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Forord
Af STEEN ESPENSEN

Dette årsskrift prøver at give et indtryk af højskolens mangfoldighed, 
ved både at bringe indlæg fra Vestjysk Højskolekonvent i april måned og 
et indlæg i debatten om højskolernes korte kurser, »Golfkrigen«! Samti
dig giver vi et indtryk af den brogede verden højskolen er ved brevet fra 
Bela Nagy, rapporten fra skovfestivalen og omtalen af årets øvrige akti
viteter.
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I tråd med den rigtige højskoleånd?
Af JOHANNE MØLLER SØRENSEN

Da der med revisionen af forrige folkeskolelov var udsigt til forringelser 
for de musiske fag i almindelighed og musikundervisningen i særdeles
hed, skrev en vred musikpædagog et indlæg, hvori han i 10 punkter 
opregnede den samfundsmæssige nytteværdi af musikundervisning. 
»Verdens nødvendighed af stål« er kold over for argumenter, der henvi
ser til glæde, morskab og livsudfoldelse for denne udfoldelses egen 
skyld. Derfor bidrog musikpædagogen polemisk med den vare, der blev 
efterspurgt: grunde til musikundervisning, som i sidste ende ville kunne 
spores i den store (hellige!) samfundsøkonomi, for eksempel argumen
tet om musikkens gode indvirkning på indlæringsevnen i matematik
timerne og argumentet om musikkens kriminalpræventive virkning (»så 
hænger de da ikke på gadehjørnerne«). Som læser af artiklen blev man 
efterhånden klar over (og det var også meningen), at den form for argu
mentation smed barnet ud med badevandet. Musik og musikalsk udfol
delse lever nu engang af glæde og trang til livsudfoldelse, uanset hvad 
den samfundsmæssige rationalitet så end mener om den ting.

På højskolerne er det ikke den samme form for samfundsmæssig nytte
værdi, vi er forpligtede af. Vort hovedsigte er »folkelig oplysning«, og 
den skal være af »almendannende karakter«. Selvom vi regner det blandt 
vore særlige dyder, at her er der og skal der være plads til det unyttige, 
så skal der dog være mening med galskaben; der er grænser for, hvor 
»unyttigt« indholdet af højskolens undervisning må være: den skal på en 
eller anden måde tage sigte på fællesskabet, være til nytte - eller glæde 
for flere end den enkelte.

Det spændende ved højskolernes fælles store formålsparagraf er, at 
den er så tilpas åben, at der vil blive ved med at være noget at diskutere 
om forholdet mellem det faglige og det almene. Det er der ikke noget nyt 
i, og diskutere gør vi - både internt på de enkelte skoler og højskolerne 
imellem.

Det nye i sommeren 1995 var, at diskussionen kom til at finde sted også 
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uden for højskolernes egne cirkler. Man kunne ikke vise sig nogen ste
der uden i sin egenskab af højskolelærer at blive spurgt: »Hva’ så? Har 
I nogen golfkurser for tiden?« Det var helt tydeligt, at grænsen for »det 
unyttige« i højskolen går før golf. »Det skal vore skattepenge ikke gå 
til.«

Jeg tror, jeg er enig i, at grænsen går før golf. Dog vil jeg ikke begrun
de det med, at jeg for den sags skyld får »ondt i skatten«; mon ikke skat
tepengene på mange andre, men ikke så åbenbare måder støtter folks 
ferier? Hva’ for eksempel med alle de motorveje og broer, som vi skal 
have begrundet i trafikkalkuler, der også omfatter feriebilisterne? I det 
perspektiv er det da harmløst at støtte en golfentusiast på højskolekursus 
med en tusse om ugen eller hva’?

I traditionel forstand kan et golfkursus nok ikke leve op til standarden 
»god højskole«, heller ikke selvom man garnerer det med sang, foredrag 
og andre traditioner som garanter for tilstedeværelsen af et minimum af 
»højskoleånd«. Folkelig oplysning kan næppe ligefrem være hovedsigtet.

Men én ting er kravet om oplysning. Det er det, vi bestræber os på at 
opfylde, når vi planlægger vore kurser og undervisning. Noget andet er 
kravet eller ideen om, at højskolen tillige skal »oplive«. Den side af 
sagen kan godt planlægges og ligge implicit i det, der oplyses om (opli
vende foredrag for eksempel); men som regel er det oplivende moment 
ved højskoleundervisning alle sidegevinsterne: alt det, der ligger mellem 
linierne, det, der opstår mellem mennesker, der mødes.

Mødes om noget - vel at mærke - og ikke mindst om noget, de har 
lyst til. Personligt tør jeg ikke dømme alt for skråsikkert, om dette noget 
ikke i en vis forstand lige så godt kan være golf som kunst, som dans, 
som litteratur, som - lad mig bare her også hentyde til et af de kurser, 
som med garanti aldrig ville blive kritiseret for ikke at være alment ved
kommende: Grundtvig himself. Hvorvidt alle disse vore tiltag før eller 
senere kommer til at udgøre nogen samfundsmæssig nytteværdi (alias 
folkeligt engagement) kan ikke måles. Men uanset hvad, er faren for blot 
at opnå »personlig udfoldelse og selvrealisation« til stede, og det er 
noget af det værste, man kan sige om højskoleundervisning. Det hele 
kan blive hobby! Selv samfundsengagementet, hvis man skal lytte til en 
drilsk journalist, der efter et besøg på Vestjyllands Højskoles Grundtvig- 
kursus i sommer måtte spørge sig selv: »Kan ængstelse være selskabe
lig? Kan bekymring ligefrem være en hobby?«
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Hobby? Med det begreb betegner vi en kæphest eller en yndlingsbe
skæftigelse, som vi er henvist til at dyrke i fritiden. Som rigtigt arbejde 
er en hobby ikke seriøs nok, og den betragtes - ligesom så meget andet, 
vi gør, fordi lysten driver værket - som noget, der ikke har med »det vir
kelige liv« at gøre, og derfor ikke kan prioriteres særligt højt for en sam
fundsmæssig betragtning.

Men hvorfor egentlig så nedladende overfor begrebet hobby i høj
skolen?

Her hævder vi jo først og sidst princippet om lysten, der driver værket 
(»om oplivelse som udgangspunkt for oplysning«). Dog, så enkelt er det 
ikke: vi vil også kunne forstå os selv som betydningsfulde i forhold til 
det »virkelige liv« (»der skal være remtræk til virkeligheden«).

Ideelt set skal lyst og pligt her ikke længere være modsætninger: man 
får lyst til det, man er forpligtet til eller forpligtet af. Ideelt set, altså - 
for svært er det. For det hænder, hvad også sommerens højskoledebat 
viste, at højskoleelever, kursister og lærere har lyst til noget, hvor per
spektivet til »det virkelige liv« ikke springer umiddelbart i øjnene (hob
bies?), og mere liberal er lovgivningen så heller ikke, end at den kræver, 
at højst 2/3 af undervisningstiden bruges på et bestemt fag og 1/3 af 
tiden bruges på undervisning af »almendannende karakter«. Det kan 
med andre ord ikke nytte, at du har lyst til at male, væve, synge, danse 
og kun det i 24 timer i døgnet; du skal også interessere dig for noget 
andet. Når man står midt i et fag og er dybt optaget af det, kan man 
opfatte regelen som en irriterende løftet pegefinger eller som et venligt 
puf i retning af andre perspektiver end det faglige.

I det store og hele er jeg glad for kravet om det almene i højskolen og 
synes, det giver de rigtige betingelser og perspektiver på også de fag,jeg 
underviser i (i vinterskolen): sang, klaver, kor, vævning og textilfag. 
Alligevel føles 1/3-2/3-regelen af og til som noget stiv, for det almene og 
det faglige kan ikke kvantificeres på den måde. Om vinteren er det for
melt ikke noget problem: eleverne vælger en bred vifte af forskellige fag 
foruden de fælles foredrag m.v. og bliver på den måde »dækket« ind - i 
fald nogen skulle få lyst til at kontrollere.

Problemet - hvis der overhovedet er et problem, og det mente somme
rens debattører jo ind ad en kant - opstår, når vi laver korte kurser med 
specifikt fagligt indhold. På Vestjyllands Højskole var Elses kurser i ori
entalsk mavedans og flamencodans indirekte adressat for noget af kri
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tikken. Vi tog det ærlig talt med knusende ro, eftersom bestyrelse og 
medarbejdere forlængst i de løbende debatter, vi fører med hinanden her 
på stedet, har afklaret, hvad vi vil forstå ved »det almene« specielt i for
bindelse med den etniske dans.

Men for mit eget vedkommende førte jeg sommeren igennem en debat 
med mig selv omkring det almene i det vævekursus, som jeg skulle have 
i september måned. Ingen havde i sommerens debat fundet på at nævne 
vævekurser i blandt de »kritisable« korte kurser, af den simple grund, 
formodentlig, at Vestjyllands Højskoles vævekursus siges at være det 
eneste af slagsen landet over og derfor er en så marginal foreteelse, at det 
ikke er værd at hidse sig op over.

For en strengt formel betragtning ville det sandsynligvis være svært at 
dokumentere en nøjagtig opdeling mellem vævetimer og almene timer i 
forholdet 2 til 1, skønt jeg gjorde, hvad jeg kunne for at brede program
met ud til at omfatte også morgensang, foredrag, udflugter, udstillinger 
m. m. - som i og for sig var sagen uvedkommende - der skulle ikke være 
noget der!

Men folk var kommet for at væve! For at fordybe sig og lære en tek
nik, et håndværk - ligesom jeg selv ville være det, hvis jeg meldte mig 
på et væve- eller et andet håndværkskursus. At kunne væve (eller dreje 
potter eller flette kurve eller hvad ved jeg) rummer en værdi i sig selv, 
som jeg gerne vil stå ved både som lærer og som hobby-væver. Det er en 
stor og elementær tilfredsstillelse at opleve, at man mestrer en frem
gangsmåde, at man kan bruge et værktøj, at man kan lave tingene selv. 
Man må gerne kalde det hobby for mig, og man behøver ikke (helst 
ikke!) - som det af og til hænder - at legitimere vores optagethed af 
håndværksfagene med, at »vi jo får sådan nogle gode samtaler under 
arbejdet«, underforstået, at de derfor lige kan gå an i højskolen, hvor 
ånden vedholdende har forrang for hånden. For mig er den form for 
argumentation det samme som at smide barnet ud med badevandet: vi 
væver ikke for at snakke - vi væver for at - væve!

Jeg er med på, at håndværksfagene nemt kan udarte sig til lutter »per
sonlig udvikling«, som det hedder, men det er de ikke de eneste fag, der 
kan, skønt det ofte er dem, der må stå for skud af den kritik. Jeg tror, at 
uanset om emnet er litteratur, økologi, dans, historie eller håndværk, så 
er der en fare for kun at opnå individualistisk selvrealisation, når vi 
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underviser. Den er et fælles vilkår overalt blandt moderne mennesker - 
fordi vi er så rådvilde om - især - det fælles.

Det er klart, at »det fælles« som perspektiv på undervisning ligger lige 
for i fag, hvor der samtales om liv og fællesskab. Men jeg vil også hæv
de, at håndværksfagene rummer potentialer, når det gælder besindelsen 
på det fælles, også selvom udøvelsen foregår individuelt. Eller sagt på en 
anden måde: jeg mener, at der også for disse fags vedkommende impli
cit ligger noget alment i det faglige.

Sommeren 1995 indbød jeg til et vævekursus med følgende udgangs
punkt:

I en tid, hvor ting i massevis bliver til uberørte af menneskehånd, kan 
man godt føle sig som lidt af en oprører, når man håndvæver. Håndvæv
ningens vej fra tråd til textil fordrer omhu i alle detaljer og er på sin vis 
oprørende langsom og omstændelig. Den, der væver, skal kunne lide det
te »oprør« og får så til gengæld glæden ved at gøre brug af mange for
skellige sider af sin skaberevne: håndelag, fantasi, evnen til at forestille 
sig, evnen til at regne ud og endelig evnen til at lade tiden stå stille, når 
væven til sidst (næsten) væver stoffet frem afsig selv. Og i tilgift - selv
følgelig - glæden ved at skabe ting med betydning og personligt præg. 
(Citat fra kursusbrochure).

Ovenstående er et forsøg på at give udtryk for noget alment ved det 
særlige håndens arbejde, som vævning er! Et oprør i det små, javel! Men 
ikke uden samfundsmæssige perspektiver: hører vi ikke igen og igen, at 
vi i fremtiden skal satse på kvalitet fremfor kvantitet, at tempoet skal ned 
i alle forhold, at vi må til at satse på hænders (og hjerners) arbejdskraft 
fremfor den svinende og snart opbrugte fossile energi, og at den luksus, 
vi kommer til at kunne tillade os i fremtiden er den »pynt«, vi selv kan 
frembringe? Kort sagt: ud med køb-og-smid-væk-mentaliteten, der 
dybest set gør os ligeglade med alle ting, og ind med (eller tilbage til?) 
respekten for gode, smukke, men færre og betydningsfulde ting. Det selv 
med sine hænders omhu at forme og fremstille - for eksempel, det at 
væve, er at holde en efterhånden næsten tiliset våge åben for fremtidens 
nye holdning til - ting. Og det synes jeg til hver en tid bør være at betrag
te som værende i tråd med »rigtig højskoleånd«.
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Den 5. april 1995 havde vi »Højskolekonvent« her i Vestjylland. Ordet 
konvent lyder højtideligt og giver forestillinger om præster eller nonner 
og munke. Men egentlig betyder ordet konvent blot møde, og det havde 
vi altså her. Et møde mellem højskolefolk, ansatte og bestyrelsesmed
lemmer fra de vestjyske og nordjyske højskoler.

Vi havde bedt Ole Vind fra Grundtvigs Højskole om at holde foredrag, 
og han har også skrevet det efterfølgende indlæg, der følger tankegan
gen i hans foredrag.

Et andet af dagens programpunkter var gruppediskussioner om fag og 
undervisning. I den forbindelse gav Bent Mikkelsen og Gerry Groene- 
meijer hver et oplæg, der bringes her.
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At give de døde stemme
Af OLE VIND

Som historielærer på en højskole har jeg ikke nogen vejledende læseplan 
eller noget fastlagt pensum at holde mig til. Jeg kan helt frit vælge emner 
fra danmarkshistorien eller verdenshistorien gennem alle tider, fra den 
politiske historie eller fra kultur-, ide-, mentalitets- eller religionshisto
rien. Jeg kan lige så frit vælge at fordybe mig på ét snævert område i tid 
og rum, eller at søge en større sammenhæng gennem århundrederne.

Jeg er til gengæld bundet på en anden måde. Historien er i sig selv 
udtryk for, at mennesket som væsen af ånd er bundet af noget, der er 
større end den enkelte. Med Grundtvigs ord: »Ånd hos et folk kalde vi 
en naturlig retning til det oversanselige, som giver det en indvortes 
enhed, og lader sig tilsyne deri, at hele folkets stræben gennem historien 
går ud på noget oversanseligt, som det eneste der kan være fælles for de 
adskillige mennesker og slægter i tiden og rummet.« Det er netop en fæl
les historie, der binder mennesker sammen såvel i familier og slægter 
som til mere omfattende fællesskaber.

Kun en historie, som jeg selv er bundet af, kan jeg gøre levende for 
andre. Engang tjente højskolens historiefortælling til at opbygge et 
dansk, nationalt fællesskab, men i 1995 føler jeg mig bundet af en større 
historie. Denne overnationale forpligtelse er kun blevet bestyrket i for
bindelse med de mange historiske mindedage i anledning af 50-året for 
afslutningen af anden verdenskrig: fra befrielsen af Auschwitz den 27. 
januar, over Hitlers død 30. april, Danmarks befrielse 5. maj, Tysklands 
endelige kapitulation 8. maj, atombomben over Hiroshima den 6. august, 
Japans kapitulation 15. august, og til indledningen af Nürnberg-proces- 
sen den 20. november 1945 - der førte til verdenshistoriens første dom
me for »forbrydelser mod menneskeheden«.

Jeg er selv født i 1944, og jeg finder det i dag svært at fatte, at jeg blev 
født til tryghed og velfærd, mens KZ-lejrenes grusomheder kulminerede 
få hundrede km mod syd. Nok er jeg vokset op med en historieunder
visning, der med beretninger herom ville mane til besindelse på demo
kratiske og humane værdier, men disse rædsler forblev dog Ijerne og 
næsten uvirkelige i min lille verden. Når jeg i 1995 har fulgt de officiel
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le mindehøjtideligheder, har jeg i tilbageblik tænkt på, at jeg sjældent har 
ladet anden verdenskrig spille nogen større rolle i min historieundervis
ning. Af flere grunde: dels har mange elever direkte udtrykt, at de har 
hørt rigeligt om denne tid - og også rigeligt moraliserende - og dels har 
jeg nok selv, af samme grund, haft en vis skyhed over for denne alt for 
nære og samtidigt sært uvirkelige fortid. Hvad kan jeg dog sige om 
Auschwitz?

Jeg kan i det mindste lade én af de stemmer, der stærkest har grebet 
mig, komme til orde. I de seneste år har jeg ofte i foredragstimer givet 
ordet til den italienske forfatter Primo Levi, hvis bøger med minder fra 
Auschwitz har gjort et dybere indtryk på mig end det meste af, hvad jeg 
i øvrigt har hørt og læst om KZ-lejrene. Ikke fordi Levi bringer nye 
oplysninger frem, eller fordi grusomhederne i Auschwitz er særligt ud
penslede i hans bøger, snarere tværtimod - men fordi hans beretninger 
er så rene og klare med deres illusionsløse, moderne bevidsthed, der 
både er virkelighedsnær og samtidig båret af en klassisk europæisk hu
manisme.

Primo Levi, der som 24-årig kemiker fra Torino i 1943 blev fængslet 
for at deltage i antifascistiske aktiviteter, blev som jøde sendt til Ausch
witz i februar 1944. Her overlevede han den sidste barske vinter - bl.a. 
fordi nazisterne havde hårdt brug for al arbejdskraft. I oktober 1944 sor
terede man de duelige fra de mindre duelige, der sendtes direkte i gas
kamrene. Primo Levi fortæller, at han før denne sortering oplevede en 
trang til at bede til en højere magt - men undlod, da han som ikke-tro- 
ende måtte holde det for blasfemisk overhovedet at tillægge noget forsyn 
eller nogen højere retfærdighed del i denne verdens styrelse. En gammel 
jøde, der undgik gaskammeret i denne omgang - men helt sikkert ikke 
næste gang - takkede sin Gud, hvad Primo levi fandt oprørende: »Hvis 
jeg var Gud ville jeg spytte på Kuhns bøn«! Som ikke-troende var men
nesket ham så helligt, at enhver forsonende bøn var blasfemi.

Hans beretning farves også på anden måde af hans humanitet - som 
når humoren lyser midt i mørket: f. ex. i skildringen af, hvordan de evigt 
sultne fanger ved synet af en gravkos skovlen jord op selv bevæger mun
dene i spisebevægelser. Helt uden sentimentalitet beskriver Primo Levi 
livet foran dødens porte. Selv overlevede han til lejrens befrielse i janu
ar 1945, og efter tyve års virke som ingeniør i Torino helligede han sig 
et forfatterskab med mindet om Auschwitz som kernen.

Han taler her på vegne af millioner af døde, men han minder os sam- 
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tidig om, at de overlevende aldrig fuldt ud kan vidne for de døde - ofte 
var det de menneskeligste, der gik til bunds. Alene dette at have over
levet betyder for Levi - hvad også andre KZ-fanger har berettet om - en 
særegen skyldfølelse og en urimelig og uretfærdig, men psykologisk vel
begrundet skam på egne, men dybere set hele menneskehedens vegne - 
som vidne til krænkelser, der aldrig vil kunne tales om og som aldrig vil 
kunne tilgives.

Primo Levi hører nu selv til de døde. I 1987 tog han sit eget liv - for
modentlig martret af uoverkommelige minder. Hans stemme lever nu 
videre i hans bøger, og også jeg kan gøre mit til, at den for al fremtid bli
ver en del af Europas overnationale historie. Mindet om Auschwitz er en 
hjørnesten i opbygningen af en europæisk union, mindst lige så vigtig 
som idealerne om menneskerettigheder, oplysning og demokrati. Med 
den franske filosof André Glucksmanns ord: »Muligheden for et nyt 
Auschwitz er for evigt indskrevet i menneskehedens horisont. Det er 
omkring den totale afvisning af denne rædsel, at det moderne Europa har 
konsolideret sig.«

Når jeg læser Primo Levis bøger om Auschwitz, om befrielsen og om 
rejsen hjem til Torino gennem Polen og Rusland i befrielsessommeren, 
så drager det mindet med om en anden stemme, der også ufrivilligt blev 
ført til som forfatter at vidne om vort århundredes rædsler. Mens Euro
pa i 1945 fejrede befrielsen fra nazismen, blev den unge kaptajn fra Den 
røde Hær, Alexander Solsjenitsyn, fængslet og dømt til otte års ophold i 
de sovjetiske koncentrations- og arbejdslejre. Hans vældige værk om lej
rene »GULAG øhavet« fra 1973-75 vakte opsigt overalt i Vesten og før
te til hans fængsling og udvisning af Sovjetunionen.

Solsjenitsyn lever endnu, og om hans stemme i dag kan bidrage til 
Ruslands genfødelse ved jeg ikke. Men jeg ved, at jeg ikke kan undvære 
hans stemme i en fortælling om menneskehedens historie siden 1945. 
Han har givet stemme til utalte millioner af døde fra Stalins lejre. Hertil 
kommer, at andre millioner af sovjetiske soldater gav deres liv i kampen 
mod nazismen - de betalte bl. a. for min trihed og tryghed - og alene der
ved er Ruslands skæbne for altid knyttet til Vesteuropas.

Anden verdenskrig betyder dog ikke blot fælleseuropæiske minder, 
men også et stykke danmarkshistorie - det mest traumatiske i vort århun
drede. Debatten om modstandsbevægelse og samarbejdspolitik hører 
aldrig op, men igen vælger jeg hellere at lade enkelte stemmer komme 
til orde. Jeg har gennem flere år i foredragstimer genfortalt fra Frode 
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Jakobsens store erindringsværk, der i sig selv er et spejl for hele vort 
århundredes danmarkshistorie. Men i år måtte jeg også lade én af dem, 
som modstandskampen kostede livet, komme til orde.

Da jeg selv var ung blev jeg dybt grebet af den unge frihedskæmper 
Kim Malthe-Bruuns dagbog, og i anledning af 50-årsdagen for hans hen
rettelse i Ryvangen den 6. april 1945 læste jeg ham påny - og lod ham 
komme til orde på højskolen. Mange vil kende Kims dagbog og breve, 
senest genoptrykt i 1995. Hertil kommer Bjarne Nielsens Brovsts smuk
ke udgivelse af yderligere breve og dagbogsmateriale i »Kim Malthe- 
Bruun og krigen« fra 1980, revideret og genudgivet i 1995. Kims stem
me taler i disse bøger lige så stærkt til mig i dag, som da jeg selv var ung, 
og i dag forstår jeg bedre hvorfor.

Kim var et helt igennem moderne menneske, med Dostojevskij og 
Vilhelm Grønbech som den frie ånds vejleder fremfor nogen kirkelig 
eller politisk rettroenhed. Han var to år yngre end Primo Levi, men på 
sin vis mere moden og livserfaren. Heller ikke Kim troede på Gud eller 
forsynet, men han troede på livet, på menneskene, på kunsten - og på 
den inspiration, der går ud over døden: »Jesus var en meget stor kunst
ner. Han har sikkert følt inspirationen vælde op i sig og ud i hele hans 
sind; og han levede sit liv derefter. Ved sit liv gav han udtryk for den 
inspiration han følte, et udtryk, der var så stærkt, at det den dag i dag 
lever imellem os«, skrev Kim i marts 1945.

Det er ikke kun Kims dagbog fra den sidste tid i fængslet, der er værd 
at læse eller genfortælle fra. Hans oplevelser som sømand langs Øster
søens kyster lyser af den inspiration og forelskelse i livet selv, som sene
re bar ham gennem modstandskamp, fængsling og dødsdom. Kim hører 
til de unge døde, som stadig har bud til alle unge og levende, bl. a. fordi 
han i sin frejdige forholden sig til Jesus-skikkelsen helt frit og utvunget 
går lige til religionens og kristendommens inderste - som så mange 
ældre gerne taler uden om eller beskriver i vægtløse vendinger.

Et højdepunkt i dagbogen fra de sidste dage - efter mishandlinge i 
fængslet under tyskernes hænder - er beskrivelsen af Jesus, der ved slut
ningen af sit liv er »skyllet frem på en vældig bølge, der til sidst skylle
de ham ind i døden. Den har rejst sig så vældigt i hans eget sind, at der 
intet øjeblik har været noget svagt og vaklende. Da han har stået over for 
sine bødler, har de fysisk set bragt han ud over alt det jordiske. Han har 
befundet sig så frigjort og opløftet, at han ikke har kunnet se dem med 
almindelige menneskers øjne, men derimod med en uendelig overlegen
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hed og overbærenhed, som altid følger med, at man kan se den smalle 
horisont, som de andre handler ud fra«.

Kims afskedsbrev, skrevet efter dødsdommen, lyser af hans tro på, at 
det liv eller den inspiration, der fyldte ham, vil leve videre i andre, også 
efter at hans egen person er glemt. Det der i det store gælder for Jesus 
og de største kunstnere, gælder jo i det små for os alle - at vores liv er 
større end vor egen person. Vores liv rækker ud over døden, ikke alene 
gennem vores børn, men fordi livet til stadighed sætter sig levende spor 
overalt. Hvert ord, hver bevægelse, hvert smil kan blive et frø og en ker
ne, hvoraf uanet liv kan gro.

Både Primo Levi og Kim Malthe-Bruun fortæller mig, at de døde kan 
tale til de levende uden om mytologiernes og religioners slør. De fortæl
ler mig også, at mennesket selv er den øverste instans i historien. Det 
betyder ikke, at den enkelte selv råder for alt. Historiens betydning er 
netop, at kun i mindet om de døde og håbet for efterkommerene findes 
den helhed, der er større end den enkelte, og som giver både livet og 
døden mening.

Europas historie indeholder igen højere instanser end den humane tra
dition fra Sokrates og Jesus over oplysningstidens humanisme til f. ex. 
Primo Levi og Kim Malthe-Bruun. Denne europæiske humanisme, med 
tanken om menneskehedens enhed og universelle menneskerettigheder, 
kan i dag ikke begrundes ud fra nogen guddommelig og universel 
instans, men må bygge på de usikre og tvetydige vidnesbyrd om huma
nitet fra historien, hvor sporadiske de end kan synes. At lade humanite
tens spor i historien tale til nutiden i et nutidigt sprog, det er for mig 
hovedopgaven for en historisk-poetisk fortælling i dag.

For Grundtvig betød det historisk-poetiske en gendigtning af for
fædrenes mytesprog til inspiration for de nulevende. Jeg er enig heri, blot 
at det danske mytesprog for mig hverken er det oldnordiske, det græske 
eller det bibelske - men derimod moderne fortællinger om enkeltmen
neskers liv og skæbne fra hele verdenshistorien. Det kan være Jesus eller 
Buddha, Sokrates eller Muhammed, eller fra den moderne europæiske 
oplysningstradition: Herder, Grundtvig, Nietzsche, Freud, Jung, Niels 
Bohr, Albert Schweitzer, Hoger Begtrup, C. P. O. Christiansen, Vilh. 
Grønbech eller Hal Koch - for nu at næve en række meget forskellige 
afdøde, der kun har det til fælles, at de har spillet en rolle i min historie
fortælling, ligesom de overfor nævnte: Primo Levi og Kim Malthe- 
Bruun.

16



Det er dog ikke kun historiens store personligheder, som jeg finder det 
værd at fortælle om. Blandt de bøger, som jeg har haft stor glæde af i 
min historieundervisning, er den franske historiker Emmanuel Le Roy 
Laduries bog »Montaillou. En middelalderlandsby og dens mennesker« 
fra 1975 (på dansk 1986). Bogen, der allerede er blevet en klassiker både 
som moderne historievidenskab og som historiebeskrivning, bygger på 
et enestående kildemateriale fra Vatikanets bibliotek, nemlig forhørspro
tokollerne fra en langvarig kætteproces mod indbyggerne i en lille lands
by i Sydfrankrig i tiden 1294 til 1324.

Beboerne blev enkeltvis udspurgt meget detaljeret om alle sider af 
deres hverdagsliv og trosforestillinger, og gennem forhørsprotokollerne 
taler disse jævne mennesker nu hen over syv århundreder til os i dag. De 
taler om slægtens betydning, om huset og arbejdet, om ægteskab og sek
sualitet, om hygiejne og høflighed, om overtro og magi, om myter og tro, 
om sygdom og død og sjælens frelse. Det er folkets liv og folkets tro, 
som her kommer til udtryk, og ikke kun kirkens officielle lære og over
klassens digtning, som i hovedparten af litteraturen fra middelalderen.

Vi møder bl. a. en mand, der kan gøre noget for mennesker, som end 
ikke de kristne præster kan: han kan kommunikere med de døde. Mens 
kirkens teologi adskilte levende og døde, idet de afdøde sjæle i dødsøje
blikket forlod jorden, for måske gennem Skærsilden en dag at nå Para
diset, så vidste folketroen, at de døde ikke straks forlader jorden og de 
levende. De døde vandrer for en tid, måske uger eller måneder, omkring 
på jorden, usynligt blandt de levende, før de går helt bort til den endeli
ge fred og hvile. I bogen møder vi Arnaud Gélis, der fungerer som 
»sjælebudbringer« mellem de levende og de nyligt afdøde, der i denne 
mellemtilstand mellem livet og den endelige død gerne kommunikerer 
med de efterlevende.

Arnaud Gélis fortæller, at de afdøde gerne besøger deres hjem om nat
ten, hvor de kærtegner deres børn og børnebørn og sørger for, at de sover 
bedre og ikke vågner. De lægger mærke til, om de levende sørger over 
dem og mindes dem med messer i kirken - og ellers beder de Gélis om 
at meddele de levende slægtninge deres ønsker. En afdød kvinde fortæl
ler Gélis, at hendes børn før begravelsen fjernede et kostbart slør fra 
hendes ansigt - det kræver hun nu tilbage! Gélis går til børnene med det
te krav og får da også udleveret sløret, som han giver til de fattige - for 
at give til de fattige er at give til de døde, hedder det.

Gélis bringer bud fra de døde, der har krav at gøre gældende over for
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de levende eller som blot nærer omsorg for dem: en afdød ægtemand 
beder Gélis om at meddele enken, at han gerne ser hende gift igen med 
en god mand. Andre beder slægtninge huske at betale en gæld, bestille 
en messe i kirken eller give en gave til de fattige. De døde kan hjælpe de 
levende til at vedgå arv og gæld, de levende kan med gaver og messer 
hjælpe de døde til at nå frem til den endelige fred og hvile. I alle tilfæl
de får Gélis også selv en skilling for sin ulejlighed som budbringer!

Hans hovedopgave var at få de døde til at tale - en opgave, der trods 
århundreders afstand og alle kulturelle forskelle »kan minde om histori
kerens i vore moderne samfund«, som Le Roy Ladurie tilføjer. Ligesom 
i middelalderen, så gælder det også i dag, at til forskel fra de levende, så 
kan de døde ikke uden videre tage ordet - men er henvist til at tale gen
nem de levende, der som Gélis har øre for de dødes tale. Det er historie
fortællerens største opgave at lytte til de døde og at give de døde stem
me blandt de levende.
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Oplæg til Højskolekonvent
Af BENT MIKKELSEN

De følgende overvejelser er nedskrevet af et mundtligt oplæg vedrøren
de de historisk-filosofiske og litterære fag. Der er altså tale om et oplæg 
til drøftelse. Heraf den kortfattede og nogen steder næsten stikordsagti- 
ge form.

Vi har brug for at fortolke vores eksistens ind i en sammenhæng. Hvad 
er grundkræfterne i vores individuelle og fælles liv? Hvilken livsfor
ståelse kan frugtbargøre vores forståelse af fortiden, både vore egne erfa
ringer (i det personlige liv) og menneskeslægtens erfaringer (historie) i 
forhold til vores liv i nutiden?

Det er i dette forsøg på at orientere sig og skabe sammenhæng, at de 
historisk-filosofiske og litterære fag har noget at byde på.

Det, der igennem højskoletraditionen og stadig idag betegnes med 
ordet livsoplysning, er vores afgørende opgave som højskole. Dvs. at 
oplyse om livets væsentlige anliggender på en livgivende måde. Det 
betyder også: nogenlunde tæt på det menneskelige erfaringsliv (de meget 
abstrakte og teoretiske, f. eks. videnskabsteoretiske, spørgsmål skal ikke 
spille den store rolle i højskolesammenhæng).

Livsoplysning skal både være oplysning og oplivning. Der er her to 
ting, der er meget vigtige: liv og sandhed.

Det, der foregår i undervisningen og samværet skal (selvfølgelig) 
være engageret og spændende og have elementer af fortælling, der river 
med. Derfor har fortællingen været - og er stadig - væsentlig i højsko
len. Den er med til at skabe liv og medleven. Men fortællingen er jo ikke 
nok i den forstand, at blot der fortælles, så er tingene i sin orden. Det er 
ikke ligegyldigt, hvad der fortælles. Det fortalte må have et forhold til en 
sandhed. - Selvfølgelig ikke på den kedsommelige måde, at det skal 
være »realistisk«. For en fortælling kan selvfølgelig godt både være fan
tastisk, eventyrlig, være i fiktionens univers (som litteraturen) og allige
vel have et forhold til en sandhed (det har H. C. Andersens eventyr, de 
nordiske myter, folkeeventyrene, Karen Blixens fortællinger). Forholdet 
mellem fortælling og sandhed er højest kompliceret.

Når der fortælles historie (Danmarkshistorie, verdenshistorie eller for
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tælling om en person) er forholdet til sandheden vigtigt. Også selv om 
historien kan fortolkes på forskellige vis. At fortælle historie (for voks
ne) kræver foruden fortælleevne en meget stor viden; om hvordan det 
faktisk er gået for sig. Det kræver en reflekterende og kritisk sans, der 
også har et forhold til historie som videnskab: er det faktisk rigtigt, det 
der fortælles? Fortæller man - for at tage et eks. - om noget i Danmarks 
forhold tik Norden ud fra en grundig viden, eller måske ud fra egne 
ønskeforestillinger? Der er eksempler nok på, hvordan historien kan 
misbruges til at digte glorværdigt med et eller andet bestemt nutidsmål 
for øje.

Livsoplysning handler foruden om erfaringer og oplevelser også om 
tanker, ideer og værdier. Det er derfor at filosofi og idehistorie også 
hører med i livsoplysningens felt. Det gør disse områder, fordi vi, når vi 
søger at udgrunde en sandhed om livet, må gøre os forestillinger om for
holdet mellem erfaring og tanke, mellem erfaring og ideer og forestillin
ger om værdier og deres mulige forankring. Det er filosofiens og idehi
storiens centrale område. Undren over livets gåde er udgangspunktet i 
filosofien, reflektionen er den videre vej. Dertil er det reflekterende 
sprog et middel - og også det skrevne sprog. Dette må vi supplere for
tællingen med. Vi må også indenfor højskolen læse og reflektere. En 
tekst har desuden ofte den fordel, at den stiller de deltagende mere lige 
overfor sagen. Fortællingen (den mundtlige) kan rumme det problem, 
som heller ikke Chr. Koids virke var fri for, at det, som foregår, ensidigt 
er på fortællerens præmisser. Altså at én autoritet (skriften) erstattes af 
en anden: fortælleren.

Det er løfterigt for den oplysning, der er livets, når den dybe (også ger
ne videnskabelige) viden kan gå hånd i hånd med fortælleevnen. En af 
de store i dansk sammenhæng - Vilhelm Grønbech - indenfor kultur
forståelse var både den store videnskabsmand og den strålende fortæller. 
En fin kombination! Han sagde iøvrigt rammende om historie: »historie
skrivning er jo intet mindre end at udvide sin vennekreds, drage nye 
mennesker ind for at lære sig selv dybere at kende ved at se at livet har 
større og rigere muligheder end dem vi selv har nået at virkeliggøre«.

De historisk-filosofiske og litterære fag drejer sig om indsigt og 
erkendelse (løfte en flig af sløret om tilværelsens gåde), og dertil fordres 
erfaring og viden. Og der fordres den engagerede fortællen og det poe
siens sprog, som kan fylde med intensitet og nærvær.
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Løse tanker om bløde fag
Af GERRY GROENEMEIJER

Jeg opdagede at man bruger ordene »bløde fag« til blandt andet mit fag, 
maleri og til vævning, keramik, skulptur osv. Jeg hørte en klar negativ 
bedømmelse i disse ord. Og da jeg skulle lave et oplæg til vores Nord- 
Vestjyske Højskolekonvent tænkte jeg lidt videre over det.

For mig er det uden tvivl at kreative fag er uundværlig for individet og 
samfund. Jeg kan ikke forestille mig et demokratisk samfund uden krea
tive borgere. Man kan være kreativ på mange områder, f. eks. fysik, 
kemi, statsøkonomi. Disse områder gælder groft sagt tankernes og teori
ens verden. Der arbejdes med tal, bogstaver og tanker. Bløde fag arbej
der mest med billeder. Der skal sanses, ikke så meget tænkes.

Hvis vi også vil udvikle kreativitet på dette område, kræver det vel et 
bestemt indhold af vores »bløde fag«, eller hvad? Det er dette spørgsmål 
jeg synes er interessant for os på højskolen. Det kræver at vi også disku
terer vores fags indhold, målsætninger og den metodik vi bevidst eller 
ubevidst bruger. Hvad gør vi og hvad kunne vi gøre?

Jeg begyndte med at omskrive nogle meget brugte begreber, nemlig 
»udtryk, kreativitet og kunst«, for at se om det kunne hjælpe mig vi
dere.

UDTRYK: hver gang vi viser noget er det et udtryk. Men det er en 
misforståelse at hver eneste streg man slår, er kreativ, men der er et 
udtryk. Det behøver heller ikke at være et bevidst udtryk. Det behøver 
heller ikke at være »godt«. »Godt« er nemlig en kulturel størrelse og for
andrer med samfundets udvikling. Hvis man vil lave noget »godt«, 
kræver det at man fordyber sig i vores kulturs nutidige og fortidige 
udtryk og deres bedømmelse. Men skal tage afstand fra sin måde at 
udtrykke sig på, ser på det fra en afstand. Man sammenligner det med 
nutidige og historiske udtryksmåder, man analyserer og reflekterer over 
det. Næste gang man viser noget, kan udtrykket være forandret, men kan 
også være det samme. Men nu er det bevidst lavet.

Nu kommer vi fra udtryk til kreativitetens område.
KREATIVITET: vil jeg omskrive som den evne til at lege med mulig

heder, og i mit tilfælde at lege med forskellige muligheder at udtrykke 
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sig på i billeder. Fordybelse i vores og andres kulturs »udtryks« arv 
forøger vores legemuligheder. Hvert enkelt menneske får en del af den
ne kulturarv med sig gennem sin opvækst. Vi bliver desuden dagligt 
udsat for en enorm masse billedmateriale. Og det er vigtigt i vores 
demokratiske samfund at forholde sig kritisk overfor den, om det nu er 
information, kunst eller reklame. Vi bliver nødt til at fordybe os i de 
muligheder samfundet allerede har skabt.

Den leg med udtryksmuligheder, jeg kalder kreativitet, bliver nu ikke 
med det samme kunst.

KUNST: måske er det alt afgørende om vi kan tale om kunst, at der er 
opstået en original løsning. Originaliteten tror jeg er en vigtig del af kun
sten. Det vil være interessant og nødvendigt for vores diskussion at fin
de ud af hvad forskellen mellem kunst og kunsthåndværk er. Måske lig
ger skillelinien i originaliteten.

Jeg tror ikke at vi kan undervise i kunst. Jeg kender ingen der tør på
stå at han ved hvad kunst er i dag. Det ved man i vores århundrede nem
lig aldrig præcist. Vi kan undervise i kunstens udtryk: farvelære, sceno
grafi, komposition, historie osv., men om det fører til noget der kan kal
des kunst er usikkert. Vi kender ikke kunstens ingredienser.

Men undervisning findes. En lærer vejleder de mennesker der tager 
chancen til at lave kunst. Det vigtigste er at eleven ønsker at lave noget, 
og at læreren er tilstede og går ind i processen med hele hans bagage. 
Om læreren kan være lærer eller bliver elev vil vise sig. Det gælder om 
at eleverne skaber deres billeder og ikke lærerens. Hvad de skaber kan 
være alt, men alt er ikke kunst.

Højskolens målsætning er vel ikke at eleverne skal blive kunstner. 
Men jeg synes at højskolens målsætning kunne være at mennesker 
udvikler deres kreativitet og forståelse for kunstens verden, og hvis de 
tør også tager chancen til at prøve at lave kunst.

Mit bud for højskolekonvents diskussion var at vi bliver nød til at ind
drage vores fags historie, traditioner på en eller anden måde i undervis
ningen hvis vi vil udvikle kreativiteten.

Hvor meget eleverne skal eller kan være skabende, fortolkende eller 
efterlignende blev et diskussionspunkt i vores højskolekonventsgruppe. 
Der er også andre målsætninger man kan gå efter. Vi kunne som forven
tet ikke løse problemet. Men det viste sig at være vigtigt at diskutere 
undervisnings målsætninger og indhold en gang i mellem.

Vi kunne ønske os et seminar eller symposium hvor vi drøftede 

23



spørgsmålet og kombinerede det med workshops hvor bestemte under
visningsforsøg blev afprøvet.

De første skridt for at realisere et sådant symposium er blevet taget og 
jeg håber at der vil komme noget godt ud af det.
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Årets gang 1994/95
Af ELSE MATHIASSEN

Det hænder at vi fra årets begyndelse har en rød tråd som vi forsøger at 
følge i vores fællesarrangementer, men oftere er det de meningsfyldte 
tilfælde, der kommer til at spille ind, når et mønster viser sig. Et spor 
som kan blive langt smukkere end det planlagte og (for)tænkte har 
mulighed for. Året der er gået har været præget af store og små temaer 
og af enkeltstående oplevelser som man har kunnet arbejde videre med i 
fagene eller i de samtaler, der opstår når mennesker er sammen.

Et af årets temaer blev Sydamerika. Det begyndte i oktober med en 
weekend, hvor Erika B. Krag underviste i Salsa i løbet af dagen, hvorpå 
vi om aftenen havde en rigtig salsa fest, hvor det viste sig, at vi virkelig 
havde lært noget. En lignende weekend havde vi også i foråret. Et par 
uger efter »tog vi til Brasilien«. Eliane Link Hansen fra Brasilien og Vel
ling havde sammen med skolen inviteret ikke mindre end 20 brasiliane
re til fest. Næste tur gik til Peru. Gruppen Tiricaca fra Sydamerika spil
lede peruviansk musik og viste billeder fra Andesbjergene. Det blev 
fulgt op af et lysbilledforedrag om Inkariget samt et om indianere i 
Euquador ved mig. I november kom skuespiller Miguel A. Utreras Imil- 
maqui, som er Maputche indianer fra Chile. Han var medlærer på drama
holdet i 4 mdr. og besøgte også andre fag som filosofi og dans, hvor vi 
lærte mere om naturfolks traditioner. Derudover havde vi i årets løb 
mange internationale elever, hvoraf flere var fra Sydamerika.

Et andet tema var »omkring højskolen«. Steen Espensen holdt foredrag 
om Grundtvig. Bent Mikkelsen fortalte om højskolens historie og vi så 
den nye højskole film. Diskussioner omkring hvad højskole egentlig er, 
havde vi i forbindelse med Bents foredrag og i en fællestime, som var til
rettelagt af et par elever og et par lærere. Her snakkede vi i »samtalens 
væksthus« om højskole generelt, men primært om Vestjyllands Højskole.

Den danske folkevisetradition er en anden af vore kulturbærere. Men 
hvor højskolen nok skal klare sig, har fortælle- og visetraditionen brug 
for at blive opdaget og værnet om. Steen fortalte om Ewald Tang Kri
stensens store indsamlingsarbejde. Gitte Thofte og Jack Jacobsen var på 
dramaholdet for at lære os nogle af vore kædedanse og for at fortælle om 
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det indsamlings- og udviklingsarbejde, der bliver gjort idag. I Velling 
kirke dansede jeg en fortolkning af »Agnete og Havmanden«. Inden hav
de Johanne Møller Sørensen fortalt om kirken. Om den romanske kva
derstens kirke og om da kristendommen kom til Danmark.

Billedkunsten blev også rigt præsenteret. Allerede i begyndelsen af 
oktober var vi på Trapholt i Kolding for at se en keramikudstilling og på 
Koldinghus. Keramikken kom i det hele taget til at fylde meget af vores 
hverdag idet vores »nye« lærer Gerry Groenemeijer fik anskaffet en 
Rakuovn. Mangen en kold dag stod keramikholdet ude og brændte, og vi 
andre kom og så til indimellem. Indenfor i foredragssalen holdt Gerry et 
par foredrag om Kirkeby, og om sin egen kunst. Birgitte Drud Nielsen 
fortalte om Kitch og Kunst. Bent fortalte om Edward Munk. Niels 
Lumholt holt foredrag om Willumsen. Vi var også meget ude af huset for 
at se udstillinger. Væveholdet var i Herning for at se to væveudstillinger. 
Billedmedieholdet var ligeledes på kunstudstillinger i Herning. Andre 
var på kunstudstilling om Kirke og kunst på Ringkøbing museum og 
fulgte i den forbindelse også en foredragsrække om emnet.

En tur til Rakermarken med skulpturer lavet af naturmaterialer blev 
der også tid til. De levende billeder blev i høj grad præsenteret via 
Kislowskis film. Lis fortalte om hans film og vi var i biografen og se 
»Blå«. På psyk./religions holdet så vi nogle af filmene fra Dekalog.

Hvad musik angik blev vi utrolig forkælet i årets løb. Der var mange 
og meget forskelligartet musikarrangementer. Som før nævnt gruppen 
Titikaka, koncert ved »Brightside«, vi havde besøg af en saxofonkvartet, 
Ringkøbing Bigband spillede, »Oriental Mood« gav to koncerter. En 
med arabisk/tyrkisk musik og en med indisk musik. Dana la Croix, Thor 
Nachhausen og Poul Banks gav koncert. Et arrangement vi havde lavet i 
fællesskab med Fjordvang. I Velling forsamlingshus var vi medarrangør 
af en koncert med Åge Haugland. Derudover havde vi en danse-musik 
weekend med afrikansk dans arrangeret af Veilings lokale afrikanske 
dansegruppe. Vi havde besøg af folkemusikgruppen »Sand på gulvet«, 
Ole Kamp og Lene Ellegaard fra Velling Friskole instruerede dansen. 
Folkedansen fik nerve den aften ikke mindst på grund af vore udenland
ske elever fra AFS som var på skole i tre uger. Vore ungarske elever stod 
også for flere folkedanseaftener. Vores eget musikhold gav ligeledes 
mulighed for nogle gode danseaftener. Vi havde også besøg af musik
holdet fra Testrup højskole som gav koncert. Lars holdt foredrag »Midt 
i den Tyrkiske« musik.
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Da vi havde ungarske elever i efteråret valgte vi at tage til Budapest i 
foråret. Vi var bl. a. i Hantos (Veilings venskabsby) for at se og høre om 
det højskoleprojekt de er igang med der. Et projekt med meget perspek
tiv. Det bliver spændende at følge de kommende år. Inden rejsen havde 
vi bl. a. Erzbeth Stokholm på besøg som fortalte om forholdene i Ungarn 
før og efter murens fald.

Et af de store projekter i foråret var vores Naturfestival. Naturholdet 
var initiativtagere til weekenden og resten af skolen havde forberedt de 
mange aktiviteter ugen inden. I en fællestime nogle uger forinden havde 
Jørgen Thordrup fortalt om labyrinter. Dette inspirerede et hold til at 
lave en labyrint af grene i skoven i forbindelse med festivalen.

Derudover holdt Jan Sheel foredraget »Forførelsens strategi«. Mogens 
Stryhn fortalte og viste lysbilleder fra sine rejser. På et egnsmøde fortal
te Anette Warming om tyskerpiger under besættelsen og om retsopgøret.

Vi havde flere arrangementer end nævnt her. Bl. a. havde vi også en 
del besøg udefra. Det vil Steen berette lidt om.

Ungarn - Danmark • Velling - Hantos • Mezöföld Nepföiskolai 
Tåtrsasåg - Vestjyllands Højskole

Siden 1992 har der været varme linier mellem Ungarn og Danmark, set 
fra vores sted, især mellem en ny højskolebevægelse i Ungarn og danske 
højskoler.

Vi har nu i tre omgange haft ungarere som elever på vore vinterkur
ser Ialt har der været 45 unge fra Ungarn på højskole i Vestjylland. Det 
har vi haft meget arbejde med og megen glæde af. Derfor har vi også lyst 
til at fortsætte med de aktiviteter. Faktisk oplever vi, at meningen med 
højskolens virksomhed bliver tydelig — også for os selv — når budskabet 
skal formidles til en gruppe udlændinge.

Vi er i øjeblikket igang med at søge midler til en ny gruppe ungareres 
ophold hos os i Udenrigsministeriets Demokratifond. I den forbindelse 
skal de to næste tekster ses. Først en følgeskrivelse til vores ansøgning 
til Demokratifonden og dernæst et brev fra Bela Nagy, der var elev her i 
1993.
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Danmark - Ungarn • Hantos - Velling
Af STEEN ESPENSEN

Bilag I
Velling, torsdag den 5. oktober 1995.
Følgeskrivelse til ansøgning: Hantos - Velling

Unge ungarere på højskole i Danmark 
Folkelig udvikling og inspiration.

Ansøgningen er et led i udviklingen af den kontakt, der er skabt mellem 
landsbyerne Hantos i Ungarn og Velling i Vestjylland. De undervis
ningsinstitutioner der findes i Velling indgår i den kontakt. Det vil sige 
Velling Friskole, Fjordvang Ungdomsskole og Vestjyllands Højskole.

Fra Ungarsk side indgår Mezöfold Folk High School, Hantos.
Kontakten opstod i eftersommeren 1991, da Poul Hillerup, Velling og 

Signe Jepsen, lærer ved Vestjyllands Højskole, fik forbindelse med Ferenc 
Bolye fra Hantos ved Foreningen for Folkehøjskolernes jubilæumsmøde 
på Gymnastikhøjskolen i Viborg. Denne kontakt resulterede i Poul Hil- 
lerups besøg i Hantos og et efterfølgende besøg af en større gruppe lands
byboere fra Hantos i Velling og på Vestjyllands Højskole i marts 1992.

Dette besøg var muliggjort ved en bevilling fra Demokratifonden.
De samtaler, der fandt sted under opholdet i marts 1992, bestyrkede 

vore ungarske venner i deres tanker om at oprette en højskole i Hantos. 
Denne højskole påbegyndte sin virksomhed den 3. december 1992. Ved 
indvielsen medvirkede fra dansk side Dorthe Hoick, Rødding Højskole, 
Algot Øhlenschlæger, Holstebro Højskole og Steen Espensen, Vestjyl
lands Højskole.

Det ungarske besøg i Velling, marts 1992, resulterede i en dansk gen
visit i Hantos i juli 1992. En stor gruppe beboere fra Velling, såvel land
mænd som folk fra andre erhverv deltog i besøget. Det betød naturligvis 
en styrkelse af forbindelsen.

I november måned 1992 havde Velling og Vestjyllands Højskole igen 
besøg fra Hantos. Eva Aes og Ference Boyle, der er ledende kræfter på 
højskolen i Hantos, besøgte os for at undersøge mulighederne for unge 
ungareres ophold på højskolen.
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Besøget og en bevilling fra Demokratifonden resulterede i at 15 unga
rere var elever på Vestjyllands Højskole i 4 måneder fra 5. januar til 26. 
april 1994, samt at yderligere 15 var elever i 3 måneder fra 29. septem
ber til 21. december 1994. Vi er glade for at det igen i efteråret 1995 har 
været muligt at tage imod en ny gruppe, der er her fra 28. september til 
20. december.

Og nu søger vi altså igen, for at kunne udbygge kontakten, og fordi 
vore erfaringer er positive. Vi synes at de indvundne erfaringer er frugt
bare på flere områder:

- Vi kan konstatere at de ungarske elever har brugt opholdet godt. De 
har været videnssøgende, optaget af at suge til sig, spørgende og 
undrende, og været interesseret i at skabe kontakter. Samtidig har de 
vist vilje og evne til at bruge deres oplevelser og erfaringer i 
Ungarn. Og de har været gode medarbejdere m.h.t. at hjælpe nye 
grupper på vej.

- Vi kan se, at vore elevgrupper kommer fra mange steder i Ungarn. 
Det betyder en spredning af virkninger, men den enkelte elev står 
ikke alene, fordi der er et samarbejde mellem tidligere elever. Det 
sørger bl. a. Højskolen i Hantos for. Det er også i Hantos en ny grup
pe, inden afrejsen til Danmark, bliver forberedt til opholdet bl. a. af 
gamle elever.

1 5 personer med fremmed kultur og sprog, integreret i en dansk høj
skole, kunne være en farefuld affære. Men vore erfaringer er positive. De 
danske elever er åbne og villige til at medvirke i en præsentation af deres 
egen kultur. Samtidig bliver de sat i en situation hvor de skal se på deres 
eget land med fremmede øjne. Det mener vi er en lærerig situation.

Forbindelsen og samarbejdet mellem Hantos og Velling er ikke blot en 
normal venskabsforbindelse. De gensidige besøg har sat sig spor både i 
Hantos og Velling:

- man arbejder på at oprette en maskinstation på andelsbasis i Hantos, 
- en højskole er oprettet, og der blev i efteråret 1994 indsamlet 60.000 

ki‘. i Danmark så højskolen kunne sikres egne bygninger,
- man er optaget af den danske landbrugsuddannelse,
- unge ungarere har været i landbrugspraktik i Velling,
- der er ydet maskinhjælp til Hantos fra landbrug i Velling,
- der har været kulturudveksling med musik og kunstudstilling,
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- i sommeren 1995 har en ungarsk gruppe bygget legeredskaber til 
Velling Friskole og medvirket ved restaurering af en museumsgård 
i sognet.

Siden august 1991 har der været forbindelse mellen Ungarn/Hantos og 
Danmark/Velling/Vestjyllands Højskole.

Vi tror at forbindelsen er gavnlig for den mellemfolkelige forståelse 
og for den demokratiske og folkelige udvikling i Ungarn.

Vi tror at det er vigtigt, at forbindelsen foregår på græsrodsniveau.
Vi har erfaret hvor vigtigt det er, at Vestjylland er åben overfor frem

mede. Det viser sig ved de positive holdninger vi møder hos Amtskom
mune, Kommuner, institutioner, virksomheder og private kontakter. Den 
åbenhed er en vigtig del af oplevelsen for vore ungarske elever.

Samtidig har det stor betydning, at opholdet finder sted i et lokalsam
fund, der ser med interesse på projektet, fordi de selv er en del af det.

Vi betragter os ikke som »fast kunde« i Demokratifonden, og er ikke 
ude efter at få »kunder i butikken i den stille del af sæsonen«. Vi har fak
tisk et højere ambitionsniveau. Det er et mellemfolkeligt arbejde vi 
ønsker at gøre, også med en betydelig egenfinansiering.

Selv om denne ansøgning vedrører et 4. elevhold fra Ungarn, så har 
besøget stadig en gyldig personlig kontakt-virkning. For det drejer sig 
ikke blot om højskolens lærergruppe og dens kontakt til en gruppe unga
rere. Det drejer sig om de personlige forbindelser der opstår mellem dan
ske elever og ungarske. Og så er det en understregning af den forpligtel
se der ligger i højskolens arbejde. Folkelig oplysning, også i internatio
nal sammenhæng.

Hvis denne ansøgning giver anledning til spørgsmål vil vi meget ger
ne i snak med Demokratifonden. Vi er parate til at komme med supple
rende oplysninger eller medvirke til afklarende samtaler. Som det frem
går af dette brev er vi meget interesserede i at fortsætte denne virksom
hed, vi brænder faktisk for det!

Med venlig hilsen
Steen Espensen, forstander

PS. Lige inden dette årsskrift gik i trykken fik vi besked fra Demokrati
fonden: en bevilling til også i foråret 1996 at kunne modtage en gruppe 
ungarere på højskolen.
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Før og efter 1993
Brev fra Ungam ved BEL A NAGY

Jeg har tænkt meget over titlen på mit brev. Den er lidt underlig, men for 
mig betyder den en masse.

For det første: hvorfor 1993?
Jo, det år lærte jeg Den ungarske Folkehøjskoles regionale center i 

Kishantos at kende, det vil sige hele højskoleidéen og aktiviteterne på 
centret. Før 1993 kendte jeg ikke noget til alt det, men bagefter er jeg på 
en måde blevet et andet menneske.

Jeg er født den 9. august 1960 i Szatmarnémeti i Rumænien. Jeg tog 
en uddannelse som metaldrejer og arbejdede med det i nogle år. Senere 
flyttede jeg til en anden by og blev minearbejder. I 1990 forlod jeg 
Rumænien for at begynde et nyt liv i Ungarn.

Det er en velkendt kendsgerning, at det kommunistiske diktaturs jern
greb var meget effektivt i Rumænien. Her var ikke mulighed for at dan
ne folkelige foreninger, der var i det hele taget ikke noget ordentligt fæl
les liv, ingen kultur og ingen traditioner. Den slags passede ikke ind i den 
store kommunistiske plan og var derfor forbudte. Kommunismen ville 
styre folks måde at tænke på - eller i det mindste forhindre selvstændi
ge meninger. De samme forhold gjorde sig gældende i Ungarn, men i en 
lidt mildere grad.

Alt dette var min baggrund, da jeg fik mulighed for at komme med 
den første ungarske gruppe til Danmark for at tage del i et 4 måneders 
kursus på Vestjyllands Højskole (foråret 1994). Før jeg tog afsted, hav
de jeg ikke særlig store forventninger til kurset. Jeg tænkte på det som 
en chance for at lære et andet land lidt at kende og for at komme til at se 
nye steder; alt i alt så jeg på det som en ferie.

Imidlertid indser jeg mere og mere, hvad det kom til at betyde for mig. 
Nu et år efter er de ting, jeg oplevede, blevet klarere for mig, og jeg ser 
betydningen af, hvor vigtigt fællesskabet er. På skolen levede vi sammen 
i een bygning: 70 mennesker af forskellig alder og køn, med forskellige 
nationaliteter og med forskellige holdninger. Vi var sammen hver eneste 
dag, kunne ikke undgå hinanden, og ikke desto mindre gik de fire måne
der uden alvorlige uenigheder mellem os.
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Dette fælleskab mellem mennesker, hver med sin måde at tænke på, 
hjalp mig til at lære mig selv bedre at kende, også nogle af mine dårlige 
sider, som kun kommer for en dag i en situation som denne.

Efter kurset synes jeg, at der er ting, som jeg klarer meget bedre end 
før; ting, som før ville have været et stort problem og som jeg nu dårligt 
nok lægger mærke til. Når jeg nu bagefter møder nogle af mine gamle 
højskolekammerater, taler vi om ting, som vi ikke ville have kunnet tale 
om, hvis ikke vi havde været afsted.

Det var fantastisk at opleve højskolens måde at undervise på. Jeg 
føler, at den både er mere menneskelig og mere effektiv end de under
visningsmetoder, der var de fremherskende, da jeg gik i skole. Når lærer 
og elev er partnere, bliver eleven mere motiveret og lærer meget lettere.

Jeg tror, at ideerne bag den Grundtvigske folkehøjskoles undervis
ningsmetoder har spillet en stor rolle for udviklingen af Danmarks vel
stand. En nations velstand og velfærd hænger sammen med uddannel
sesniveauet blandt borgerne og deres åbenhed i det hele taget.

Som kontrast heril kan jeg fortælle, at da jeg vendte tilbage fra Dan
mark og begyndte på mit arbejde igen, så var det spørgsmål mine kolle
ger stillede igen og igen dette: »Hvorfor blev du ikke i Danmark?« De 
var ikke engang nysgerrige efter, hvordan danskerne er og hvordan der 
er i Danmark, eller efter hvordan det er lykkedes jer at opbygge sådan et 
godt samfund.

Det er den tankegang, vi ønsker at ændre her i Ungarn og højskolebe
vægelsen har en stor rolle at spille i den sammenhæng.

Det er meget positivt, at 30 unge ungarere nu allerede har været præ
senteret for højskoleideen. Selv føler jeg mig meget heldig, fordi jeg fik 
chancen for at få den fantastiske oplevelse, og så meget, som det er mig 
muligt, vil jeg hjælpe til med at udbrede højskolebevægelsen i Ungarn.

Til sidst vil jeg takke alle dem, der gjorde alt dette til virkelighed for 
mig.

Oversættelse: Johanne Møller Sørensen
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Skovfestival
Af PERNILLE SMALBRO SØRENSEN

Når vi ved vinterskolens begyndelse præsenterer fag og undervisning  for 
de nye elever, gør vi altid opmærksom på det største af vore undervis
ningslokaler - det der ligger udenfor vinduerne, i naturen. Det gør vi 
bl. a. fordi naturundervisningen er en vigtig del af vores undervisnings
tilbud.

I de sidste tre år har vi, som en del af undervisningen, haft god øko
nomisk støtte fra forskellige sider til specielle projektforløb.

- Vi har i samarbejde med Ringkøbing Amtskommune givet forslag til 
en alternativ naturformidling,

- vi har modtaget støtte fra Friluftsrådet til naturvejledning for børn, 
— og vi har senest modtaget støtte fra Foreningen for Folkehøjskoler til 

at videreudvikle en natur-model for arbejde med børn i alderen 3-8 
år. Det vil sige at vi i perioden oktober 1994 til april 1995 i største
delen af undervisningen arbejdede med børn og arrangerede natur
vandringer og naturoplevelser for børn fra børnehaver og skoler. 
Det forløb afsluttede vi med en naturfestival i Schuberts Plantage 
den 1. april. Vi havde inviteret alle de børn vi havde arbejdet med, 
og invitationen gjaldt naturligvis også lærere, pædagoger og foræl
dre. Ca. 300 mennesker  fandt vej til Skovpavillonen og naturfestiva
len den dag, der både var kold og solrig. Vi havde arrangeret en 
række tilbud, der var slutpunkt på en temauge på højskolen.

Et øjebliksbillede af naturfestivalen følger her.
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Skovfestival lørdag den 1. april 1995
Af PERNILLE SMALBRO SØRENSEN

Uden at overdrive kan man vist roligt kalde denne dag for ret speciel! 
Ikke mindst for de lærere og elever fra Vestjyllands Højskole (og alle de 
mange andre) der var involveret i den naturfestival der foregik i Schu
berts Plantage lidt uden for Ringkøbing.

Dagen var næppe begyndt, før de medvirkende var igang i skoven. 
Tidligt lørdag formiddag kunne man høre snak, latter og lyde fra de man
ge aktiviteter blande sig med den almindelige fuglekvidder; så på trods 
af overskyet og let køligt vejr havde man alligevel en fornemmelse af sol 
og sommer i maven!

Hurtigt kom et bål igang; ved siden af blev en gryde gjort klar til brug 
på et primitivt komfur, der blev holdt igang med en brændeknude ind
imellem. Og bagved var der rejst et telt med alt, der kunne blive nød
vendigt i løbet af dagen (gulerødder (økologiske selvfølgelig), lamme
kød, dej til snobrød og den altid nødvendige forbindingskasse!)

Siddende på en stub ved bålet kunne man skimte en nybygget lege
plads - endnu uden børn, men dog med en enkelt legesyg voksen der 
benyttede lejligheden til en klatretur.

Fra den mere tætbevoksede del af skoven lød der mærkelige lyde, der 
bestemt ikke hørte med til en almindelig lørdag morgen. - Men der gik 
jo også rygter om, at skoven var forhekset!!

Overalt var der livlig aktivitet! Biler kørte frem og tilbage med forsy
ninger; der blev læsset af og på, slæbt og slidt, kørt i traktor, kokkereret. 
Alt sammen akkompagneret af latter og diskussion af de sidste detaljer 
- og forestillingen var end ikke begyndt endnu!

Efterhånden begyndte de første besøgende at indfinde sig. Spændin
gen steg hos de medvirkende - »vil det fungere, vil folk ku’ li’ det, 
mangler vi noget, og kommer der mon overhovedet nogle mennesker - 
og hvis der gør er der så nok kakao, nok mad og nok plads til alle bør
nene?«

Så væltede det pludseligt ind med mennesker. Børnesnak blandede sig 
med de andre lyde og overdøvede snart alt andet! Et par afstikkere fandt 
hurtigt det første klatretræ og gik igang med at udforske dets højder! En 
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enkelt lidt for modig træklatrer faldt ned, men kom heldigvis hurtigt på 
benene igen uden andre skrammer end en forskrækkelse.

I det fjerne klatrede børn på en bakketop. De fik dog hurtigt travlt med 
at komme ned, så snart den første ekspedition gjorde sig klar til en tur 
ind i den forheksede skov! »Hør her«, lød det, »der er sket noget forfær
deligt!« Og så fik vi hele historien om kæresteparrene, der var gået ind 
i skoven og aldrig kommet ud igen. - Om vi turde at gå med derind? 
»Jaaah«, råbte vi i kor, for vi var vel helte!

Vi havde ikke gået ret langt før vi så en gammel mand stå på en lille 
høj og spille violin: »Ak og ve, min bjørn er blevet væk!« »Vi skal nok 
finde den«, lød det kækt fra pigen på den ene ekspeditionsleders arm; vi 
andre var lidt mere betænkelige. Den gamle mand turde i hvert fald ikke 
gå ind i skoven; »men det tør vi«, det var stadig den samme pige. Da vi 
andre var blevet mindet om, at vi jo var helte, travede vi forsigtigt afsted 
- bag Kenneth (ekspeditionsleder) for vi skulle jo nødigt blive over
modige!

Vi nåede både at blive forskrækket over de hvide alfer, (selvom Ken
neth sagde, at de kun ville hjælpe os, ja så var det nok bedst at holde sig 
lidt på afstand af dem!), grine af de tossede trolde og blive bange for 
heksen og hendes tryllerier, før bjørnen kyssede heksen og alt endte godt 
med fest, sang og ikke mindst karameller!

Efter den udmarvende ekspedition kunne man gå ind i »baren« og få 
sig en hjertestyrkning. Der blev serveret varm kakao, kaffe, the og koldt 
saft. Havde man lyst, var der såmænd også mulighed for at smage øko
logiske boller, kranse og piroger med oksefyld - det hele hjemmelavet 
fra Vestjyllands Højskoles eget køkken.

Men det udendørs køkken fungerede nu også fint! Og at sidde på en 
stub ved et glødende bål med en snobrødspind i den ene hånd, et stykke 
stegt lam, i den anden og en kop rygende suppe ved siden af sig var nu 
heller ikke så ringe endda! Der var mange der benyttede sig af denne lej
lighed og bålpladsen var temmelig fyldt - og ikke kun af børn. De ivrig
ste snobrødsbagere var nok de forældre, der blev lokket til at holde pin
den med brødet, mens børnene løb og legede! Og synet af en far, der stod 
forklarende med en kæp og en klump dej, med 4 interesserede hoveder 
ved siden af, var nu også værd at putte i sin hukommelse til fremdragel
se ved mere triste lejligheder. Men børnene var nu også godt med. De 
sørgede for, at der lå kød på stegepladerne og vendte det hellere en gang 
for meget end en gang for lidt. - Et stykke kød faldt på jorden, og dren

38



gen vendte sig forskrækket om mod sin far »Hva gør vi så?« - »det 
lægger man ikke mærke til«, svarede den fornuftige forældre hvorefter 
de forsigtigt lirkede det let støvede kød på plads!

Bedsteforældrene og forældre med de allermindste sad og kikkede på 
og kom med gode råd en gang imellem. Kød blev branket (og brændt), 
kartofler blev pakket ind i staniol og lagt i ilden, og gryden med meget 
naturlige supper (brændenælder og skvalderkål) var ivrigt besøgt. »Adr! 
Brændenældesuppe!?! Det kan jeg ikke li’«, var reaktionen fra mange 
der kom forbi. Men da naturlærer Per begyndte at forklare om brænde
nælder og skvalderkål, ja så blev man alligevel lidt nysgerrig, og de fle
ste fik sig da også en tår - og for de flestes vedkommende blev det da 
også en positiv overraskelse. Om ikke andet så fik de smagende foræl
dre et andet syn på ukrudtet i deres haver!

Alt dette var nok til, at man sad i mange minutter med røg i øjnene, 
kulde i bagen og med risiko for at blive slået ned af de mange aktive 
kæppe, blot for at bage et brød der alligevel i sidste ende blev sort for
uden og sej forinden og med en let bismag afjord!

Da maven nu var blevet fyldt, skulle fedtet jo rendes af igen, og til det 
var der masser af muligheder!

En labyrint af grene var alletiders til at løbe ind og ud af - »Hvem 
kommer først ind«, »Hvem bli’r mindst forpustet« og »Hvem får først 
lokket sine forældre ind til midten«. De blev nu let lokket (forældrene), 
for selv om der var 150 meter ind til midten (300 meter hvis man gik ud 
igen på ærlig vis), var det nu lidt fascinerende at gå og gå næsten uden 
at komme nogen vegne og alligevel nærme sig målet mere og mere!

Og natursti var der! Her fik forældrene lov at lege blindebuk. Børne
ne gav deres forældre bind for øjnene og førte dem langs et tov, hvorpå 
der hang forskellige naturting - »Hva’ er det her?« spurgte en knægt, 
mens han ivrigt stak en grangren frem. »En dunhammer?« gættede fade
ren, da han fik en udstoppet muldvarp stukket i hænderne.

Nogle forældre snød og lod børnene ha’ bind for øjnene - andre igen 
tog turen både med deres ældste og deres yngste! Og børnene trak ger
ne afsted med de voksne, nogen gange så hurtigt at det næsten var for 
stærkt; og ekstra sjovt var det, da mor gav et forskrækket gisp, da hun fik 
fingrene i muldvarpen!

På legepladsen fik børnene (og deres forældre) afløb for deres sidste 
kræfter. Børnene klatrede over pæle og i lianer - de forsigtige med mor 
i hånden, de modige i store spring over den »farlige« gangbro. Men mere 

39



vildt gik ikke for sig, end at man pænt ventede, til de mere langsomme 
foran kom igennem - man ville i hvert fald ikke snyde og hoppe ned på 
jorden! Til slut skulle far også prøve - man kunne vel lige imponere ju
nior! »Neeej far, flyt dig, sådan skal man ikke gøre«, lød det kort efter!

Efterhånden var dagen gået. Børn med røde kinder, græs på knæet og 
sand i skoene, gik trætte hjem med deres forældre - begge parter en 
oplevelse rigere!

Alt i alt syntes alle at det blev en vellykket dag, med solskin, godt 
humør og glade ansigter - og det både hos de besøgende og hos arran
gørerne!
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Den parallelle højskole
Af STEEN ESPENSEN

Der bliver ofte efterlyst højskolefolks deltagelse i den offentlige debat. 
Tidligere tiders »store« højskolemænd bliver fremholdt som eksempler, 
og som regel har jeg svært ved at svare hurtigt og klart, når efterlysnin
gen kommer, hvor er højskolens folk - som replik og deltager i den poli
tiske og kulturelle diskussion. Hvor er I henne i debatten om samfundets 
udvikling?

Men i eftertanken og når der bliver tid til i det hele taget at tænke, der 
melder svarene sig. For det første kunne tidligere tiders markante høj
skolemænd virke på en baggrund af mange tjenende ånder i deres dagli
ge virksomhed. Det er ikke tilfældet idag, hvor alle højskolens folk har 
et voldsomt arbejdspres fordelt på alle årets måneder. Den tid hvor der 
var tid til foredragsturneer og forberedelse i april måned og august - 
oktober - er forbi.

Set fra min egen andedam er året opdelt i to halvdele. 7 måneder fra 
oktober til maj, med unge elever, højskolens eksistensberettigelse, og det 
der i historiens perspektiv var den rolige periode, med det daglige arbej
de og de faste afbrydelser - en særlige tradition på hver højskole.

Den anden halvdel af året er de 5 måneders sommerskole, der ikke lig
ner den gamle pigeskole, men er et afbrudt forløb af 14-dages kurser og 
ugekurser. Et forløb hvor lærer på skift er igang, og hvor kontorperso
nale, køkkenfolk og pedel og rengøringsstab er i uafbrudt virksomhed. 
Men vigtigt - også en periode med liv og lyst, og megen inspiration til 
os fra gæstelærere og kursusdeltagerne. Et forløb hvor Grundtvigs ide 
om den levende vekselering er i live.

Når jeg har kaldt dette indlæg den parallelle højskole, er det for at 
antyde at vi ikke kun har unge elever om vinteren og en række korte kur
ser i sommerperioden, men at der sideløbende med det foregår mange 
andre aktiviteter i skolens bygninger. Aktiviteter, der med fuld ret også 
er højskole. Derfor kan efterlysningen efter højskolefolkets deltagelse i 
den offentlige debat, også besvares med »jamen debatten er vi midt i, 
den foregår nemlig hos os«.

Til eftertanke om en højskoles aktivitetsniveau - og vurdering af hvil- 
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ken glæde det kan være at rammerne bliver brugt - giver jeg her en liste 
over vinterens og sommerens aktiviteter - set som parallelle forløb.

25. oktober:
29. oktober:

1. november:
6. november:

1994
Besøg fra Estland af Alexander Kurushev.
Besøg af elevhold fra Lønne Højskole.
Kirkeligt Samfund holder møde på højskolen.
Kursus for afrikanske ungdomsledere - invitetet af

8. november:
19. november:

Dansk Ungdoms fællesråd - i 3 uger.
Egnsmøde - foredrag af Anette Warming: Tyskerpiger. 
Højskoledag for DGI og Valgmenighederne i Holste
bro og Lemvig - foredrag ved Herbert Pundik.

25. januar:
1995

Fælles-lærermøde mellem Velling Friskole, Fjord

15. marts:
vang Ungdomsskole og Vestjyllands Højskole. 
Egnsmøde - foredrag af Hans Seidelin: Kærlighed og 
Kaos.

1. april:
5. april:
1. maj:

Naturfestival.
Højskolekonvent for vest- og nordjyske højskoler.
4 dages kursus for seniordansere, med mere end dans

4. maj:
på programmet.
Besøg af 40 elever fra Langelands Folkehøjskole, der

4. maj:
ville opleve »Linien og Lyset«.
14 dages kursus for 40 mennesker fra Litauen, der

18. maj:
12. juni:
7. juli:

repræsenterede næsten handicap-grupper. Et kursus 
om dansk samfund og demokrati og om handicap
politik.
Højskoleaften for Gimsing Sognehøjskole.
Højskoleaften for Ældresagen i Videbæk.
3 dage med EVA-seminar: Hvor går grænsen? - om

3. september:
4. september:

19. september:
22. september
22. september

miljø, økonomi, etik og ret.
Højskoledag for Kirkeligt Samfund - Holsted. 
12 afrikanske gæstelærere på kursus i 14 dage. 
Weekendkursus for Odense Højskoleforening. 
Højskoledag for en gruppe mennesker fra Grindsted. 
Weekendkursus for Odense Fløj skoleforening.
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Kursusplan for korte kurser 1996
11.5.-24.5.: Luk døren op og se - forår med vestjysk natur og kultur - 

ved Anna Bojsen-Møller, Lars Boje Jensen, Birgitte Drud Nielsen, 
Claus Heinberg, Per Mikkelsen og Steen Espensen.

27.5-1.6.: Myte - Dans — Ritual - ved Brita Haugen Berg, Morten 
Pedersen og Steen Espensen.

1.6— 7.6.: Skærsommerdage ved Vestkysten - ved Anna Bojsen-Møller, 
Ida Karottki, Helle Henningsen og Bent Mikkelsen.

8.6.-14.6.: Vestjyske veje - naturvandring og historie - ved Mads Lide- 
gaard, Claus Heinberg, Signe Jepsen og Steen Espensen.

15.6.-21.6.: Orientalsk mavedans og musik - ved Ninna Holbek, Lars 
Bo Kujahn, Gitte Tofte og Else Mathiassen.

15.6.-21.6.: Under overfladen er der fisk - tegning — pastel - akvarel — 
ved Elinor Jensen, Anne Sophie og Jens Bredholt og Lit Nielsen.

22.6.-28.6.: Litteraturkursus - ved Per Aage Brandt, Jens Chr. Grøn- 
dahl, Einar Mår Gudmundsson, Pia Juul, Bo Hakon Jørgensen, Asger 
Schnack, Chr. Braad Thomsen og Bent Mikkelsen.

22.6.-28.6.: Gys og latter - filmdage med Hitchcock og Chaplin - ved 
Per Aage Brandt, Chr. Braad Thomsen, Eva Jørholt, Asger Schnack 
og Lis Langgaard.

22.6—5.7.: Koustrup, en landsby i middelalderen - arkæologikursus - 
ved Peter Birkedahl, Troels Dahlerup, Bi Skaarup, Helle Henningsen 
og Lars Petersen.

29.6-5.7.: Flamenco — dans - guitar - sang - ved Henriette Vedsegaard, 
Pepita Rohde, Morten Haake, Chr. Sievert og Else Mathiassen.

8.7.-14.7.: Kundskabens børn - Grundtvigkursus 1996 - ved Ejvind 
Larsen, Kjeld Fredens, Gunvor Auken, Lars Ebbensgaard, Eva Søren
sen, Paul Nedergaard, Ditte Krøgholt, Claus Heinberg, Pia Skoge- 
mann, Lit Nielsen, Vagn Simonsen, Anne Sophie Bredholt, Jens Bred
holt, Steffen Qvortrup, Lars Gustav Andersson, Ingegerd Auken, 
Ebba Boes, Jens Peter Boes, Maj Britt Fjord, Henrik Bredholt og 
Steen Espensen.

15.7.-21.7.: Kirke kend din krop - ved Brita Haugen, Rode Marie Køhn, 
Jette Sinkjær, Anders Laugesen og Else Mathiassen.

22.7.-4.8.: Maleri og keramik - ved Peter Meyer, Peter Carlsen, Peder 
Rasmussen, Jette V. Andersen og Gerry M. Groenemeijer.
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22.7-4.8.: Fra Limfjord til Blåvandshuk — ved Ditte Krøgholt, Jens 
Aarup, Steffen Qvortrup, Lit Nielsen, Bent Mikkelsen og Lis Lang- 
gaard.

7.8.-20.8.: Vestjyske kirker - ved Ruth Boye, Helle Henningsen, Anne- 
Mette Gravgaard, Hans Jørgen Frederiksen, Hans Bjørn og Steen 
Espensen.

7.8.-20.8.: Skaftevævning for begyndere og fortsættere - ved Johanne 
Møller Sørensen og Birgit Birkkjær.

21.8-3.9.: Under overfladen er der fisk — tegning - pastel - akvarel — 
ved Anne Sophie Bredholt, Jens Bredholt og Lit Nielsen.

21.8.-3.9.: Et landskab og dets fortællere - ved Eske K. Mathiesen, Kr. 
Schultz Pedersen, Chr. Braad Thomsen, Lis Langgaard, Ida Karottki 
og Bent Mikkelsen.

4.9.-17.9.: Et godt og muntert virksomt liv - ved Jens Kr. Lings, Maria 
Marcus, Ebba Strange, Elof Westergaard, Johanne Møller Sørensen, 
Else Mathiassen og Lars Pedersen.

18.9.-24.9.: Septembers himmel er så blå - ved Ebbe Kløvedal Reich, 
Tage Elkjær, Lit Nielsen, Gerry M. Groenemeijer, Steen Espensen og 
Lars Pedersen.
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Forårselever 5.1.-26.4 1995
Kenneth L. Andersen, Dannebrogsgade 21 H, 8000 Århus C
Sofie Andersen, Remmervej 9, 7600 Struer

Magnus (l'A år)
Karsten Bekhøi, Svanevej 37, 8831 Løgstrup
Sylvain Bertschy, le Oanorami que, 2A Rue Midol,

F-25000 Besanson, FR.
Haris Begic, Sjællandsvej 7-19, 7330 Brande
Pernille Bjerrum, Munkerisparken 39, 3460 Birkerød
Helge Anders Blok, Gothersgade 20, st. tv. B, 8700 Horsens
Camilla Christensen, Hans Egedesvej 4, 7100 Vejle
Kathrine Dohn Damgaard, Dalvej 5, 6900 Skjern
David Dyhr, Skibbildvej 50, Haunstrup, 7400 Herning
Agnete Exner, Wesselvej 56, 4700 Næstved

Morten (l'A år)
Mohammad Ali Farashahi, GL Landevej 150, 7400 Herning
Camilla Frederichsen, Nøjsomhedsvej 134, 1. th., 2100 København 0
Rikke Bryde From, Nørrevænget 47, 5000 Odense C
Josefine Gelbjerg-Hansen, Smedegade 3 B, L, 6950 Ringkøbing
Dennis Gervig, Thuresensgade 26, st. tv., 5000 Odense C
Ane Hansen, Edelhofvej 11, 8662 Harlev
Klaus Lindblad, Set. Markus Kirkeplads 8, 2. mf., 5000 Odense C
Pia Hansen, Borumtoften 8, 8471 Sabro

Anne (15 år)
Camilla Hermansen, Kyrkogatan 21 A, 98137 Kiruna, Sverige
Mette Holm, Firkløvervej 10, 1. th., 8800 Viborg
Jan Holmboe, Wesselvej 56, 4700 Næstved
Dorthe Møller Jensen, Mejsevej 15, 9600 Aars
Søren Nørgaard Jensen, Alexandrinevej 16, 6270 Tønder
Lone Kjøbmand, Anders Thuborgsvej 8, 7620 Lemvig
Ann Kristensen, Venøvej 21 B, 7680 Thyborøn
Marianne Kusk Kristensen, Østergade 31 B, 7700 Thisted
Susanne Kristensen, Dannebrogsgade 21 H, 8000 Århus C

Alexander (4'A år)
Linda Bundgård Larsen, GI. Feggesundvej 77, 7742 Vesløs
Ragnhild Ludvigsen, Grevlingeveien 6, 1739 Borgehaugen, Norge
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Bjarne Lund, Gyvelvej 4, 7200 Grindsted
Laris Mesic, Sjællandsvej 7-19, 7330 Brande
Carina Juelsgaard Mumm, Ådalen 24, 5800 Nyborg

Simon (1‘A år)
Constanza Munoz, Calle 61, No. 40D-16 Ap 403/Bogota D.C. Colombia
Maria Mysager, Kastanievej 2, 9460 Brovst
Brian Holm Nielsen, Nærum Hovedgade 48, 2. 5., 2850 Nærum
Mette Nielsen, Nymøllevej 9, Højmark, 6950 Ringkøbing
Gitte Nielsen, Rødebro 4, Velling, 6950 Ringkøbing

Nanna (5 år), Mathias (6 år) og Ida (9 år)
Uffe Thue Nielsen, Rødebro 4, Velling, 6950 Ringkjøbing
Søren Nielsen, Moltrupvej 8, st. th., 6100 Haderslev
Farid Orak, L. Hammerichsvej 9, 5. th., 8200 Århus N
Morten Holst Pedersen, Remmervej 9, 7600 Struer
Jonas Pilhede, Rosengren 5, 8850 Bjerringbro
Ina Broe Rasmussen, Vesterled 1, 2. th., 8700 Horsens
Trine Korsgaard Schmidt, Asbrovej 32, 6600 Vejen
Bjørn Seedorff, Farverhus 43, 6200 Åbenrå
Jakob Serubabelsen, Maniillat, Qaqqaat B 1432, 3961 Uummannaq, 

Grønland
Charlotte Svensson, GL Kongevej 101, 2. tv., 1850 Frederiksberg
Heidi Sørensen, Lindevej 18, 8670 Låsby
Lars Juul Sørensen, Skolebakken 6, 8732 Hovedgård
Pernille Smalbro Sørensen, Nordfeldparken 40, 9400 Nørresundby
Linette Thillemann, Astridsvej 7, 3., Lejl. 14, 8220 Brabrand
Gitte Vilstrup, c/o Gunnar Nielsen, Thyrasgade 32, 7100 Vejle
Birgitte Christoffersen, Hyrdevej 11, 5300 Kerteminde
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Efterårselever 28.9. og 26.10-20.12 1995
Pia Andersen Tøndergade 81, st. tv., 8000 Århus C
Carsten Arveland-Christensen, Spanien 15 B, 4. th., 8000 Århus C
Jørgen Axelsen, Mærsk Andersensvej 26, 8900 Randers
Janne Christensen, Flauenskjoldvej 35, 9352 Dybvad
Birgitte Dalhof, Cort Adelersgade 14, 4., 8200 Århus N
Eva Demandt, Nærum Hovedgade 79, 2850 Nærum
Luna Elvstrøm, Syrenvej 20, 7323 Give
Stephan Frommelt, Kragelundsallé 16, vær. 20, 8270 Højbjerg
Camilla Sascha Gregersen, Kettegård Allé, vær. 3114, 2650 Hvidovre
Pernille Jung Hansen, Dannebrogsgade 34, vær. 443, 1660 København V 

Siggy ('A år)
William J. F. Harvey, Westeview Backsouthg., Hornsea, Hul8 1BA, 

Hull, England
Ali Ahmed Hassan, Lærkeparken 136, F. 2., 5240 Odense NØ
Jens Chr. Ishøi, Ernasvej 1, 4600 Køge
Frida Jans, Fyrendalvej 12, 4262 Sandved
Tine Holmsted Jensen, Sandkæret 39, 5260 Odense S

Mikkel (4 år)
Sidsel Emilie Hunderup Jensen, Hjortekærsvej 158 A, 2800 Lyngby 
Susanne Lykke Jensen, Bytoften 73, 5., nr. 44, Tjørring, 7400 Herning
Lisbeth Blach Jespersen, Vestergade 37, L, 8000 Århus C
Malene Kiær, c/o Bo Christensen, Dr. Margrethes vej 89, 8200 Århus
Lars Korsholm, Tranevænget 44, 1. th., 2605 Brøndby
Thorbjørn Kristiansen, Hobrovej 33, 9000 Ålborg
Jimmy Lindberg Køhier, Sønderbrogade 20, 8700 Horsens
Helene Loft, Tietgens Plads 11, 4, 2, 8000 Århus C
Steen Lund, Mærsk Andersensvej 8, 8900 Randers
Heidi Marie Lyngsøe, Prinsessegade 72, st. th. 7000 Fredericia
Anne Elisabeth Mansikkaniemi, Karstulav. 8 F92, 00550 Helsingfors, 

Finland
Maj Mathiasen, Sten høj gårds vej 71, 8340 Malling
Pia Toft Mikkelsen, Hjelmagerparken 372 A, 8541 Skødstrup

René (11 år)
Alexander Mukhortov, Set. Petersborg, Russia
Claus Hugo Nielsen, Ny Carlsbergvej 20, st. tv., 1760 København V
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Janne Ringsholt Nielsen, Engkrogen 18, 5792 Årslev
Runa H. Nielsen, Alkjærparken 105, 6950 Ringkøbing
René Olsen, Grøfthøj parken 166-61, 8260 Viby J
Tuko Oshima, Avanersuup Kommunia, 3971 Qaaraaq
Gitte Højbjerg Pedersen, Skovkanten 16, st. tv., 6700 Esbjerg

Mark (2 år)
Louise Pedersen, Samsøgade 39, 1., 8000 Århus C
Lone Precht, Lammets Kvt. 9, 2750 Ballerup
René Poulsen, Bentesvej 63, 3. th., 8220 Brabrand
Moussa Sh. Osma Qalinle, Høgevej 29, 2. tv., 8210 Århus V
Birgitte Rasmussen, Griffenfeldsgade 11 B, 2. st., 2200 København N
Karen Rasmussen, Motalavej 115, 3. tv., 4220 Korsør
Maia Irene Prytz Rasmussen, Lillebæltsvænget 152, 5500 Middelfart
Sussi Prytz Rasmussen, Lillebæltsvænget 152, 5500 Middelfart

Tasja (5 år)
Anne Mette Outzen Schmidt, Folkvarsvej 2A, 4. th., 2000 Frederiksberg
Hanne Schøler Sørensen, Axel Munchsvej 9, 8550 Ryomgård

Sarah og Christine
Kirsten Helbæk Sørensen, Carl Blocks Gade 29, 2. tv., 8000 Århus C
Valery Sorokovik, Krylenko str. 45-1-45, 193232 Set. Petersborg, Russia
Kim Sørensen, Nr. Øksevej 16, 9460 Brovst
Eva Monique Vitger, Johnstrups Allé 9, 3. th., 1923 Frederiksberg

Hannah (3 år)

Fra Ungarn:
Szilvia Beze, Ond vezér u.24, 22.7, 1 144 Budapest, Hungary
Eszter Boda, Kossuth u.56, 2422 Mezofalva, Hungary
Orsolya Buza, Bakonu u.16, 8100 Vårpalota, Hungary
Szilvia Durda, Iljusag u.4. sz8/3, 3529 Miskolc, Hungary
Dora Gyurkovics, 1. Lehel u.58, 2800 Ratabånya, Hungary
Eszter Laky, Vilonyai u.9/A, IV12, 8200 Veszprém, Hungary
Gåbor Nagy, Kolozsvåri u.8, 2119 Péccl, Hungary
Farkas Olåh, Nagumalfa u.5, 1112 Budapest, Hungary 
Izabella Papp, Romai u.282, 8261 Badacosony, Hungary
Lukacs Pålfalvi Kigy6 u.8, 8/1, 8000 Székesfehérvår, Hungary 
Ilona Ssabadi, Dozsa Gy, u.28, 2421 Naguvenyim, Hungary
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Edina Tausz, Nagyloki u.34, 2434 Hantos, Hungary
Gabriella Varga, Gépész u.23, 1116 Budapest, Hungary 
Katalin Vidovics, A.G. lakoteæep, 8951 Gutorfölde, Hungary 
Andrea Vizi, Dobo I.u. 19 , IL3, 2400 Dunaüjväros, Hungary
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Nyt fra elevforeningens bestyrelse
Af CHRISTINA JØRGENSEN

Jeg skal her kort introducere jer for elevforeningens nye bestyrelse.
Til generalforsamlingen lørdag den 12. november 1994 måtte vi mod

stræbende sige farvel til Gitte, Kim og Lars, som i mange år har lagt et 
stort stykke arbejde i at kunne drikke flest øl til festerne - øhhjeg mener, 
de har lagt et kæmpe stykke arbejde i at få stablet spændende arrange
menter på benene. Men nu er vi startet på en frisk, alle skuffer er tømt 
og en masse nye ideer smidt på bordet.

Den nye bestyrelse ser ud som følger:
Formand: Lina Ahnoff 93/94
Næstformand: Inge Ramsing 91/92
Kasserer: Christina Jørgensen 92/93
Skole best, medlem: Brian Krath 92/93
Skole best, medlem: Nina Wittendorff 91/92
Kassereraspirant: Kirit Grønvall 91/92
Bestyrelsesmedlem: Ane Hansen 94/95
Suppleant: Ulrik D. Sørensen 93/94
(eller formandschauffør, som han ynder at kalde sig)
Suppleant: Rikke Bang Pedersen 93/94

Vi holdt vores første møde lørdag den 22. april 95, men dumpede ind på 
højskolen i løbet af fredag aften, hvor vi hyggesnakkede med Bent og fik 
tilsnusket os nogle varme boller ude hos Hanne Mette. Bent bliver plud
selig tænksom, rynker brynene og spør’: »Skal I ikke holde møde i 
aften?« hvorpå næstformanden svarer: »Joeh lidt kan vi da godt drikke.« 
Så var linjen ligesom lagt, så lørdag til middag da formanden gav de 
daværende elever et par beskeder, beder hun dem blot henvende sig i 
baren, hvis de skulle ha’ spørgsmål.

Men ellers handlede vores møde bl. a. om West side stories fremtid. 
Fra nu af bliver den kun udgivet en gang om året, nemlig i oktober, og 
den vil primært komme til at handle om Gammel elev weekenden og 
også indeholde indbydelsen.

Vi havde iøvrigt en del snak frem og tilbage om at flytte Gammel elev 
weekenden til marts, og der er en masse, som taler for og imod begge 
dele, men foreløbig bibeholder vi festen i november.
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Højskolens bestyrelse
Formand: Niels Jørgen Jensen, Sdr. Lem Præstegård, Øster Lemvej 2, 

6940 Lem
Hanne Korsholm, Tændpibe 6, Velling, 6950 Ringkøbing
Peder Juul, Vennervej 16, Velling, 6940 Lem
Ingrid Thue Nielsen, Alkærhøj 9, 6950 Ringkøbing
Erik Bruun, Velling Kirkeby 27, 6950 Ringkøbing
Jens Degnbol, Korsvad 5, Højmark, 6940 Lem
Lars Ebbensgård, Solleftheavej 4, Vrist, 7673 Harboøre

Elevforeningsrepræsentanter:
Nina Wittendorff, Sietholmsvej 9, 8300 Odder
Brian Krath Kristensen, Asagården 35, 2. tv., 7500 Holstebro

Nogle datoer:
Lørdag den 20. april 1996: Åbent hus på højskolen.

Forårets elevhold viser hvad de har arbej
det med.

Mandag den 29. april 1996: Alsang - ved Vellingkoret.
Tirsdag den 30. april 1996: kl. 19.30 - Skolekredsens generalfor

samling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
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Betty Andersen, køkkenhjælp 
Ruth Boye, timelærer
Steen Espensen, forstander 
Charles Gam, forretningsfører
Gerry Groenemeijer, lærer
Hanne Mette Jensen, køkkenleder 
Ingrid Jepsen, oldfrue
Johannes Jepsen, pedel
Signe Jepsen, timelærer
Ida Karottki, lærer
Inger Liin Knudsen, køkkenmedhjælp 
Lis Langgaard, lærer
Else Mathiassen, lærer
Bent Mikkelsen, lærer 
Per Mikkelsen, lærer 
Lit Nielsen, lærer 
Lars Petersen, lærer 
Lisbeth Rahbek, kontormedhjælp 
Anna Sloth, køkkenmedhjælp 
Johanne Møller Sørensen, lærer

Alle medarbejdere 
ønsker alle venner af højskolen 
en glædelig jul og et godt nytår
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