ske rødder kommer til syne i hendes
værker. Det ses i hendes musik, men og-
så i de kunstværker, hun arbejder med
ved siden af sin musik. Hun tager os med
ned på værkstedet, hvor hun bruger en
del tid. 

Hun fi�nder en sort bog frem, hvori der
er et virvar af pas, visa og portrætter. Pro-
jektet lavede hun på designlinjen, som
hun havde på sidste semester. Det var i
samarbejde med gæstelæreren Ana Pav-
lovi, hvis kunst omhandler identitet og
kulturelle forskelle i en stærkt globalise-
ret verden. 

Med sit eget projekt forsøger Alia at vi-
se det privilegium, der ligger i at have et
dansk pas og kontrasten mellem det ira-
kiske og danske. 

Men i det er hendes egen identitet og-
så til at fi�nde. Hendes families lange
fl�ugt til Danmark og deres hårde arbej-
de for at få det danske pas. Hendes mor,
som med sit amerikanske og danske
pas, er tegnet på at være privilligeret.
Blandt hendes forældre og irakiske bed-
steforældre gemmer der sig et billede af
en yngre Alia, som i dag har taget de to
kulturer til sig, og identiteten, som føl-
ger med. 

Alia gennemgår alle billeder og alle
pas med os, så vi kan forstå hvert enkelts
betydning. Hun har spredt det ud på

bordet, så det er tydeligt at se. Det grå
pas skiller sig ud med sin kedelige farve
og med ordene fremmedpas, alien,
stemplet foroven. 

Projektet indgår som en del af hendes
portefølje, som Alia vil indsende til
Kunstakademiet. Det er hendes store
drøm. Dét og at udgive et album eller to.  

Indtil for et år siden var planen at læse
antropologi, men hun fandt hurtigt ud
af, at hun ville noget mere med sin
kunst. 

»Jeg har ikke lyst til at sidde på et kon-
tor og skrive om andres kunst. Jeg vil
gerne være forfatteren«. 

Flugten og tanker om overlevelse 
Klokken er 12.30, frokosten står klar på
bordene, og Alia tager plads ved siden af
sin 20-årige veninde Leily Vahedi. De kan
relatere til hinanden og forstår følelsen
af, hvor svært det kan være at gå andre
veje end den traditionelle, når man har
indvandrerforældre. Kokken har lige

gennemgået dagens ret: pasta med
champignon og salat til, og der er også
veganske alternativer. Her skal der være
plads til alle. 

Eleverne har fordelt sig i de to spisesa-
le. Den ene har persiske tæpper, mørke
møbler og billeder på væggen. Den an-
den har rækker af hvide borde og bæn-
ke, og eleverne sidder så tæt, at nogle
skuldre mødes. Alia og Leily tager plads i
den første. 

»Mine forældre fl�ygtede fra Iran, ud-
dannede sig i Danmark og fi�k et godt ar-
bejde. Så de havde svært ved at forstå,
hvorfor jeg ville på en kunstnerisk høj-
skole, hvor jeg for det første selv skulle
betale, men også på grund af den usik-
kerhed, som følger med«, siger Leily Va-
hedi. 

FAKTA

Johan Borups 
Højskole
Er en højskole midt i København, som
tilbyder syv linjer med fokus på kunsten: 

Forfatter, nye rejsende, teater- 
og scenekunst, arkitektur og kunst, 
dokumentarfi�lm, design, musik. 

Frokost
i højskolens 
historiske rammer
midt i København.
Alia Sbahi Biehl
sidder i midten 
og Leily Vahedi til
højre.



www.seniorhoejskolen.dk | kontor@seniorhoejskolen.dk | 97 89 10 11

Har du lyst til inspirerende højskoleophold? 
SeniorHøjskolen ligger mellem hav, fjord og skov - både indenfor og udenfor byder vi på masser af 
lys, luft & fællesskab, der giver ny ilt til hoved, hjerte og krop. Vi laver højskole med hjemlighed, 

nærvær & høj faglighed. Velkommen til en mangfoldighed af mere end 80 forskellige korte kurser. 

Velkommen til SeniorHøjskolen i Nørre Nissum - ikke blot i live, men sprællevende! 

WWW.SENIORHOEJSKOLEN.DK

BESTIL PÅ 97 89 10 11

www.seniorhoejskolen.dk

LIDT OM SENIORHØJSKOLEN
SeniorHøjskolen er verdens ældste seniorfolkehøjskole med korte kurser. Priserne inkluderer fuld pension, 
undervisning, ekskursioner og vandmotion. Enkeltværelsestillæg 600 kr. Værelser med eget bad og toilet.

AKTIVE KURSER
Få den vestjyske natur helt ind under huden på 
vores velbesøgte vandre-, cykel- og fuglekurser. 
Over stok og sten - vind i håret - skumsprøjt og 
pulsen op. Terræn, bakker og frisk vestenvind. 

14-DAGSKURSER
Her er højskolelivet i fokus, og I har med valg-

fagene mulighed for at skræddersy jeres ophold. 
14 dage med lys, luft, fællessang og fællesskab, 

lækker mad, foredrag og Vesterhav. 

KREATIVE VÆRKSTEDER
De kreative værkstedskurser 

og -valgfag favner både keramik, akryl, croquis, 
broderi, pilefl et, naturværksted, plantesafari, 

gips samt skrive- og erindringsværksted.

Aktive kurser
2023

4.250 - 5.500 kr.

14-dagskurser
2023

6.550 - 7.450 kr.

Krea-kurser
2023

4.250 - 5.350 kr.

MUSIK & SANGKURSER
Musik og sang kan I fordybe jer i på forskellige 
måder på vores kurser. Det kan være korsang, 
gospel, stemmetræning, musikfest, orkester 

eller fællessang. 

SKØNNE VESTJYLLAND
En vestjysk højskolemundfuld af smags-

oplevelser. Er du til frisk luft, god mad, skønt 
fællesskab, hygge, sang og musik 

- så kom glad, og bliv glad.

KLASSISK HØJSKOLE
Skønne Vestjylland til sansning og refl eksion. 

Kom med på højskole, hvor vi folder kultur, natur 
og den vestjyske egn ud gennem fællessang, 

foredrag, lækker mad og ekskursioner.

Musikkurser
2023

4.250 - 5.350 kr.

Vestjylland
2023

4.650 - 5.550 kr.

Klassisk højskole
2023

4.250 - 5.450 kr.

HISTORIE OG SAMFUND
Gennem ture, diskussioner og foredrag sætter 

vi fokus på historie, psykologi, religion, 
verdenspolitik og samtid. Vi besøger kirker, 
mindesmærker og andre spor i Vestjylland.

LITTERATUR & FILOSOFI
På nogle kurser dykker vi ned i litteraturen og 

fi losofi en - og på andre kurser, er vi selv med til at 
skabe fortællingerne. Vi diskuterer, drager på tur 

og oplever litteraturen sammen.

REJSEKURSER i 2023
I 2023 har vi stadig plads på 2 af vore

højskolekurser med efterfølgende rejser:

* Bag om balterne - kulturrundrejse *
* De danske spor i Slesvig * 

BESTIL KATALOG 2023
OG KURSER PÅ

97 89 10 11
eller seniorhoejskolen.dkSamfundskurser

2023
4.250 - 5.550 kr.

Litterære kurser
2023

4.850 - 5.350 kr.

nærvær & høj faglighed. Velkommen til en mangfoldighed af mere end 80 forskellige korte kurser. 

Velkommen til SeniorHøjskolen i Nørre Nissum - ikke blot i live, men sprællevende! 

...
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Ferieophold på  
Nyborg Strand

 
 

Nyborg Strands ferieophold er det tætteste, du kommer 
på et mini-højskoleophold med fællesskabet og den 

gode samtale i fokus. De henvender sig til alle, der finder 
det interessant at drøfte forskellige aktuelle emner 

på tværs af generationer. Opholdene inkluderer fuld 
forplejning, adgang til Nyborg Strands Spa & Fitness, 
overnatning samt foredrag og forskellige aktiviteter.

Sommerophold
11. - 17. juli 2023

Vi glæder os til at byde velkommen til en indholdsrig 
sommeruge med noget for enhver smag, højt til loftet  

og plads til alle. 

Omgivet af skov og strand skal vi bl.a. møde  
Informations chefredaktør Rune Lykkeberg, dr.jur. og 

professor emerita Eva Smith samt kulturjournalist  
og forfatter Camilla Stockmann. Vi skal grine med  
Karen-Marie Lillelund og lytte til Kirsten Olesens 

fortællinger om sin tid som Agnes. Vi tager på udflugt 
sammen, og vi har en hel dag med italiensk tema.

Se det fulde program på nyborgstrand.dk.  
Pris pr. person kr. 7.098,-  i enkelt- eller dobbeltværelse.

Nyborgmødet 
15. - 18. oktober 2023

Årets tema er “Tid”. På årets Nyborgmøde skal vi tale om, 
hvad det er for en tid, vi lever i og prøve at spejle vores 
tid i evighedens perspektiv. En række personligheder 
giver deres bud på årets tema – bl.a. den prisvindende 
pressefotograf Jan Grarup samt forfatter Kristian Leth. 

Og under overskriften “Sange til livet” giver Anne Linnet 
koncert for os allesammen.

Programmet opdateres løbende på nyborgstrand.dk.  
Pris pr. person kr. 4.600,- i enkelt- eller dobbeltværelse.

Opera på Stranden
14. - 17. oktober 2023

Vi ser frem til fire dage, hvor vi får et indgående kendskab 
til opera set fra mange forskellige vinkler. Med indlæg og 

koncerter bliver vi ført ind i operaens verden på et højt 
kunstnerisk niveau. 

Programmet opdateres løbende på nyborgstrand.dk.  
Pris pr. person kr. 4.600,- i enkelt- eller dobbeltværelse.

Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg
65 31 31 31 nyborgstrand@nyborgstrand.dk 

johan borups højskole reportage

Leily Vahedi var ikke klar over, at det
var muligt at få et stipendium, og det var
først to uger inde i sit ophold, at hun
fandt ud af det gennem Alia. 

»De kom til Danmark, en stærk vel-
færdsstat, hvor man ikke betaler for ud-
dannelse. Derfor gav det ingen mening
for mine forældre«.

Da hun første gang fortalte sine foræl-
dre, at hun gerne vil være skuespiller, så
hun panikken brede sig i deres øjne. De
havde svært ved at forstå, hvorfor hun
havde valgt at gå den usikre vej, hvor
hun kunne ende som arbejdsløs. Nu
hvor de havde knoklet så hårdt for at gi-
ve hende et privilegeret liv. 

»De gør det af ren kærlighed, så jeg for-
står det godt. Men jeg ville ønske, de
kunne forstå, at tiderne har ændret sig,
og at jeg nok skal klare den«, siger hun. 

Kamæleonen 
Alia Sbahi Biehl betegner sig som en ka-
mæleon. Præcis som den er hun i stand
til at skifte farve fra den dag til den an-
den. Hun er selv godt klar over det privi-
legium, der følger med en todelt bag-
grund. Med en dansk mor og en irakisk
far kan hun frit vælge, om hun vil identi-
fi�cere sig som det ene eller det andet. 

Med sit mørke hår, der lige akkurat
rammer hendes skuldre, og brune øjne,
som næsten forekommer sorte, vil Alia
mene, at hendes mellemøstlige rødder
er til at ane. Men ikke alle er i stand til
det, og især etniske danskere tror, hun er
fra Italien eller andre lande i nærheden. 

Noget, som kun har vist sig at være en
fordel gennem årene. For hun ved, hvil-
ke tanker folk gør sig om mennesker fra
Mellemøsten, og hun har selv været vid-
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ne til, hvordan hendes far er blevet udsat
for diskrimination. 

»At ligne en araber kan på mange må-
der virke hæmmende. Desværre. Og der-
for har jeg lært, hvornår det er bedst at
afsløre min baggrund, og hvornår jeg
skal lade være«.

De gange, hvor hendes danske side er
en fordel, er, når hun skal skrive en job-
ansøgning. Der undlader hun Sbahi og
nøjes med at skrive Alia Biehl. Andre
gange giver det mere mening at itale-
sætte hendes irakiske rødder, som da
hun i sommer søgte om et stipendium.
Noget, som længe gav hende dårlig sam-
vittighed, for hvornår er man minoritet
nok?

»Jeg tænkte til at starte med, at der var
andre minoriteter, som havde brug for
det mere end jeg. At jeg brugte det på en
dårlig måde, men nu synes jeg, det er ni-
ce, jeg kan få lov til det«.

På grund af sin mor har hun meget vi-
den om dansk kultur. Det, føler hun, har
gjort det nemmere at gå på højskole,
hvor der er stort fokus på danske værdi-
er.

»Jeg drikker, og jeg har da tænkt over,
hvordan jeg ville have det på højsko-

Alia Sbahi Biehl arbejder på et 
projekt, der skal med i hendes ansøgning 
til Kunstakademiet. Til venstre ses et
af hendes værker, hvor pas og 
identitetspapirer fra hendes barndom og
familie indgår. Det er vigtigt for Alia, at
hendes irakiske rødder kommer til syne 
i værkerne.

FÅ EN OPLEVELSE 
FOR LIVET

Vi arrangerer ophold for: 
ÆLDRE OVER 50 ÅR: 
 � Fokus på kulturmødet og civilsamfundets  
betydning.

 � Forvent en deltagerorienteret og  
virkelighedsnær læring.

 � Bliv inspireret af lokale eksperter og ildsjæle.

UNGE MELLEM 18-29 ÅR:  
 � Oplev andre landes kulturer og natur i trygge og 
sikre rammer.

 � Få større indsigt i globale problemstillinger. 

 � Kom på udflugter og besøg hos lokale  
organisationer.

Vi skaber rammerne for et godt ophold 
med et helt særligt rejsefællesskab.

Læs mere på: globalcontact.dk
eller ring til os på: 7731 0022

Tag med på højskole 
i udlandet



len, hvis jeg ikke gjorde. Jeg tror ikke, jeg
ville kunne indgå i fællesskabet på sam-
me måde«, siger Alia. 

Men at gå på højskole var ikke en del af
planen. For den bekymring for hendes
fremtid, som især hendes far og farfar
bærer rundt på, kan hun godt mærke
har sat sig i hende. Det er også af den
grund, hun overvejede at gå en anden
vej end den kunstneriske. Opsøge noget
mere sikkert. 

»Min farfar laver selv skulpturer i sin
fritid, men til trods for det er han usik-
ker på mine vegne, og den fremtid, som
venter forude«.

Han ved, hvor hård en branche det er,
og hvor stor en økonomisk usikkerhed
der er forbundet med kunstverdenen.
Men Alias ambition om at søge ind på
Kunstakademiet kan hendes familie se
en nytte i, og der er også en vis prestige
forbundet med akademiet. Noget, som
hendes indvandrerfamilie vægter højt. 

»Det at være kunstner med mellem-
østlig baggrund er også en særlig ting,
for mine bedsteforældre tænker jo slet
ikke, jeg kan tjene penge på det, så de
spørger, om jeg ikke skal være tandlæge
i stedet«.

Mandæisme og en øvre lysverden
Om få uger er det Alias tur til at stå på
scenen til morgensamlingen. Hver mor-
gen efter morgensang bliver der holdt et
oplæg af enten lærere, elever eller eks-

terne gæster. Til dagens morgensamling
er det Albert Grøndahl, underviser på
linjen Nye Rejsende, der har sat sig til
rette i lænestolen. Han forsøger at for-
klare forsøget på helhed og rejsen, vi
mennesker tager sammen i fællesskab.
Rundtomkring nikker eleverne og smi-
ler, og hans budskab synes at nå ud i sa-
len. Da han er færdig med sit oplæg, er
klapsalverne høje og varer nogle lange
sekunder. 

»Det, som jeg synes er fedest ved mor-
gensamling, er, når vi får besøg af kunst-
nere med etnisk minoritetsbaggrund«.

Nogle måneder tilbage fi�k højskolen
besøg af Simona Abdalla, en palæstinen-
sisk-dansk perkussionist, som spiller på
darbuka, hvilket er usædvanligt for kvin-
der i Mellemøsten. Alia følte sig inspire-
ret af hendes vilje og mod til at bryde ud
af rammerne. 

»Hendes udfordring med at være vok-
set op i et meget konservativt hjem og så
blive kunstner efterfølgende, det er no-
get, mange af os med samme baggrund
kan relatere til«.

Når Alia skal stå foran sine medstude-
rende om nogle uger, skal hun fortælle
om mandæisme: en gnostisk religion
med en rig mytologi, der fortæller om
en øvre lysverden og skabelsen af den ak-
tuelle verden. Alias irakiske familie er til-
hængere af mandæisme, men selv er

hun ikke særlig religiøs.  Morgensamlin-
gen bliver rundet af med en påmindelse
om turen til Bornholm, hvor vicefor-
stander Julie Sass fortæller, hvornår der
er afgang fra skolen, og at eleverne ikke
må bringe stærk alkohol med på turen.

De må kun drikke øl og vin. »Så der er in-
gen grund til at smugle en fl�aske vodka
med på turen«, siger hun og bliver mødt
med latter fra eleverne. 

Alkoholreglerne skal overholdes, for
ingen skal føle sig udenfor, hvis de ikke

drikker af religiøse årsager eller ikke har
lyst. 

»Jeg er glad for, at de fokuserer så me-
get på det, for jeg synes, det er vigtigt, og
det forstærker kun fællesskabet«, siger
Alia Sbahi Biehl. 

Alia Sbahi 
Biehl vil være
kunstner. Hendes
bedstefar lavede
skulpturer i sin 
fritid. 

Jeg har ikke lyst
til at sidde på et
kontor og skrive
om andres kunst.
Jeg vil gerne være
forfatteren
Alia Sbahi Biehl, 
elev Johan Borups Højskole
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memphis, 
new orleans

friluftsliv

sejlertogt 
i danmark

idræt og 
vandsport

nepal 
explorer

musik

norges-
eventyr

keramik

ghana

politik 
og debat

balkan

kunst



Tilbage ved frokostbordet diskuterer
de fortsat deres valg om at tage på høj-
skole. 

For Leily Vahedi var det vigtigt at udvi-
de sin horisont og dygtiggøre sig, inden
hun søger ind på en videregående tea-
terskole. 

»For at jeg kan
uddanne mig som
skuespiller, kræ-
ver det først, at jeg
har noget viden og
læring inden for
faget, fordi det er
så svært at komme
ind på skolen«, si-
ger hun. 

De synes, at
mange af eleverne
ligner hinanden
på forskellige
punkter. Flere af
dem har forældre,
som er skuespil-
lere, forfattere el-
ler har en anden
kunstnerisk bag-
grund, og det kan
give dem en for-
del, for deres forældre forstår dem og de-
res drømme.  

»Mine forældre mener jo, jeg stadig
har sabbatår, og de spørger ofte, hvornår
jeg skal i gang med min uddannelse.
Men for mig er det her ikke lig med sab-
batår«, siger Leily Vahedi. 

Alia nikker. 
»Min farfar, som bor i Iran, ringer til

mig hver uge for at spørge, om jeg er
startet på universitetet. Og når jeg for-
tæller ham, at jeg vil være skuespiller og
gerne vil søge ind på skolen, bliver han
lettet, for i det mindste tager jeg en ud-
dannelse«, siger Leily Vahedi med et

smil. 
»Vores forældre

vil gerne bevise, at
deres hårde arbej-
de og den lange
fl�ugt til Danmark
har betalt sig for
deres børn. Mine
bedsteforældre er
altid imponerede,
hvis nogle siger, de
er uddannet læge,
men hvis man si-
ger, man er kun-
ster, får man en
helt anden reak-
tion«, siger Alia. 

De håber, at ide-
en om højskole
kan brede sig til
fl�ere etniske mino-
ritetsmiljøer, og at
fl�ere vil få øjnene

op for, hvor stor en værdi der ligger i et
højskoleophold. 

»Min tone lyder skæv«
Efter musiktimen er det blevet tid til, at
Alia sammen med sin gruppe skal lære
at producere en sang. Det er en af grun-
dene til, at hun startede på musiklinjen,
for hun kan sagtens skrive tekster, men

det med at gøre en sang færdig har hun
altid haft svært ved. De rette værktøjer
og instrumenter kan være svære at gen-
nemskue. Vi tager op på skolens øverste
etage, hvor et af musiklokalerne er. Loka-
let er døbt SUN, og udsigten afslører sko-
lens terrasse, hvor eleverne hænger ud i
de varme måneder, men som i disse kol-
de måneder ser våd og kedelig ud. 

Alias bløde stemme fl�yder ud i lokalet,
og al snak ophører. De lytter koncentre-
ret efter mulige fejl og steder, hvor lyden
skal justeres. 

»Det er da blevet ret godt, ik’«, spørger
Alia. 

Og hendes to medstuderende nikker.
Bag ved den engelske tekst spiller, hvad
der lyder som en tromme, men som fak-
tisk er en skraldespand. 

Deres lærer, Michael Møller, kommer
ind for at hjælpe med det tekniske, og
begreber som pitch-correction og auto-
tune bliver nævnt nogle gange. 

Alia bliver lidt i tvivl efter at have hørt
sin stemme gentagne gange, for nu bli-
ver fejlene tydeligere. Mennesker, som
ikke har forstand på musik, ville ikke
kunne høre det, Alia påpeger. Men Alia
er sikker. 

»Lige der, kan I høre det? Min tone ly-
der skæv«. 

Hun overvejer at optage det om, men
hendes lærer er ikke helt enig med Alia.
Han lægger noget autotune ind over, og
de bliver alle enige om, at nu lyder det
helt, som det skal. 

»Jeg vil gerne være i stand til at vise en
sang frem helt stolt, men lige nu mang-

ler jeg en del viden, og det er så det, jeg
lærer her på skolen«. 

Især det, at de bliver inddelt i grupper,
hjælper, for på den måde kan de læne sig
op ad hinanden og lade sig inspirere af
hinandens evner. 

»Det at være omringet af kreative
mennesker er virkelig inspirerende, og
det, at vi kan kombinere vores evner,
styrker kun vores sang«, siger Alia Sbai
Biehl. 

’Gidu’
Alia piller ved sit slips, mens hun forsø-
ger at samle tankerne. Slipset er fra hen-
des farfar, som også har lært hende at
binde det. Lige nu føler hun sig endnu
tættere på ham, end hun i forvejen er, da
han er fyldt 86. 

»Jeg føler mig virkelig heldig over at
have fået 20 år med ham, for det er ikke
de fl�este, som får lov til det«.

Derfor har hun også dedikeret sangen
’gidu’ til ham – det udtales gidu eller jidu
og betyder bedsteforælder på arabisk. 

Life dealt you meddled cards but you kept
one up your sleeve 

War and torture were never to be your de-
feat 

In all odds , You don’t fold 
You played your cards right 
Soon the fi�nal dice will be rolled 
All Beautiful songs have ended before 
And now the queen of spades has come

knocking at your door.
ikran.abdiaziz@pol.dk

miriam.dalsgaard@pol.dk

Alia Sbahi 
Biehl har sunget
det meste af sit liv,
men hun håber at
blive bedre til at
producere sange 
i løbet af sit
højskoleophold.

Jeg ville ikke 
have, de skulle
tænke, det var
uretfærdigt, 
at jeg har fået 
lov til at gå på
skolen gratis
Alia Sbahi Biehl, 
elev Johan Borups Højskole
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B
jørn Bredal sætter sig til rette i læ-
nestolen på sit kontor. Det føles
hjemligt med persiske tæpper og
rødbrune vægge, og det er også
hensigten, for Johan Borups Høj-

skole skal i sin helhed føles som et hjem
for alle, og den rummelighed er også no-
get, som skal afspejle sig i elevfordelin-
gen. 

»Vores skole skal i så høj grad som mu-
ligt afspejle samfundet i al dets diversi-
tet. Derfor arbejder vi hele tiden med at
øge mangfoldigheden og nå ud til unge

med etnisk minoritetsbaggrund«, siger
forstander Bjørn Bredal. 

Da Johan Borups Højskole blev grund-
lagt, var den længe den eneste højskole,
som lå midt i byen. 

Med en god beliggenhed midt i indre
København håber man at nå ud til miljø-
er, hvor unge ikke har hørt om højskoler,
eller hvor de ikke ser det som en mulig-
hed. 

»Vi forsøger at møde dem der, hvor de
er, og tage en snak med de unge og deres
forældre. Typisk taler vi ikke med foræl-
dre, men vi har forståelse for, at familie-
relationen er anderledes i nogle etniske
minoritetsmiljøer«.

Over for de unge og forældrene forsø-
ger de at forklare, at højskoler er meget
mere end druk og fester, som nogle kan
tænke. Man forklarer, at det er et sted,
hvor unge lærer arbejdsdisciplin, møde-
disciplin, samarbejde med andre – alt
sammen vigtige kvaliteter, som de unge
kan bruge i deres videre uddannelse. 

På højskolen har de omtrent 100 ele-
ver, hvoraf ti har etnisk minoritetsbag-
grund. Nogle af dem har fået tildelt et
stipendium, hvilket de forsøger at fi�nde
til så mange som muligt. 

»Det er ikke altid, vi har fundet nogen,
som vil give os pengene, og så kan vi kun
give halve stipendier. Men typisk tildeler

vi omkring fem til ti årligt«, siger Bjørn
Bredal. 

Elever på lige fod
Generelt synes Bjørn Bredal, at der i det
danske samfund er en mærkelig måde
at se på mennesker med etnisk minori-
tetsbaggrund, som om det er et evigt
problem, og den opfattelse vil han gerne
gøre op med. På højskolen forsøger de
dermed at give deres »lille bidrag til at
bryde med den måde, vi taler om andre
mennesker på«.

»Den megen tale om racisme og mino-
riteter kan dog også give backlash, fordi
den enkelte så tror, at han eller hun hver
gang skal stille op og være repræsentant
for sit mindretal. Og der tror jeg, at der
kan være en stor værdi i at gå på højskole
og bare være en elev«, siger Bjørn Bredal. 

Men er det ikke en naiv tankegang?
»Jo, det er supernaivt. Men den naivi-

tet tager jeg på mig, for jeg oplever, hvor-
dan hold efter hold er glade for den nai-
vitet«, siger han med et grin. 

»Vi forsøger ikke at se eleverne, som re-
præsentanter for deres mindretal, for de
er jo også så meget andet. Måske spiller
de tennis, eller så kan de ikke lide korian-
der. Vi er allesammen kombinationer af
alt muligt«, fortsætter han. 

Det er især i praksis, at den naivitet

kommer til syne, og hvor alle elever mø-
der hinanden på lige fod. 

»Når eleverne mødes om det faglige,
hvor de bestræber sig på at nå et højt fag-
ligt niveau, er der ingen, som fokuserer
på køn eller minoritet. I de timer er man
blot en elev på højskolen«.

Det samme sker, når eleverne mødes
til dagens måltid, hvor alle spiser 12.30,
og når en elev har fødselsdag, synger alle
fødselsdagssang. 

»Så jeg vil sige, at det snarere er prak-
sis, som gør det muligt.«

Den danske fremskridtstænkning 
Der er nogle miljøer, som kender højsko-
ler godt, hvor det er en del af familietra-
ditionen, og hvor man ved, at man skal
spare op, eller hvor ens forældre er klar
til at betale for opholdet. Andre miljøer
har ikke stort kendskab til det, og det
gælder også etniske danskere.

I nogle af disse miljøer kan man være
fanget af den danske fremskridtstænk-
ning, hvor alting hele tiden er et skridt
mod det næste, mener Bjørn Bredal. 

»Her handler det om, hvor hurtigt
man kan blive tandlæge, eller hvor hur-
tigt man kan blive læge. Og der er høj-
skoletænkningen en helt anden«. 

Det er også en tænkning, som kan
præge skandinaviske unge. 

Gennem stipendier, 
samtaler med familien og
ved at komme ud i miljøet
har Johan Borups Højskole
i flere år arbejdet med at få
etniske minoriteter til.

»Vi forsøger ikke at se eleverne, som repræsentanter for deres mindretal, for de er også så meget andet«

H ØJ S KO L E  S O M M E R KU R S U S

FÆ L L E S  O M  S A N G E N
1 0 .  -  1 6 .  J U L I  2 0 2 3

I løbet af ugen skal vi på opdagelse i 19. udgave af højskolesangbog-
en. Vi skal synge os igennem de forskellige afsnit i højskolesangbog-
en under kyndig vejledning af forskellige vejvisere, der fører os ind i 
musikken og teksterne. Gennem disse temaer får vi således nye pers-
pektiver på alt det, der binder os sammen: Livet, kærligheden, troen, 
fædrelandet og vores fælles historie. 

Det smukke ved både højskole og livet i almindelighed er, at vi alle 
kan bidrage med forskellige historier og erfaringer, og derved bringe 
perspektiver på alt det i tilværelsen, der er større end os selv. Ved 
hjælp af musikken og sangen, skal vi komme hinanden og det fælles 
liv nærmere og på den måde få udvidet vores horisont både men-
neskeligt og musikalsk.

Kurset er for alle sangglade, der gerne vil have nogle perspektiver på livet, rammesat af fællessang. 

I løbet af ugen kan du  bl.a. møde

ULDUM HØJSKOLE W W W. U L D U M - H OJ S KO L E . D K

Martin Strange
musiker

Sara Grabow 
musiker

Gunni Torp 
musiker

Amanda Krogh
musiker

Jacob Tybjerg 
højskolelærer

Frederik Aamand
højskolelærer 

Helle Nørby
præst

Højskolesang-
bogen
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Bjørn bredal interview

Vi vil gerne
lave skolen,
som vi har lyst
til og ikke for 
at tiltrække 
et bestemt 
kundesegment 
Bjørn Bredal,
forstander

IKRAN ABDIAZIZ 
MOHAMED



»Vi har en opgave i at forklare, at de
skal sænke skuldrene, mens de er her, og
at de skal prøve at fi�nde sig selv«. 

Det kan være svært at forklare højsko-
lekonceptet til indvandrerforældre,

som er kommet hertil for en eller to ge-
nerationers siden, og hvor det kan være
endnu sværere for dem at se nytten i et
højskoleophold. 

»Paradokset er, at unge, som har gået

på højskole, ofte klarer sig rigtig godt,
når de kommer ud. Det er ofte noget,
som kan være svært at lure i det danske
samfund, den der højskoletænkning,
hvor man ser den enkelte som et helt
menneske«, siger han. 

Ifølge Bjørn Bredal er der kommet fl�e-
re etniske minoriteter til højskolen i de
seks år, hvor man har arbejdet målrettet
med det. Nogle er kommet gennem sti-
pendier, andre har betalt selv. 

Alkoholfrit introforløb
Myten om, at højskoler er et sted fyldt
med fest og druk, forsøger de at modar-
bejde på Johan Borups Højskole. De før-
ste to ugers introforløb er uden alkohol
på skolen. Derefter må der drikkes øl og
vin og ikke noget stærkere. 

»Det skal være sådan, at man skal kun-
ne gå på højskole og have en hvilken
som helst religion«.

Fra skolens side gør man meget for, at
alle kan føle sig velkomne, og det er uan-
set race, køn og religion. Og nye særlige
linjer med fokus på at tiltrække fl�ere
med etnisk minoritetsbaggrund er ikke
på ønskelisten.

»For vi vil gerne lave skolen, som vi har
lyst til og ikke for at tiltrække et bestemt
kundesegment«, siger Bjørn Bredal. 
ikran.abdiaziz@pol.dk

»Vi forsøger ikke at se eleverne, som repræsentanter for deres mindretal, for de er også så meget andet«

Maltvej 1     I     6600 Vejen     I     Tlf. 76 96 18 00     I     www.askov-hojskole.dk

Få oplevelser for livet
Korte kurser året rundt – bliv en del af fællesskabet
og fordyb dig i det, du brænder for

K

Mød aktuelle forfattereMød aktuelle forfattere
Tag med ud i naturenTag med ud i naturen
Syng og spil sammen med andreSyng og spil sammen med andre
Dyrk dine kreative interesserDyrk dine kreative interesser
Kom med på udflugterKom med på udflugter

Læs mere herY
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Bjørn Bredal 
er forstander på
Johan Borups 
Højskole. Foto: 
Miriam Dalsgaard

FAKTA

Johan Borups
Højskole
Er en højskole i Wedells Palæ ved
Frederiksholms Kanal i København. 
Skolen har navn efter sin grundlægger,
Johan Jacob Nansen Borup, der
grundlagde skolen som Borups
Læreanstalt i 1891. 

Den er den eneste højskole i Danmark,
der ligger midt i en storby, og den til 
tilbyder syv linjer: Forfatter, Nye
rejsende, Teater- og Scenekunst, 
Arkitektur og Kunst, Dokumentarfi�lm,
Design, Musik.  
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ukrainere på højskole nyhed

D
et er første gang, jeg har forladt
Ukraine, siden krigen begyndte.
Det var lidt svært til at starte med.
Men her er rigtig mange søde
mennesker, så jeg synes, det bliver

nemmere hver dag«.
Sådan fortæller 23-årige Marta Kostiv,

der for nylig er startet som højskoleelev
på Den Internationale Højskole i Hel-
singør. Hun er én blandt 27 ukrainske
unge, der dette forår har fået mulighed
for at komme på højskole i Danmark
gennem en ny støttepulje hos Folkehøj-
skolernes Forening.

»Jeg tænkte, at det var en god mulig-
hed for mig, for jeg har ikke prøvet at
studere i udlandet før, og det er fedt at
prøve det her, hvor der er mennesker fra
hele verden. Jeg håber, at jeg kan lære en
masse af deres oplevelser og deres kul-
tur«, fortæller Marta Kostiv.

Inden hun startede på højskole, arbej-
dede hun blandt andet i en nødhjælps-
organisation i Ukraine, hvor hun stod
for at distribuere humanitær hjælp ud
til de af landets områder, som er aller-
hårdest ramt af krigen. Og nu er hun høj-
skoleelev i Helsingør, hvor hun har valgt
at fordybe sig i fag som globale udfor-
dringer, eksistentiel fi�losofi�, intersektio-
nelle studier, geopolitik i postsovjetiske
områder og så et begynderkursus i
dansk.

»Jeg vil gerne lære mere om Danmark
og dansk kultur, mens jeg er her. Og så
håber jeg på at få venner fra hele verden
og blive klogere på mig selv, og hvad jeg
har lyst til at lave i fremtiden«, fortæller
hun.

Åbn jeres højskoler for vores unge!
Initiativet omkring støttepuljen, der har
gjort det muligt for unge ukrainere som
Marta Kostiv at komme på højskole, blev
sat i gang, kort efter at krigen brød ud,
fortæller Sara Skovborg Mortensen, der
er international konsulent i Folkehøj-
skolernes Forening.

»Da Rusland invaderede Ukraine,
spurgte vi os selv, hvad vi i højskolebevæ-
gelsen kunne gøre for at hjælpe«, siger
Sara Skovborg Mortensen og fortsætter:

»Og som en del af vores øvrige interna-
tionale arbejde, havde vi på det tids-
punkt faktisk allerede været i kontakt
med ukrainske organisationer, som er
inspireret af den danske folkehøjskole-
tradition, og som gennem en længere

Ny støttepulje giver unge
ukrainere mulighed for at
komme på højskole
i Danmark. Én af dem er 
23-årige Marta Kostiv, 
som er elev på Den 
Internationale Højskole.

Vi får brug for unge mennesker med demokratisk mod efter krigen

Efter Ruslands angreb på Ukraine kom 45 unge ukrainere på besøg i Danmark og besøgte bl.a. Krogerup Højskole i Humlebæk, hvor dette billede
blev taget. Siden er 27 andre ukrainske unge og 1 russisk kommet på højskole i Danmark i et forsøg på at vise, hvad demokrati er i praksis, og hvad et 
respektfuldt fællesskab kan bygge på. Arkivfoto: Christian Falck Wolff

CAMILLA SKOVGAARD
THOMSEN
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periode har haft ønsker om at starte fol-
kehøjskoler i Ukraine med henblik på at
styrke unge menneskers demokratiske
dannelse og mod på handling«.

Da krigen brød ud, indkaldte forenin-
gen derfor straks til et onlinemøde for
alle de danske højskoler, hvor de ukrain-
ske kontakter også blev inviteret med
for at give deres bud på, hvordan de dan-
ske højskoler kunne bidrage med hjælp.

»Fra de ukrainske kontakter lød den
centrale melding: Åbn jeres højskoler
for vores unge. Vi får brug for unge men-
nesker med demokratisk mod, som kan
blive klar til at bygge samfundet op på
den anden side af krigen«.

Med hjælp fra landets højskoler starte-
de foreningen en indsamling, så alle
havde mulighed for at donere penge til,
at unge ukrainere kunne få mulighed
for at komme på et højskoleophold i
Danmark.

»I løbet af nogle måneder fi�k vi samlet
midler til at kunne sende seks unge
ukrainere på højskole i efteråret 2022.
Og ordningen er blevet sådan, at de høj-
skoler, som vælger at tage en ukrainsk

elev ind, også støtter økonomisk ved at
sætte egenbetalingen så langt ned, som
det overhovedet er lovligt for dem. Og så
dækker vores støttepulje den egenbeta-
ling med et stipendium«, forklarer Sara
Skovborg Mortensen.

Mens indsamlingen var i gang, blev
Folkehøjskolernes Forening også kon-
taktet af Entreprenør Marius Pedersen
Fond, der gerne ville støtte projektet i
næste runde. Og med både den igangvæ-
rende indsamling og en støtte fra Ma-
rius Pedersen-fonden på knap 350.000
kroner er det dette forår lykkedes at sen-
de hele 28 unge på højskole – 27 ukraine-
re og 1 russer.

»Vores fokus har i første omgang lig-
get på at få ukrainerne af sted. Og selv
om både ukrainere og russere kan mod-
tage stipendiet, har vi da også stort set
kun modtaget ansøgninger fra ukraine-
re. Fordi situationen er så betændt, som
den er, har vi også fra foreningens side
anbefalet højskolerne ikke at have
ukrainske og russiske elever samtidig«.

I øjeblikket er de ukrainske unge 

Vi får brug for unge mennesker med demokratisk mod efter krigen

Da Rusland 
invaderede 
Ukraine, spurgte
vi os selv, hvad vi 
i højskole-
bevægelsen 
kunne gøre for 
at hjælpe
Sara Skovborg Mortensen,
international konsulent, FFD



fordelt på 11 forskellige højskoler landet
over, som spænder over alt fra fi�lmhøj-
skoler og designhøjskoler til idrætshøj-
skoler og brede almene højskoler.

»Ukrainske un-
ge er jo lige så for-
skellige som dan-
ske unge. De har
individuelle
drømme og inter-
esser, de gerne vil
fordybe sig i. Så vi
har ikke peget
dem i retning af
én bestemt type
højskole«, fortæl-
ler Sara Skovborg
Mortensen og fort-
sætter:

»De skal kunne
mødes med de øv-
rige elever i et fæl-
les tredje, så de for
en stund kan få
tankerne væk fra
det derhjemme. Derfor er det vigtigt, at
der er noget, der kan begejstre og moti-
vere – ud over selve højskoleoplevelsen,
selvfølgelig«.

Hvordan er det gået med de unge ukraine-
re, der allerede har været af sted på højsko-
le?

»Overvejende er det gået godt. Men
der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig
også har været svært. Mange af de unge
er kommet med en stor belastning, så
nogle af skolerne har måttet indhente
psykologhjælp. Men overordnet siger de
unge, at det har været godt at kunne gø-
re noget, som virkede meningsfuldt i

den periode, de har været af sted«.
På Den Internationale Højskole har

oplevelsen af at tage ukrainske unge ind
indtil videre kun været positiv. Højsko-

len var blandt de
første til at tage
imod unge ukrai-
nere. I efteråret
havde de to
ukrainske elever,
og dette forår har
de tre.

»Jeg har indtryk
af, at eleverne i ef-
teråret havde et
rigtig godt forløb
hos os. De var vir-
kelig dedikerede,
disciplinerede og
engagerede i alt,
der foregik. Og nu
har vi fået tre nye
ukrainske elever,
som alle på hver
sin måde har en

idé om, hvad de gerne vil bruge et høj-
skoleophold til«, fortæller Søren Laun-
bjerg, som er forstander på højskolen.

En fredshøjskole
Den Internationale Højskole blev grund-
lagt i 1921 som en fredshøjskole efter Før-
ste Verdenskrig.

Grundtanken er, at mennesker fra for-
skellige kulturer og nationaliteter skal
have mulighed for at mødes og opbygge
forståelse og venskaber på tværs, forkla-
rer Søren Launbjerg.

»Da højskolen blev grundlagt efter
Første Verdenskrig, var det også menin-

gen, at tidligere fjender skulle mødes
her og opbygge større forståelse for hin-
anden. Så det er selvfølgelig helt oplagt
for os at have de ukrainske unge blandt
alle vores andre nationaliteter, og på sigt
er det også vores ønske, at vi kan have bå-
de ukrainske og russiske elever«, siger
han.

På Den Internationale Højskole mø-
des elever fra hele verden om alt fra in-
ternationale fag i økonomi og politik til
billedkunst og fest om fredagen. Marta
Kostiv har eksempelvis fået en roomie
fra Japan, og hun mærker, hvordan hun
lærer noget nyt hver dag af menneskene
omkring sig.

»Jeg tror, at den her oplevelse med at
lære en masse forskellige mennesker fra
forskellige nationaliteter at kende kan
blive god – også når jeg skal tilbage til
Ukraine igen«, fortæller hun.

Hvad drømmer du om i fremtiden?
»Uh, det var et svært spørgsmål«, gri-

ner Marta Kostiv.
»Jeg ved, at jeg gerne vil bo i Ukraine.

Jeg vil gerne være med til at udvikle mit
land, og så vil jeg selvfølgelig også gerne
fi�nde min egen vej både karrieremæs-
sigt og personligt. Ja … jeg vil gerne bare
gerne være glad i Ukraine«, siger Marta
Kostiv.
camilla.skovgaard@pol.dk

Ukrainske
Marta Kostiv er 
på højskole
i Danmark. Hun
fordyber sig i alt,
hvad skolen byder
på, og vil meget
gerne være med 
til at bygge sit land
op igen, når krigen
er slut. Privatfoto

Jeg ved, at jeg
gerne vil bo 
i Ukraine. Jeg 
vil gerne være
med til at udvikle
mit land
Marta Kostiv, elev, 
Den Internationale Højskole 

Hadsten 
Højskole

Sommerkurser  
Hadsten Højskole 2023

Læs om vores korte kurser på www.hadstenhojskole.dk - eller ring på tlf: 86980199

Uge 26: Friluft, sang og yoga

• Vandring i Østjylland
• Vandring og fugle i Østjylland
• Yoga og gåture
• Naturfoto
• Sang og gang

Uge 27: Kunstuge

• Keramik
• Maleri - akryl & blandform
• Stenhugger
• Tegning
• Linoleumssnit
• Strikkeri
 

Uge 28: Familiekursus

Tag hele familien med  
på højskole.

Uge 30: Sportsuge

• Yoga
• Tennis
• Mountainbike
• Vild med dans
• Run & fitness

Uge 31: Friluftsuge

• Vandring i Østjylland
• På cykel i Østjylland
• Smag på Østjylland

Uge 32: Ånd Igen

Vores lange kurser kogt ned til en 
uges højskoleoplevelse.
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TAG PÅ HØJSKOLE
MIDT I KØBENHAVN

LÆS OGSÅ OM VORES ØKONOMISKE STØTTEMULIGHEDER PÅ SUHRS.DK

LINJEFAG

MAD &
GASTRONOMI

GRØN
OMSTILLING

BYLIV 
& KULTUR

OPSTART AF LANGE OPHOLD 
DEN 6. AUG. & 24. SEP.

FÆLLES TOGREJSE TIL ITALIEN

BO HJEMME ELLER PÅ HØJSKOLEN

SOMMERKURSER

SMAG PÅ HAVET

VERDENSKØKKEN
UGE 27

UGE 26



E
n nyfortolkning af den danske høj-
skole er på vej til Gellerup i Aarhus.
Dørene forventes at åbne for de før-
ste 40 elever januar 2026, hvor am-
bitionen er at tiltrække unge men-

nesker fra hele landet, som har lyst til at
gå på højskole midt i det multikulturelle
samfund i Gellerup.

»Vi ønsker at skabe en højskole for alle
slags unge mennesker, og vi håber na-
turligvis også på, at der blandt eleverne
vil være unge med minoritetsbaggrund.
Det er dog ikke et mål i sig selv. For dem,

der måtte komme, tror jeg, at det vil væ-
re en stor værdi, at højskolen ligger i Gel-
lerup, hvor man i omgivelserne også vil
kunne spejle sig i mennesker med man-
ge forskellige baggrunde«, siger forstan-
der Ole Kamp. 

Projektet opstod på et visionsmøde
december 2017. Her var der samlet en
række aktører fra området, og under
mødet opstod ideen om at skabe en ny-
tolkning af den danske højskoletradi-
tion i Gellerup. Aktørerne bag søgte der-
efter tilskud hos Slots- og Kulturstyrel-
sen til at skabe Gellerup Højskoles for-
samlingshus, hvor man med en række
arrangementer afprøver og udvikler vi-
sioner og ideer.

Sommerhøjskole
Højskolearbejdet har nu været i gang i
seks år, og at selve højskolen ikke er i
gang endnu, er der fl�ere grunde til, for-
klarer forstander Ole Kamp. 

»Der skal en gruppe til, som kan løfte
det kæmpe projekt at skabe en folkehøj-
skole. Der skal skabes fi�nansiering, an-
skaffes bygningsmasse, opbygges en
identitet, skabes infrastruktur, og når
der er økonomi til det, skal der anskaffes
en skolekreds, bygning, bestyrelse og
ansatte. Derudover kræver det, at man
bliver godkendt af Kulturministeriet«,
siger Ole Kamp. 

Men arbejdet med højskoleideen og
visionen er i gang. Initiativtagerne laver
månedlige arrangementer, og ud over
deres værdi i sig selv er de med til at ud-
brede kendskabet til højskolen og den
værdi, der ligger i det. I 2022 deltog 600
unge på tværs af 17 arrangementer. Her-
af var de 100 fra lokalområdet. 

»Det har været sværere at få unge fra
lokalområdet til at deltage end unge fra
andre bydele. Vi forsøger hele tiden at
fi�nde ud, hvad der kan tiltrække de un-
ge. En del af løsningen er, hvilke tematik-
ker vi berører til arrangementerne«, si-
ger Frederik Ravn, som er ansat af Aar-
hus Kommune til at afvikle arrangemen-
ter. 

»Men vi tror på, at ved at højskolen lig-
ger i Gellerup, kan dialogen opstå, og det
var nok ikke sket, hvis den lå i Højbjerg«.

Indtil videre har Gellerup forsam-
lingshus haft fi�lmvisning af ’Exit Baby-
lon’, en fi�lm om fordomme og en hver-
dag i en såkaldt ghetto. Her dukkede
knap 70 mennesker op, hvoraf største-
delen var fra lokalområdet, mens oplæg
om klima tiltrak unge fra midtbyen. Og i
juli sidste år var der sommerhøjskole på
en uge med tre forskellige linjer, en om
journalistik, en om musik og en om arki-
tektur. Her var 30 elever med. 

At forklare højskoletænkningen over
for unge mennesker og deres forældre,

som ingen kendskab har til højskole,
kan være svært.

Dannelse og uddannelse 
»At forklare processen er det sværeste og
den store forskel mellem dannelse og
uddannelse. Jeg har selv en libanesisk fa-
milie, og over for dem forsøgte jeg at for-
klare, hvilken værdi der ligger i at gå på
højskole, og at selv om det ikke giver et
eksamensbevis, føler jeg mig mere dan-
net end nogensinde før«, siger Jakob Da-
niel Abu-Khalil, som er en af de frivillige i
Gellerup Højskoles forsamlingshus. 

Når ildsjælene tager snakken med
nogle af de lokale mødre, fortæller de, at
de har svært ved at se nytten i det. Flere
af dem tænker også, at højskoler er lig
med fester og druk, og der gælder det
om igen at forklare, at højskolen kan
meget mere, og at det er et sted, som vil
tage højde for kulturforskelle og religiø-
se forskelle. 

»Vi er også opmærksomme på, at de
unge har et valg, for vi har selvfølgelig
forståelse for, at familiesammensætnin-
gen og kulturen er en anden. Med høj-
skolen i Gellerup vil vi vise, hvordan for-
skelligheder kan samles – og vi starter
med byens unge«, siger Merete Lund
Nielsen, frivillig i Gellerup Højskoles for-
samlingshus.
ikran.abdiaziz@pol.dk

En ny højskole er på vej til
Gellerup. Ambitionen er, at
de første elever starter på
skolen 2026, men der er
lang vej endnu. Første
skridt er at skabe dialogen
via forsamlingshus-events.

Ny højskole på vej i unikt område i Aarhus
Med de 

karakteristiske
blokke i Gellerup
i baggrunden og
Aarhus i baghaven
arbejdes der på
at gøre en idé 
om en ny højskole 
i landets 
næststørste by
til virkelighed. På
billedet ses unge
fra lokalområdet.
Pr-foto: 
Gert Medom

IKRAN ABDIAZIZ
MOHAMED
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Hvem er din 
spidskandidat?

Hvert år hylder Politiken i samarbejde med Villum Fonden nogle af Danmarks 
bedste lærere i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser. 

Alle kan indstille den lærer eller det lærerteam, der har haft en særlig betydning. 
Hver kategori har en hovedpris på 75.000 kroner og to særpriser på 25.000 kroner, 

som vinderne præmieres med.

Indstil din kandidat på politiken.dk/undervisningspris 
Sidste frist for indstillinger er tirsdag 21. marts kl. 23.59. 
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H
øjskolebevægelsen oplever i disse
år en historisk stor udskiftning i
skolernes ansatte. 

I løbet af de seneste tre år er le-
delsen på godt en tredjedel af lan-

dets højskoler blevet skiftet ud, og kig-
ger man mod lærerstaben, er næsten

halvdelen af alle højskolernes lærere
blevet ansat inden for de seneste syv år.
Hvad betyder det for højskolebevægel-
sens mangeårige tradition? 

»Højskolerne i Danmark har i hele de-
res eksistens været i bevægelse, for vores
opgave er at skabe bro imellem højsko-
len, eleven og samfundet. Og så er vi jo
konstrueret sådan, at hvis ikke eleverne
eller samfundet fi�nder os relevante, så
fi�ndes vi slet ikke. På den måde har vi al-
tid haft omskiftelighed i vores skole-
form«, siger Lisbeth Trinskjær, der er for-
mand for Folkehøjskolernes Forening
(FFD).

Søger friheden
Alligevel er det nyt, at der i øjeblikket er
så stor udskiftning i de mennesker, der
til daglig driver højskolerne, påpeger
hun. 

»En del af det handler simpelthen om,
at mange højskoleforstandere går på
pension og efterløn, så vi er i midten af
et generationsskifte, som er naturligt
nok. Samtidig er der i disse år mange
dygtige yngre fagpersoner, som vælger
at blive højskolelærere, simpelthen for-
di de er optaget af, hvor vores samfund
bevæger sig hen og måske søger den fri-
hed, højskolerne kan give«, siger for-

manden.  De mange nye lærere kommer
typisk med en særlig faglighed i baga-
gen, som de brænder for og ønsker at vi-
deregive til højskolernes unge spirer.
Men faktisk er de store faglige ressour-
cer, der i øjeblikket træder ind i højskole-
verdenen, lidt paradoksal, fordi efter-
spørgslen fra eleverne er mindre fagspe-
cifi�k og mere generel. 

»Vi har i mange år haft en søgning
mod det mere fagspecifi�kke, men i øje-
blikket ser vi en tendens til, at eleverne
søger mere mod det brede. De tager ikke
på højskole for at dygtiggøre sig inden
for noget specifi�kt – de tager på højskole
for at tage på højskole«, siger Lisbeth
Trinskjær og fortsætter: 

»Og på en måde er der et paradoks i, at
vi på den ene side har eleverne, som sø-
ger mod det brede og mod grundtonen i
højskoleånden, og på den anden side
har vi en meget stærk søgning fra lærer-
kræfter, som kommer fra alle mulige
fagligheder. Og de lærerkræfter træder
jo ind i en tradition, som de måske ikke
kender så godt«. 

Ifølge formanden ligger der derfor en
opgave i at få bygget bro mellem nye ild-
sjæle og den gamle højskoletradition, så
generationsskiftet ikke resulterer i vi-
denstab og forsvindende traditioner. 

»Et eksempel kunne være, at der kom-
mer en ny højskolelærer, som ved mega-
meget om biodiversitet, men den nye
lærer kender ikke til, hvordan man så ar-
bejder med en faglighed i højskolekon-
tekst. Vi skal hverken agere universitet,
ungdomsuddannelse eller andet, så hvis
vi arbejder med noget fagspecifi�kt, så
skal vi gøre det på højskolemåden, hvor
læreren ikke er ekspert, men måske nær-
mere går på opdagelse i det faglige sam-
men med eleven«, siger Lisbeth Trin-
skjær.

Nyt perspektiv 
Hun understreger dog også, at det
grundlæggende er positivt, at så mange
spændende og fagligt dygtige menne-
sker i disse år tilvælger højskolen – og at
nye blikke også kan resultere i nye,
spændende perspektiver til skolefor-
men og dens traditioner. 

»Jeg tror, at mange lærere kommer til
højskolen, fordi de elsker friheden, og
fordi de får mulighed for at arbejde med
deres fagområder på en helt ny måde.
Det er krævende og svært at være højsko-
lelærer, men det er samtidig frit og gi-
vende. Og man får lov til at være der,
hvor ilden brænder«.
camilla.skovgaard@pol.dk

På både lærerværelser
og forstanderposter er 
der disse år historisk stor 
udskiftning. Derfor er det
vigtigt, at der bygges bro
mellem nye ildsjæle og
gamle traditioner, så viden
ikke går tabt, mener 
Folkehøjskolernes 
Forenings formand. 

Historisk generationsskifte på højskolerne

CAMILLA SKOVGAARD
THOMSEN

Vi har i mange
år haft en
søgning mod
det mere 
fagspecifi�kke,
men i øjeblikket
ser vi en 
tendens til, 
at eleverne 
søger mere
mod det brede
Lisbeth 
Trinskjær, 
Folke-
højskolernes
Forening

højSkolekultur nyhed
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– i en tid hvor alle siger det modsatte!
Mandag d. 12. – fredag d. 16. juni  2023 
 
I en krisetid, hvor de dårlige nyheder står i kø, kan 
vi alle bruge noget håb! Det vil vi give i denne uge, 
hvor vi skal møde en række fantastiske mennesker, 
som gør en forskel, selvom ”det er uncool at være 
entusiastisk, når det kommer til fremtiden” som 
Kristian Leth siger, så tager vi chancen og fejrer 
håbet og troen på en god fremtid for vores børn og 
børnebørn. Mød bl.a. Kristian Leth, Steffen Gram 
og mange flere.  

Et kursus om passion og lokale specialiteter
Mandag d. 17. – fredag d. 21. april 2023 
 
Med en passion for god mad, små producenter af 
lækre madvarer og højskolens arbejde med at op-
bygge en bæredygtig, selvforsyning skal vi besøge 
og smage på produkter fra små gourmetprodu-
center, lære tricks fra chokoladetroldmanden og 
ikke mindst besøge to Michelin-restauranter.  
– ”Restaurant Hærværk” i Aarhus og den  
et-stjernede Michelin restaurant ”Ti Trin ned” i  
Fredericia.

Troen på håbØstjyske gourmetoplevelser

... OG DER ER FLERE SKØNNE HØJSKOLEKURSER
På Brandbjerg Højskole har vi over 30 fantastiske ugekurser hen over hele året. 
I foråret venter f.eks. disse to skønne muligheder ...

Brandbjerg Højskole
Brandbjergvej 12

7300 Jelling

Se mere på www.brandbjerg.dk 
Kontakt os på 
bh@brandbjerg.dk eller 7587 1500

Oplev bl.a. Steffen Gram | Kurt Strand | Esben Kjær  
Paula Larrain | Elisabet Svane | Jacob Birkler

TANKEVÆKKENDE
HØJSKOLE
EN UGE MED DEBATTER OG FOREDRAG OM SAMFUNDSRELEVANTE EMNER

Brandbjerg Højskole inviterer til en uge 
med debatter og foredrag om samfunds- 
relevante emner, som sætter tankerne i 
gang. Vi har inviteret en perlerække af de 
mest spændende danske foredragsholdere 
med noget på hjerte.  

Dette traditionsrige kursus kører for 6. år 
med fulde huse.

Glæd dig til at møde blandt andet Steffen 
Gram, som vil sætte lys på Ukraine og Pu-
tin, Kurt Strand der revser danskerne for 
vores manglende vane til at tale ordentligt 
til hin anden – især på sociale medier,  
Esben Kjær der taler om tro og Jacob 
Birkler i medrivende og indsigtsfulde fore-
drag og debatter. Paula Larrain vil fortælle 
om, hvordan et svært skifte fra Chile til 

Danmark landede harmonisk igennem et 
møde med Grundtvig og folkekirken. 
 
Kan du ikke deltage i juni? 
Kommer Tankevækkende Højskole igen 
til august, hvor vi blandt andet også skal 
møde Politikens podcast “Uden for citat” 
med politisk analytiker Elisa bet Svane og 
journalist Bo Søndergaard.

5. - 9. juni 2023 og igen
7.– 11. august 2023

RABAT
kr. 500,-  

brug koden 
“Pol23”

RABAT
kr. 500,- 

brug koden 
“Pol23”

BRANDBJERG
HØJSKOLE
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Højskole er for folk i alle aldre. Her kan du søge nye fællesskaber, få uforglemmelige oplevelser eller 

timeout fra hverdagen, hvor der er tid til at få nye idéer og gøre noget godt for krop og sjæl. Læs mere på 

hojskolerne.dk/timeout, eller swipe dig til et højskolematch på højskoletest.dk.

LIVET
VILLE
IKKE
VÆRE
DET
SAMME
UDEN 
TIMEOUT

HVAD BRÆNDER DU FOR? 
TAG TESTEN


