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Indledning
Af Erik Lindsø
Den 7. november 2019 er det 175 år siden, at forstander Johan Wegener stod på trappen foran Flors
Hus og modtog det første elevhold på en dansk
højskole nogensinde. Det blev starten på en skoleform, som siden ofte er blevet fremhævet som
noget særligt ved den danske egenart.
Blot 25 år efter starten i Rødding er der åbnet 70
andre højskoler rundt om i landet. De forgangne
175 år har der eksisteret knap 400 højskoler i Danmark. I jubilæumsåret 2019 er der 73 højskoler. En
højskole er frihed til at opstå og frihed til at lukke.
Den eksisterer kun, så længe et folkeligt bagland
bakker den op, og en bestyrelse og en medarbejderstab kan give den et indhold, der berettiger
dens eksistens.
Rødding Højskole var den første højskole, og
som sådan har den fået ikonisk status. Derfor fik
højskolen også landsdækkende bevågenhed, da
den 2001-2006 var i krise og stod foran lukning.
Situationen var så alvorlig, at de fleste havde afskrevet den. Dagbladet Politiken havde nekrologen liggende klar til indrykning, når meddelelsen
om lukningen kom.

Den store nedtur
Fra midten af 1990’erne og ti år frem rammes højskolebevægelsen af sin hidtil værste krise. Ungdomsårgangene falder drastisk, og muligheden
for at finansiere sit højskoleophold via arbejdsløshedsunderstøttelse eller kontanthjælp ophører. Fra
1995 til 2005 lukker der 25 højskoler.
Annemarie Morris er forstander på Rødding
Højskole fra 1996 til 2006, og det er således med
hende som rorgænger, at højskolen i de barske år
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skal holde skruen i vandet. Men krisen rammer
Rødding Højskole ekstremt hårdt, og skolen er i
flere omgange ved at dreje nøglen om.
Vanskelighederne og måden, de forvaltes på,
fører til en krise i bestyrelsen. Formand Søren
Tang Sørensen vil have Annemarie Morris afskediget. Men han kan ikke få flertal i bestyrelsen og
ser derfor ikke anden udvej end at nedlægge sit
mandat. Han afløses på formandsposten af Jørgen
Gram.

Betalingsstandsning overvejes
Af bestyrelsesprotokollen fremgår det også, at situationen er så alvorligt, at man overvejer at kaste
håndklædet i ringen. ”Muligheden for en betalingsstandsning blev drøftet,” står der i referatet fra
bestyrelsesmødet den 23. november 2001. Årsagen er et ministerielt krav om tilbagebetaling af 2,2
millioner kroner i for meget udbetalt statstilskud i
år 2000 på grund af for lavt elevtal.
I stedet for en betalingsstandsning beslutter bestyrelsen at låne sig ud af krisen. Den henvender
sig til flere pengeinstitutter om lån, men ingen er
interesseret i at engagere sig.
Løsningen på underskuddet bliver Dansk Pantebrevsbørs, som på det tidspunkt blev drevet af
finansmanden Brask Thomsen, hvis speciale var
risikable lån til høje renter.
Om morgenen den 17. februar 2002 er der indkaldt til krisemøde i bestyrelsen. Man skal godkende, som der står, ”et tilbud fra Dansk Pantebrevsbørs på et pantebrev lydende på 3,7 mio. kr. kurs
95 = 3,5 mio. Ydelse 9 %/år over 30 år med pant i
hele ejendommen – også jorden (...) Revisor gjorde
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opmærksom på, at dette afhjælper den kortfristede gæld, men belaster skolens fremtidige økonomi
med yderligere renter og afdragsbyrde.”
De kommende år klares driften ved lånet hos
Brask Thomsen og ved frasalg af jord og lærerboliger. Men det i sig selv giver ingen elever, og årselevtallet ligger konstant kritisk lavt. Man forøger
antallet af korte kurser, men kun få af dem er en
succes. Til gengæld er udlejningsaktiviteten god,
og indtægten på udlejning er i perioder større end
indtægten på egentlig højskoledrift.
I vinteren 2006 vælger Annemarie Morris at
fratræde efter ti år som forstander på Rødding
Højskole. Tilbage står en misligholdt skole – uden
elever, uden planlagte kurser og stort set uden

har afværget katastrofen, og højskolen i efteråret
2007 kan melde ud, at første skridt i en storstilet
redningsaktion af Danmarks første og ældste højskole er lykkedes. Vendinger som ’i sidste øjeblik’
og ’reddet på målstregen’ kan med rette anvendes.

Genstarten 2006 til 2012
Dette er en bog om genstarten af Rødding Højskole fra 2006 til 2012, og historien fortælles gennem
interviews med nogle af hovedaktørerne i redningsaktionen.
Genstarten er historien om en række hændelser,
der bliver afgørende for Rødding Højskoles overlevelse. Om en minister, der ikke vil se verdens

“Samlet set er genstarten af Rødding Højskole historien
om en kreds af mennesker, der finder ud af, at de er ved at
miste noget dyrebart, som er med til at definere
lokalområdet og give egnen identitet. Det går op for dem,
at forsvinder højskolen, forsvinder en vigtig del af egnens
selvforståelse.”
personale, og en skole, hvis næste skridt efter de
flestes opfattelse er at dreje nøglen om. Men som
denne bog fortæller, ville baglandet det anderledes. Foråret 2006 fører til et drama, hvor bestyrelsen væltes, og en ny vælges.

Fem minutter i tolv
Vi har talemåden, at ’klokken er fem minutter i 12’,
når en katastrofe er lige op over, og der kun er kort
tid at handle i, hvis katastrofen skal afværges. Ved
indgangen til 2006 er det situationen for Rødding
Højskole. Højskolen er uden forstander og uden
elever. Regnskabet viser et underskud på 7 millioner kroner, og det vokser med 4.000 kroner om
dagen.
Viseren rykker til fire minutter i tolv, til tre minutter, to minutter og tæt på et minut i tolv, før man
10

ældste højskole lukke på hans vagt. Om et ministerium, som laver en ny regel for alle højskoler,
men kun fordi den kan redde Rødding Højskole.
Om Grænseforeningen, der i 2008 går aktivt ind
i redningen og skaffer livgivende 35 elever. Om
jyske millionærer i træsko, der hiver tegnebogen
frem. Om en lokalbefolkning, der på få måneder
samler 3,8 millioner kroner ind.
Samlet set er genstarten af Rødding Højskole historien om en kreds af mennesker, der finder ud af,
at de er ved at miste noget dyrebart, som er med til
at definere lokalområdet og give egnen identitet.
Det går op for dem, at forsvinder højskolen, forsvinder en vigtig del af egnens selvforståelse. Lukker Rødding Højskole, lukker ikke blot en række
arbejdspladser – som da Rødding Slagteri lukkede
i 2008 – men der lukker også et værested og et
samlingssted med livsoplysning, folkeoplysning og
VILJEN TIL RØDDING

demokratisk dannelse som sit hovedsigte – et mødested med foredrag og kulturelle arrangementer
– et tilholdssted for foreningslivet og de folkelige
fællesskaber.
Derfor er historien om genstarten også historien
om de ildsjæle, der på fællesskabets vegne mobiliserer en vilje til Rødding Højskole, som afføder en
handlekraft, der kan findes, når folkelige kræfter
i et forpligtende fællesskab træder i karakter i en
større sags tjeneste.
Det er disse ildsjæle – bestyrelsesmedlemmer,
forstandere og lærere, frivillige og folk med veneration for højskolen – der til denne bog har indvilget
i at fortælle historien om deres indsats. For uden
disse historier var genstarten af Rødding Højskole
aldrig lykkedes. Derfor fortjener de at blive fortalt.
Kampen for Rødding Højskole er en unik fortælling for alle, der har del i den. Samtidig spejler
den mange andre folkelige kampe, der er kæmpet
og fortsat kæmpes omkring folkeligt forankrede
aktiviteter.

2006 er valgt som genstartens første år, for det
er her, den gamle bestyrelse væltes, og en ny tager
over, som efterfølgende ansætter Anja og Mads
Rykind-Eriksen og med dem de medarbejdere,
der skal stå i spidsen for relanceringen af Rødding
Højskole.
2012 er valgt som genstartens slutår, for det er
her Søren Vang Rasmussen og Søren Tang Sørensen, formand og næstformand, efter en enestående, frivillig og ulønnet indsats i seks år erklærer
mission accomplished og trækker sig fra bestyrelsen og overlader videreførelsen til nye kræfter.
I jubilæumsåret 2019 runder Rødding Højskole
hundrede årselever og et overskud på mere end
1 million kroner.
Erik Lindsø
Født 1954. Lærer, kulturjournalist, forfatter og foredragsholder.

Ikke for tøsedrenge
Genstarten af Rødding Højskole var ikke et anliggende for tøsedrenge. Det fik denne bogs pennefører at mærke. I starten af 2007 blev jeg ringet op
af næstformand Søren Tang Sørensen. Hans ærinde er at få mig til at træde ind i bestyrelsen. Jeg
havde i nogle år forinden været informationschef i
Højskolernes Hus, så jeg kendte til de dystre nøgletal for Rødding Højskole og hermed også til, at
højskolen var, hvad jeg anså for at være en patient
i terminal fase. Trådte jeg ind i bestyrelsen, kunne det ende med, at jeg kom til at lægge navn til
lukningen af Danmarks første højskole. Jeg udbad
mig derfor betænkningstid til dagen efter, hvor jeg
ringer og takker for tilliden, men også takker nej.
Da opstod den længste tavshed, jeg erindrer at
have oplevet i en telefon, inden Søren Tang Sørensen rømmer sig og med sit vestjyske tonefald siger:
”Jeg troede ikke, du var en tøsedreng.” Siden har
jeg været tilknyttet Rødding Højskole!

VILJEN TIL RØDDING

11

Rødding Højskole 2006

Politiken har
nekrologen klar
Presseomtalen af Rødding Højskole i krise er massiv. Søger man i artikelbasen hos
det danske medieovervågningsselskab Infomedia kan man fra 2005 til 2006 tælle over
100 henvisninger. Dagbladet Politiken har nekrologen klar, og højskolernes formand
har klargjort sin kommentar til nekrologen.
Lukningen af Rødding Højskole rygtes at være så
nært forestående, at Politiken på forhånd har skrevet nekrologen, som er gjort klar til indrykningen.
Det er ikke spørgsmål om, hvorvidt meddelelsen
kommer, men hvornår den kommer.
Politiken har ikke længere nekrologen liggende
i deres arkiv og kan hverken be- eller afkræfte,
om det er sandt, men, som de selv siger, er ”det
ikke ualmindeligt, at redaktioner på forhånd har en
nekrolog gjort klar, når man ved, at en kendt er i
terminal fase.”
Helga Koldby Kristiansen er formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Her har man
også hørt om nekrologen, så foreningens formand
har derfor på forhånd gjort kommentaren til nekrologen klar – hun går faktisk rundt med den i sin
taske, hvis en journalist pludselig skulle ringe og
bede om hendes reaktion på, at Danmarks første
højskole er afgået ved døden.
Helga Koldby Kristiansen fandt kommentaren
på sin harddisk:
Med lukning af Rødding Højskole er en helt
særlig fortælling slut, nemlig fortællingen om ver12

dens første højskole, der blev starten på en lang
og rig fortælling om den danske folkehøjskole som
en unik skoleform. Enhver højskolelukning er trist,
men lukningen af Rødding Højskole er særlig trist,
fordi denne skole er en del af enhver højskoles historie. Rødding Højskole er bærer af en særlig fortælling, men at det ældste medlem af slægten dør,
er ikke det samme, som at hele slægten uddør. Det
har altid hørt med til højskolernes grundvilkår, at
med friheden til at oprette en højskole følger også
muligheden for at skulle lukke igen, når der ikke
længere er grundlag for at drive højskole. Blot inden for de sidste 35 år er der oprettet 84 højskoler
og lukket 77. Danmark har stadig 79 højskoler, der
er væksthuse for livsoplysning, folkelig oplysning
og demokratisk dannelse. Der er stadig brug for
en skoleform, hvor der er tid og plads til at tænke i
helheder, i fællesskaber og i demokratiske handlemuligheder og bygge bro til den øvrige uddannelsesverden.
Nogle gange er vi for tidligt ude med leen. Når
den døende så mod al forventning rejser sig, er det
vi siger: ”Miraklernes tid er ikke forbi!”
VILJEN TIL RØDDING

“Det er ikke
spørgsmål om,
hvorvidt meddelelsen kommer,
men hvornår den
kommer.”

Carl Holst:

Et kup var
nødvendigt
Carl Holst havde for travlt med sin politiske karriere til at bekymre sig om Rødding
Højskole. Men en opsang fra faren, en telefonsamtale med den detroniserede
formand Søren Tang Sørensen og en samtale over en gravøl ved begravelsen af
højskolens mangeårige pedel Hans Nørgaard fik i foråret 2006 Carl Holst til at sætte
skub i den operation, som endte med at redde verdens ældste højskole.
Carl Holst er født på Rødding Højskole i 1970, og
han har hele sit liv været nabo til skolen. Hans mor
Sanne, født i 1938, har hele sit liv haft tilknytning
til Rødding Højskole, og hans far Peter har været
knyttet til skolen som ansat og som bestyrelsesmedlem i sammenlagt mere end 30 år. Der er ingen tvivl om, at højskolen er en del af Carl Holsts
dna. Den har han fået ind med modermælk og
faderånd.
Den 1. juli 2000 bliver Carl Holst amtsborgmester i Sønderjyllands Amt, hvor han skal løfte arven
efter den folkekære Kresten Philipsen med tilnavnet Hertugen af Sønderjylland, der har siddet på posten i 18 år.
Carl Holst bliver amtsborgmester samme år,
som Rødding Højskoles elevtal er så kritisk lavt,
at man har svært ved at opnå de 24 årslever, der
kræves for at modtage statstilskud.

En lidt for gammeldags højskole
Den voldsomme krise, som Rødding Højskole havVILJEN TIL RØDDING

ner i under Annemarie Morris, mener Carl Holst,
tager sit afsæt, allerede mens Kirsten og Erik Overgaard er forstandere (1978-1988). Højskolerne er i
de år inde i en vældig omstillingsproces. Det landbrugssamfund, hvorfra højskolerne siden 1844
havde rekrutteret elever, er under afvikling, og det
er nu ungdommen fra byerne og velfærdsstatens
unge, der søger højskolen. Ungdomsoprøret med
alternative livsformer og oprør mod traditioner
og former har sat sit afgørende præg på de fleste
højskoler. På toneangivende højskoler bygges der
vindmøller og solfangere i bestræbelsen på at blive
selvforsynende med energi, og man spiser grøntsager fra eget økologisk gartneri.
På Rødding Højskole hænger man stadig ved
landbokulturen, og man har som den sidste højskole i Danmark fortsat eget landbrug. Indtil 1988
var der køer og grise i Vestfløjen – i det, der nu er
ombygget til kreative undervisningslokaler.
”Men tro mig, de sidste mange år, hvor der var
landbrug, var det ikke en del af højskolens identitet
blandt eleverne. Hans Lund (forstander 1926-1952)
15

”Stedet blomstrede, og det lykkedes dem at styrke de kreative fag som
en del af skolens profil. Der blev indrettet spillerum og teatersal oppe over
den nedlagte kostald. Solgården blev indrettet med værkstedsfag. Indgangen til foredragssalen med Røddingstuen blev istandsat, og der blev udbygget med toiletfaciliteter. Skolen kom til at se mere moderne ud.”
Landbrugskulturen har dog fortsat sit tag i skolen helt op til år 2000
– givetvis fordi baglandet – og hermed også bestyrelsen – har rod her. Så
sent som på et bestyrelsesmøde den 3. december 1997 diskuteres nye tiltag for at skaffe elever, og et forslag fra Annemarie Morris om at indlede et
samarbejde med Kjærgård Landbrugsskole får fuld opbakning. For – som
der står i referatet fra bestyrelsesmødet: ”Unge landmænd har brug for et

Carl Holst
* Født 1970 i Rødding. Opvokset på Rødding Højskole, hvor forældrene var ansat.
* Uddannet lærer fra Haderslev Seminarium i 1996 og efterfølgende ansat fire år som lærer 		
på Povlsbjerg Skole i Vojens.
* Formand for Venstres Ungdom 1993-95.
* Medlem af Sønderjyllands Amtsråd 1993-2007; fra 1. juli 2000 som amtsborgmester.
* Regionsrådsformand i Region Sønderjylland 1. januar 2007-22. juni 2015.
* Medlem af Folketinget 18. juni 2015-5. juni 2019.
* Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde 28. juni-29. september 2015.
* Formand for Team Danmarks bestyrelse 2004-2012.
* Formand for Højskoleudvalget 2003-2005.
* Formand for IDAN, Idrættens Analyseinstitut 2019.
* Medlem af bestyrelsen for Grundtvig Centeret fra 2017.
* Carl Holst meddeler i 2018, at han ikke genopstiller ved det næste folketingsvalg og trækker
sig ud af politik. Bogen Carl – prisen for et liv i politik udkom i april 2019.

kunne efter sigende numrene på alle køerne. Men
én ting er 100 procent sikkert, at det kunne Erik
Overgaard ikke.”
”LandboUngdom besøger i slut-halvtredserne
højskolen, og i referatet står der: ’Vi besøgte det
supermoderne landbrug på Rødding Højskole.’
Men i årene derefter kom det mere og mere til
at ligne et landbrug i en Morten Korch-film. Man
automatiserede ikke udmugningen eller malkningen. Man gjorde ingenting. Jeg har jo selv gået og
trampet i siloerne, som man gjorde på Hans Lunds
tid.”
Carl Holst mener, at Rødding Højskole langt op
i 1980’erne ubevidst i sin selvopfattelse er påvirket
af det forældede landbrug, man har lige uden for
døren:
”Man forsøger at bibeholde det ene ben i landbrugskulturen – helt bogstaveligt kan man jo også
høre køerne buhe ovre i stalden – mens man med
det andet ben famler efter fodfæste i alt det nye,
som industrisamfundet bringer med sig. Men det
var totalt spredt fægtning.”
16

“Man forsøger at bibeholde det ene ben
i landbrugskulturen – helt bogstaveligt
kan man jo også høre køerne buhe ovre
i stalden – mens man med det andet ben
famler efter fodfæste i alt det nye,
som industrisamfundet bringer med sig.
Men det var totalt spredt fægtning.”

Carl Holst underbygger sine betragtninger med
henvisninger til bogen Rødding Højskole 18441994, der blev udgivet ved 150-års jubilæet:
”Det er utroligt så mange gange, der står ’man
forsøgte, men uden held’. Så blev det økologi her,
så blev det biogas der, så blev det et nyt fag her og
et nyt fag der. Alt sammen velmenende og godt.
Men jeg oplever det, som om man i sin søgen mister en rød tråd. Økonomien begynder samtidig at
halte lidt. Man sælger ud på Højskolevænget og
andre steder.”
”Jeg tror oprigtigt talt, de gik rundt og sagde, at
’vi kan mærke, at det bimler og bamler i forandringens vinde, vi kan mærke, at det, vi hviler på, ikke
er bæredygtigt.’ – Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke var et udtryk for, at man ikke
vidste, at man skulle forny sig – man vidste bare
ikke, i hvilken retning man skulle gå.”
Dorthe og Niels Holcks forstanderperiode
(1988-1996) var ifølge Carl Holst en god periode,
hvor en ny, bæredygtig retning bider sig fast, uden
at man sætter skolens grundlag over styr.
VILJEN TIL RØDDING

almendannende islæt.” Der afholdes et par møder med landbrugsskolen,
men samarbejdet kan ikke etableres. Rødding Højskole erkender nu, at
højskolen og landbruget endegyldigt er gået i hver sin retning.

En politisk redningsbøje kastes ud
Fra 2001 til 2005 er Ulla Tørnæs (V) undervisningsminister, og det er hun
midt i den største krise, den danske folkehøjskole har oplevet. Fra 1994
til 2009 lukker 30 højskoler – blandt dem kendte skoler som Danebod,
Roskilde, Hoptrup, Kerteminde, Ask, Skælskør, Herning, Båring, Støvring,
Vestbirk, Elbæk og Uge. På 15 år reduceres antallet af højskoler fra 107 til
77.
Ulla Tørnæs er i Carl Holsts øjne ikke synderligt optaget af det: ”Højskoler og folkeoplysning var ikke det, der optog hende – hun havde ikke
højskolen inde under huden.”
”Men i alle partier sad der højskolefolk, og vi kan på tværs af partiskel
se, at der skal gøres noget. I Venstre er det Leif Mikkelsen, der hejser
højskoleflaget: ’Det begynder at gøre ondt, det her – og det vil også gøre
ondt på os som samfund.’ Sådan råbte han op i Venstre og gik i rette med
ministerens valne indstilling.”
VILJEN TIL RØDDING
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Det får ikke Ulla Tørnæs til personligt at engagere sig i sagen, men hun nedsætter i 2003 et udvalg – Højskoleudvalget – hvor Carl Holst bliver
formand. På kort tid lykkes det udvalget at sætte et
konstruktivt fokus på højskolernes krise.
”Vi bad folk tage stilling til, hvordan Danmark
ville se ud uden højskoler. For det var sådan billedet var begyndt at tegne sig,” siger Carl Holst.

”Så ta’r jeg fat”
Ved elevmødet på Rødding Højskole i efteråret
2005 har Annemarie Morris inviteret Carl Holst
til at holde foredrag om Højskoleudvalgets arbejde. På vej ned ad stien til højskolen går det op for
ham, at han har haft så travlt med sig selv og sin
karriere, at han ikke har været til elevmøde i 7-8 år.
Sidst han var til elevmøde, deltog flere hundrede
– domineret af glade unge fra de seneste hold. Nu
kunne deltagerne end ikke fylde foredragssalen.
”Det var en rædselsfuld oplevelse. Men også en
øjenåbner. Jeg vidste jo, at en stor og livskraftig
elevforening er rekrutteringsgrundlaget for fremtiden. Det husker jeg simpelthen, fra jeg var barn på
højskolen, at mange af dem, der kom som elever,
kendte nogen, der havde været der – venner, fætre, kusiner osv. Og så lige pludselig – efter nogle
års fravær – var mit gensyn med stedet, at jeg sad
i en forsamling, hvor de eneste unge var en håndfuld 10 års-jubilarer, og så nogle stolerækker med
ældre, som min far havde haft som elever, og som
var glade og godt tilfredse.”
”På elevmødet gik det op for mig, at Rødding
Højskole var blevet et sted for pensionister og ældre medborgere og ikke for unge mennesker.”
”Da jeg efter foredraget gik op ad stien på vej
hjem, tænkte jeg: Der skal gøres noget. Jeg sagde
til mig selv, at når jeg forhåbentlig får valget til regionsrådet godt overstået, så tager jeg fat. Jeg kan
ikke leve med, at jeg ikke gør noget, at jeg ikke
har forsøgt. Jeg mærker lige pludselig hvor mange
følelser, der er i spil.”
Carl Holst fik et godt valg og blev regionsrådsformand i november 2005. Og så tog han fat. En
af forklaringerne på at Rødding Højskole i løbet af
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2-3 år kunne rejse sig som Fugl Phønix af asken,
er, at Carl Holst som den første virkelig tog fat og
lancerede initiativer, der viste sig bæredygtige for
genrejsningen af en højskole, der var så kuldsejlet,
at andre havde opgivet den.

En faderlig opsang
Fire år tidligere, hvor Søren Tang Sørensen trak sig
som formand, var Peter Holst – Carl Holsts far –
klar til kamp og et opgør med den siddende ledelse om skolens fremtidige kurs.
”Jeg husker, at min mor efter generalforsamlingen i 2001 kommer hjem med tårer i øjnene: ’Carl,
jeg kan ikke lide at gå igennem højskolen længere,
fordi den ser så forsømt ud, og der er ingen mennesker – der er helt tomt.’ Og min far nikker, han
har det på samme måde.”
Men da er Carl ikke parat: ”Jeg havde ikke overskud til at lytte til mine forældre, selv om de jo
fortalte om en katastrofekurs, som først går op for
mig, da jeg ved selvsyn oplever den ved elevmødet 3-4 år senere.”
”Da jeg så kommer til mine forældre og siger:
’Nu er jeg klar’, var deres svar, at nu var det for
sent.”
”Min far og jeg skændtes en hel nat over rødvin, fordi han jo var sur på mig. Han siger: ’Det er
jo godt, at du er så tændt af den hellige ild, min
dreng, men hvor fanden var du henne for tre år
siden, da vi kunne gøre det? Nu er det for sent. Og
jeg svarede: ’Hvorfor er du ikke tændt længere?
For pokker, du har været med til at påvirke mig
til det her, og nu stikker du af.’ Det var der, det
clashede.”
”Det er forkert at sige, at jeg gik ind i det for
mine forældres skyld. Men deres bebrejdelser gav
mig en stædighed – et eller andet i mig sagde: Jeg
skal vise dem!”
Familien Holsts nedarvede veneration for Rødding Højskole gør sig gældende. Kort efter det natlige skænderi er både far, mor og søn dybt engageret i redningen af Rødding Højskole.
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“Over en gravøl
beslutter vi at mødes
igen hurtigst muligt
med det formål at
vælte den siddende
bestyrelse.”

En telefonsamtale med en kampklar

drikker en gravøl sammen. Over den øl beslutter
vi at mødes igen hurtigst muligt med det formål at
vælte den siddende bestyrelse. Vi sagde det vist
ikke højt, men vi vidste alle tre, at det måtte blive
konsekvensen af det, vi ville sætte gang i.”
Mødet finder sted ugen efter hos Søren Tang Sørensen. Carl Holst fortæller om mødet:
”Vi beslutter, at vi i første omgang vil lægge
pres på den siddende bestyrelse ved at indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling og her sætte
spørgsmålstegn ved, om den kurs, der har været
de seneste år, er den rigtige, eller om der skal et
andet fundament til for den fremtidige drift af Rødding Højskole.”

En frostklar, sneklædt decemberdag i 2005 ringer den detroniserede formand Søren Tang Sørensen til Carl Holst. Søren Tang Sørensen er formand
for VUC i det tidligere Ribe Amt og vil høre om forholdene for VUC efter
regionsrådsvalget. De to kender hinanden fra højskolen, men har ikke haft
kontakt de seneste år.
”Da jeg hører Søren Tangs stemme, er det, som jeg hører højskolens
stemme. Jeg afbryder ham og siger: ’Søren, hvordan har du det med det
hele? Højskolen har jo spillet så stor rolle for dig. Først var du elev, så var
du i elevforeningen, så blev du formand for elevforeningen, og på den
måde kom du i bestyrelsen. Så sad du i bestyrelsen, og så blev du formand for bestyrelsen. Højskolen har jo fyldt dit liv.’ Så siger han: ’Det er
ligesom en skilsmisse, Carl, du mister noget for evigt; men jeg er kommet
derhen, at jeg nu kan opleve dage, hvor jeg ikke tænker tilbage på det med
ærgrelse!’ Så tænkte jeg: Hold da fast, det har virkelig gjort ondt. Og jeg
bliver ramt af skyldfølelse: Skulle jeg have gjort mere for at forsvare ham,
dengang jeg bare tænkte på mig selv?”
”Jeg har kun dårlige undskyldninger. Det er i 2001. Jeg er i valgkamp
som amtsborgmester i Sønderjylland. Men alligevel – jeg burde have gjort
noget. Det rammer mig, da jeg hører, hvordan han har haft det.”
”I løbet af samtalen går det op for mig, at manden jo er kampklar. Det
gør virkelig indtryk. Han var, efter at han var kommet sig over skilsmissen,
villig til at tage en kamp med.”

Fløjkrigen i Rødding
Et taktisk spil, der deler byen i to fløje, starter.
”Vi har en plan B, der siger, at hvis vi ikke kan
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,
må vi tage affære ved den ordinære. Den kan de
dog ikke undgå. Men de har luret os og vil komme
os i forkøbet ved at indkalde til et orienteringsmøde. Det finder sted den 9. februar. På det tidspunkt
ved alle, hvad der er i gære. Ikke blot gaden, men

“Da jeg hører Søren Tangs stemme, er det, som jeg hører
højskolens stemme. Jeg afbryder ham og siger:
‘Søren, hvordan har du det med det hele? (...) I løbet af
samtalen går det op for mig, at manden jo er kampklar.”
”Det er et kynisk møde, vi holder, der har karakter af sådan noget som: Hvordan er reglerne, hvem
har stemmeret, hvor mange skal der til for at indkalde? Hvem har listen over skolekredsens navne?
Listen over skolekredsmedlemmer er vigtig, for det
er jo kun dem, der kan komme til generalforsamlingen. Kan vi få den liste? Er der nogen på listen,
vi kender, og som vil bakke os op? osv.”
Listen over skolekredsmedlemmer har de ikke,
og de kan heller ikke spørge efter den, uden at det
vækker mistanke. Carl Holst bor på samme gade
som bestyrelsesformand Jørgen Gram og bestyrelsesmedlem Kirsten Skaastrup. De er fredelige naboer, som man er i Rødding.
”På en gade kommer man sammen på kryds og
på tværs. Det var ikke uvant, at jeg gik ned en fredag og fik et glas vin eller en øl eller noget andet,
og i forbindelse med at jeg gjorde det en dag hos
Kirsten Skaastrup, falder vi i snak om højskolen –
hvad nu? osv. – og jeg finder lejlighed til lidt henkastet at spørge, om jeg kan få lov at se listen over
skolekredsens medlemmer. Men så blev der tavs-

Kupplaner over en gravøl
I 2005 dør tre navnkundige medhjælpere fra Arne Fog Pedersens tid (forstander 1953-1976): gartner Erik Jakobsen, fodermester Frode Sørensen og
pedel Hans Nørgaard. De var alle tre ungkarle, og de havde tilbragt det
meste af deres arbejdsliv på Rødding Højskole.
Hans Nørgaard var modstandsmand under Besættelsen. Det har han
gennem årene fortalt Carl Holst om, og de to fik et fortroligt forhold.
”Han bliver begravet den 3. januar 2006, og den stod jeg for – jeg var
hans værge. Det lyder mærkeligt, men det var jeg altså.”
Med til begravelsen er også Søren Tang Sørensen og Kjeld Andreasen,
som havde været bestyrer af landbruget på Rødding Højskole. Kjeld Andreasen har hele livet været levende optaget af højskolens ve og vel. Han
var en årrække medlem af skolens bestyrelse, men trak sig i protest mod
den manglende opbakning til Søren Tang Sørensen. Han er dybt bekymret
over udviklingen under Annemarie Morris.
Da begravelsen er overstået, står Søren Tang Sørensen, Carl Holst og
Kjeld Andreasen alene tilbage ved Hans Nørgaards grav. Carl Holst fortæller:
”Der stod vi så. Det var svært at starte en samtale, så vi skraber lidt med
fødderne i gruset, mens vi snakker om dit og dat – indtil jeg foreslår, at vi
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hed! Hun havde lugtet lunten – at der var nogen,
der ville vælte dem. Og hun orienterede selvfølgelig sin bestyrelse.”
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dele af byen har delt sig i to fløje. Til mødet er
der én husstand på vores gade, der vælger at blive
væk, de støtter mig, sagde de, men vil ikke blande
sig – resten har taget parti.”
Med orienteringsmødet vil den siddende bestyrelse forsøge en afværgemanøvre. Man vil prøve
at tale skolekredsen til fornuft. Men modsat en generalforsamling kan der på orienteringsmødet ikke
besluttes noget.
Da Peter Holst lugter krudtslammet, vågner han
til dåd og melder sig ind i kampen, og der er ingen tvivl om, at det styrker Carl Holst at have ’den
gamle’ med:
”Med ham på banen gik vi i gang med at forberede mødet. Hvem kommer? Hvor mange kommer? Hvad er bestyrelsen ude på? Hvad vil de
sige? Hvilke blår vil de stikke os i øjnene?”
”Vi vidste, at Kirsten Skaastrup og Jørgen Gram
ringede rundt til gud og hver mand for at få dem til
at komme og støtte dem. Og vi snakkede med andre folk for at få dem til at komme og støtte os. Vores strategi var: Kom og lyt – og udtryk mistillid.”
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Carl Holst fortæller, at de også bruger deres gode forbindelser i pressen, som beredvilligt skriver historier om, at Rødding Højskole er tæt på
konkurs og lige nu kun overlever på dyre lån hos Brask Thomsen Stiftung.
Hvad der sker i februar 2006 i Rødding er anskuelsesundervisning i,
hvad der kan ske, når folkelige kræfter mobiliserer sig i en sag. Her sker der
det, at de to fløje i Rødding virkelig har mobiliseret sig. Til orienteringsmødet kommer der knap 300 mennesker – spisesalen er fyldt.
”Min kone glemmer aldrig, at vi på vej til mødet kommer til at følges
med Jørgen Grams genboer, der for første gang nogen sinde skal til et
møde på højskolen. Og så gik vi dernedad, nogle foran og nogle bagved,
og snakkede om vejret, mens vi hver især vidste, hvem vi skulle ned for at
støtte. På den korte gåtur fik vi virkelig polariseringen ind under huden.”
Carl Holst fortæller om orienteringsmødet, som de nøje havde planlagt:
”Først skal Søren Tang Sørensen bede om ordet. Han når ikke at sige noget, før Jørgen Gram og andre afbryder ham. Men han bliver bare stående,
og så siger de: ’Hvad var spørgsmålet?’ Og Søren svarer: ’Jeg har ikke stillet
det endnu, for jeg har ikke fået ordet!’ Det var sådan, tonen var. Jeg har tit
tænkt, at det sørme var sejt af Søren – han kommer ind ad døren, sætter
sig ned blandt de folk, som i sin tid havde smidt ham ud, og rejser sig op
for at stille nogle kritiske spørgsmål til økonomien. Svarene bliver tyndere,
for hver gang han stiller et spørgsmål, og skolens situation fremstår mere
og mere uoverskuelig.”
Det er planlagt, at det er Peter Holst, der skal stå op og sætte spørgsmålstegn ved den siddende bestyrelses evner. Det gør han på et tidspunkt,
hvor det kommer frem, at skolens underskud vokser med 4000 kroner om
dagen, uden at nogen har en plan for at stoppe det.
Ingen tvivl om, at det er et stort øjeblik for Carl Holst, da hans far fattet
siger de ord, der kommer til at sætte en ny kurs for Rødding Højskole:
”Og så rejser far sig op, og roligt siger han: ’Tak for alle tallene og for
ordene. Ingen kan vist længere være i tvivl om, at der skal nytænkning til.
Jeg synes derfor, at bestyrelsen i respekt for forsamlingen skal stille deres
mandat til rådighed, så vi som skolekreds kan afgøre, hvem der skal stå for
denne nytænkning.’”
Bestyrelsen bliver med Carl Holsts ord møg sur og suspenderer mødet
for at overveje situationen. Tyve minutter senere kommer de tilbage og annoncerer ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere, den 23. februar.
Mødet hæves, og alle går hjem.

“Det var et kup! Det
har aldrig været så
berettiget at bruge
det udtryk - et kup.”

Kuppet
”Det var et kup! Det har aldrig været så berettiget at bruge det udtryk – et
kup.”
Sådan siger Carl Holst om den ekstraordinære generalforsamling på
Rødding Højskole den 23. februar 2006. Der blev arbejdet hårdt frem til
datoen. Det var nu eller aldrig.
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”Jeg arbejdede flere timer hver evig eneste dag.
Hvem havde vi, som vi kunne stole på – undskyld,
det lyder så primitivt – hvem kom, hvem havde
stemmeret, hvordan skulle vi fordele stemmerne,
hvem skulle have førstestemmer og andenstemmer, hvem skulle stille op til bestyrelsen? osv.”
I det taktiske spil indgår, at Kirsten Skaastrup
som den eneste skal med over fra den gamle bestyrelse. ”Vi skulle jo have afmonteret den gamle
bestyrelse, og min fornemmelse var, at Kirsten var
enig i, at der skulle noget nyt til. Stillede vi hende
op, ville hun virke som opsamlingsbassin for nogle
af de gamle bestyrelsesstøtter, så vi kunne holde
sammen på skidtet.”

Søren Vang Rasmussens arbejdsgiver. De to har aftalt, at Søren Vang Rasmussen skal være formand.
Eller rettere: Carl Holst har i vendinger, der ikke
kunne misforstås, opfordret Søren Vang Rasmussen til at påtage sig opgaven. Men hvorfor vælge
en mand, som hverken kendte Rødding Højskole
eller kendte til højskole som sådan?
”Fordi de højskolefolk, vi havde, havde kørt skolen i sænk med landbrugsromantik og alt det, der
var mere fortid end fremtid i. Jeg tænkte, at der var
behov for en, der kendte verden uden for Rødding,
og Søren Vang kendte til skoledrift, han kendte til
at begå sig i et ministerium, han kendte til at være
leder et sted – Haderslev Seminarium – der havde

Ressourceperson i kulissen
I historien om genstarten af Rødding Højskole spiller Carl Holst en afgørende rolle. For højskolens bestyrelse var han en ressourceperson. Under
den kritiske genstart bruger han sit netværk blandt folketingsmedlemmer
og ministre. Selv forklarer han:
”Jeg sad ikke i bestyrelsen, men vi var i en krisesituation, hvor man ikke
gik så meget op i, hvem der sad hvor – bare der var nogen, der gjorde
noget.”
Genstartens første forstander er Nis Gellert. Hans indsats blev kortvarig,
men af stor betydning – som det fortælles andet steds. Efter blot fem måneder stopper samarbejdet med Nis Gellert, og bestyrelsen med Søren Vang
Rasmussen i spidsen er tyndslidt. Søren Vang Rasmussen skriver til Carl
Holst: ”Det er værre, end jeg troede – jeg skulle aldrig være gået ind i det.”
Krisen er da også så alvorlig, at der simpelthen ikke er tid til at slå forstanderstillingen op igen. Man ved også, at det er tvivlsomt, om man vil
få kvalificerede ansøgere. Bestyrelsen er på hælene – og nogle er ved at
miste troen på projektet.

“Jeg var ikke i bestyrelsen, men vi var i en krisesituation,
hvor man ikke gik så meget op i, hvem der sad hvor, bare
der var nogen der gjorde noget.”

Til lyden af en brobizz
Til den ekstraordinære generalforsamling den
23. februar er spisesalen fyldt til sidste plads. Carl
Holsts opfattelse er, at den gamle bestyrelse forinden havde besluttet at trække sig. Men de har en
række kandidater med, så det ender i kampvalg.
Carl Holst afleverer en liste med ni personer,
som han foreslår til en ny bestyrelse: Peter Hørup,
Anne Louise Hartebæk, Elisabeth Mørch, Peter
Holst, Helge Bæk Hansen, Tove Gæmelke, Kirsten
Skaastrup, Søren Tang Sørensen og Søren Vang
Rasmussen. Alle ni bliver valgt og danner hermed
den bestyrelse, der kort efter lancerer genstarten af
Rødding Højskole.

En formand fra en anden verden
Den kontroversielle person på listen er Søren Vang
Rasmussen, rektor ved University College i Haderslev – og københavner. Denne aften er det første
gang, han er på Rødding Højskole, og ingen i forsamlingen ved, hvem han er.
Carl Holst kender Søren Vang Rasmussen, fordi
han er formand for University College og hermed
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bygningsmæssige udfordringer. Jeg sad som formand og vidste, hvilke opgaver han var i stand til
at løse. Derfor!”
Carl Holst selv holder sig ude af bestyrelsen,
men de kommende år trækker han i flere tråde.
Han er Søren Vang Rasmussens sparringspartner,
og han lader ham forstå, at det er i orden, at han
bruger af sin arbejdstid som rektor på at redde
Rødding Højskole.
”Jeg er formand for UC, men når jeg snakker
med rektor, er det aldrig om andet end højskolen.
Det er også, fordi han hele tiden skal have hjælp.
Jeg bruger utroligt megen tid på at dække ham af
og hjælpe ham ind i den højskoleverden, hvor han
virkelig er en fremmed. Jeg kan nogle sjove episoder … Der er et møde på højskolen, og jeg skriver
til ham, at han skal huske – traditionen tro, som vi
siger – at starte med en sang, og jeg foreslår ham
’For en fremmed barsk og fattig’. Men altså, han
aner ikke, hvad det er for en sang – det var forfærdeligt. Men han lærte jo at elske højskolen – og i
dag er jeg glad og stolt over alt det, han udrettede.”
(Se kapitlet ”Det lykkes, og det hedder højskole”).
VILJEN TIL RØDDING

Søren Vang Rasmussen og Søren Tang Sørensen – formand og næstformand – mødes med Carl Holst på en hundehamrende kold januardag i
2007. Rødding Højskole står endnu engang uden forstander. Det er ikke 5
minutter i 12, men få sekunder i 12, før Rødding Højskole lukker.
Carl Holst fortæller om deres møde:
”Jeg siger, at vi skal have Mads og Anja, og vi tager dem nu. Jeg kendte
dem ikke, men vi havde hørt godt om dem. På daværende tidspunkt er en
del af bestyrelsens styrke, at den ikke var så formalistisk i forhold til tingene – om alle var indkaldt til tiden og sådan noget. I en samtalen besluttes
det, at jeg skal ringe til dem.”
Carl Holst fortæller om et telefonopkald, han aldrig glemmer – for hvad
der heraf fulgte, kickstartede Rødding Højskole:
”Det er den 10. januar 2007. Det er sent på aftenen, jeg kører over Fyn
i min bil, og jeg ringer til oplysningen og får nummeret til Rykind-Eriksens
i Ry. Og hver eneste gang jeg siden er kørt fra Fyn til Sjælland og kommer
til betalingsanlægget – i det øjeblik bommen ved brobizzens biplyd går
op – tænker jeg, at det var på det tidspunkt, Mads tog telefonen og sagde:
’Det er Mads Rykind-Eriksen. Jeg sagde ’hej,’ og så havde vi samtalen. Og
ja, resten er historie …”

VILJEN TIL RØDDING
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Søren Tang Sørensen:

Det umulige
må gøres muligt
Genstarten er ved at mislykkes. Der er samlet 3,8 millioner kroner ind, men den nye
forstander holder kun i fem måneder, og bestyrelsen overvejer at smide håndklædet
i ringen. Men for Søren Tang Sørensen, der er næstformand, er pengeindsamlingen
betroede midler, der forpligter: “Hvis vi giver op, bliver vi stegt. Hvis det mislykkes,
bliver vi kogt.” Der er ikke anden udvej end at gøre det umulige muligt.
”Tænk, hvis det lykkes at genrejse Rødding Højskole, og jeg ikke er med − det var en grim tanke.”
Sådan opsummerer Søren Tang Sørensen de overvejelser, han gør sig, da Carl Holst kort før jul 2005
beder ham om at være med til at vælte den siddende bestyrelse og indtræde i en ny for hermed at
give Rødding Højskole en ny start.
”Min impuls var egentlig at sige nej. Jeg tænkte,
at vil man genrejse Rødding Højskole, giver det vel
ikke noget i sig selv, at man får en ny bestyrelse.
Jeg var jo også kommet derfra på en meget lidt
heroisk måde i 2001 − det havde slidt på mig, men
jeg var nu mentalt ved at have lagt det bag mig, da
Carl spørger.”

Snapsemødet
Søren Tang Sørensen overvejer det hen over julen, og hele tiden dukker de billeder op, som Carl
Holst beskrev for ham i telefonen: ”Rødding Højskole er nedslidt og forfalden. Det står forfærdeligt
til. Der er ingen elever, og pengene fosser ud.”
VILJEN TIL RØDDING

Søren Tang Sørensen er nødt til at give opfordringen en chance. Den 6. januar mødes han derfor med Carl Holst og den tidligere bestyrer for
højskolens landbrug og senere bestyrelsesmedlem
Kjeld Andreasen. Mødet finder sted hos Søren
Tang Sørensen i Ribe og er senere døbt Snapsemødet, fordi han ikke har andet i køleskabet end
kedelige sild, som de er nødt til at skylle ned med
snaps. På mødet udarbejdes en slagplan og en liste
over, hvem der skal sidde i en kommende bestyrelse. På listen står også Søren Tang Sørensen.
”Det bliver hurtigt klart for mig, at jeg er nødt til
at gå ind i bestyrelsen. Carl Holsts visioner er også
så realistiske, at det ikke ville være til at leve med,
at jeg skulle stå udenfor og se på, at det lykkedes.”
Hermed er personen, som er blevet kaldt Mr.
Rødding Højskole, tilbage på den bane, som siden
hans ungdom også har afstukket hans livsforløb.

Mr. Rødding Højskole
Søren Tang Sørensen har siddet i bestyrelsen for
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Rødding Højskole i 27 år, længere end nogen anden, og i elevforeningens bestyrelse i 14 år. Han
var elev i 1972-73, bliver efterfølgende formand
for elevforeningen og samtidig medlem af skolens
bestyrelse, hvor han i 1990 bliver formand. Han
trækker sig fra bestyrelsen i 2001 i striden om skolens strategi for overlevelse, som beskrevet i det
indledende kapitel. I 2006 vender han tilbage som
næstformand og spiller en altafgørende rolle for
genstarten. I 2012 trækker han sig som aktiv fra
det, han selv kalder en livslang kærlighed.

Kontrol ved indgangen
Ved den ekstraordinære generalforsamling den 23.
februar 2006, hvor den gamle bestyrelse skal væltes og den nye vælges, kan Søren Tang Sørensen
ikke få adgang.
Det står klart, at der er to fraktioner, og krisen er
så tilspidset, at den siddende bestyrelse har posteret en dørmand ved de to døre ind til spisesalen,
som ud fra lange lister kontrollerer om alle, der
indfinder sig, er medlem af skolekredsen. Kontrolløren kender Søren Tang Sørensen − de har siddet
i bestyrelsen sammen, og han ved, at Søren Tang
Sørensen er tidligere formand og medlem. Søren
Tang Sørensen fortæller:
”Jeg blev holdt tilbage, mens han ledte efter mit
navn på listen. Efter en tids søgen og lidt sved på
overlæben, spurgte han, om jeg hed andet end Sørensen. Jeg svarede, at jeg også hed Søren og Tang
og tilføjede: ’Du har kendt mig i tredive år.’ Efter
endnu lidt søgen i listen erklærede han, at jeg ikke
stod på listen og derfor ikke kunne komme ind. Jeg
fortalte så, at jeg som medlem af skolekredsen agtede at deltage i generalforsamlingen uanset hvor
mange forkerte lister, han havde med. Han spurgte
så, om jeg havde mit medlemsbevis med. Hvorefter jeg spurgte, om det fremgik af indkaldelsen,
at man skulle det. Imens voksede køen bag mig.
Den nidkære kontrollør var i klemme. Han vidste
godt, at jeg havde ret til at komme ind, men havde
omvendt fået strenge ordrer til ikke at lukke nogen ind, som ikke stod på en udarbejdet liste. Han
fik så den idé at forelægge sagen for formanden
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Jørgen Gram. ’Jeg spørger lige Jørgen,’ sagde han
og gik. Meningen var vist nok, at jeg skulle stå og
vente, til han kom tilbage. Men jeg syntes egentlig,
det pjat havde varet længe nok, så jeg gik ind i salen og fandt en plads. Det samme gjorde den kø,
som stod bag mig. De havde som jeg været medlemmer af skolekredsen i årtier og havde deltaget
i talrige generalforsamlinger uden nogensinde at
blive kontrolleret.”
Søren Tang Sørensen funderer efter at have fortalt historien: ”Når jeg nu i dag kommer til at tænke
på det, er det alligevel lidt underligt. Et navn kan
jo ikke forsvinde af sig selv. Nogen må have slettet
det.”
Dirigent ved generalforsamlingen er Røddings
daværende borgmester Tage Sørensen, som indleder med at give strenge instrukser om, at man
kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man er
medlem af skolekredsen og opfordrer alle, der ikke
er det, til at forlade lokalet. Alle bliver!

Point of no return
Den legendariske generalforsamling den 23. februar 2006 er for Søren Tang Sørensen et point of no
return.
”Vi havde den store forsamling med os. Jeg fik
mange lykønskninger, allerede inden generalforsamlingen gik i gang. Stemningen var helt klart
den, at det er godt, at der er nogen, der nu gør
noget. De fleste af de 300 er kommet for at bakke
os op. Jeg vil næsten sige, at man kunne mærke
lettelsen i spisesalen, da Carl Holst afleverede listen med navnene til en ny bestyrelse.”
Man har sikret sig, at der ikke stilles flere op,
end der skal vælges ind. Søren Tang Sørensen mener, det er stærke navne, de har fundet, og som
overbeviser. Han er for beskeden til at nævne sig
selv, men mange beretter, at hans tilstedeværelse gjorde indtryk. Han påpeger, at Peter Holst er
et stærkt kort, og det samme er Tove Gæmelke,
kendt og respekteret medlem af Vejen Byråd, som
var ankerkvinde i oprettelsen af Ladelund Efterskole. Helge Hansen, der som forstander havde ledet
Uldum Højskole igennem en krise, er også et godt
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“Tænk, hvis det
lykkes at genrejse
Rødding Højskole,
og jeg ikke er med
− det var en grim
tanke.”

kort at have på hånden. Uvæsenligt er det heller
ikke, at elevforeningen igen anbefales en plads i
bestyrelsen, og den bliver repræsenteret ved Elisabeth Mørch.
Søren Vang Rasmussen er det helt ukendte kort,
man introducerer. Forud er der gjort et godt benarbejde for at få folk til at stemme på ham.
”Folk kender ham overhovedet ikke. Da hans
navn − Søren Vang − bliver foreslået, er der en

Den gamle bestyrelse stiller også med kandidater, men deres løb er kørt og samtlige deres kandidater fejes af banen ved afstemningen. Efter generalforsamlingen er der ingen vej tilbage. Den store
forsamling bifalder den plan og det initiativ til en
ny bestyrelse, der blev skabt på Snapsemødet, og
generalforsamlingen beder dem med deres stemmeseddel om at løse opgaven. Der er ingen tvivl
om hverken mandatet eller opbakningen.

“Stemningen er helt klart den, at det er godt, at der er
nogen, der nu gør noget. De fleste af de 300 er kommet
for at bakke os op.”
nede fra salen, der råber: ’Han hedder altså Tang.’
Da han begrunder sit kandidatur, kan man også
mærke et og andet − ikke så meget det med at han
er rektor og fagforeningsmand − men nok mest, at
han også præsenterer sig selv som københavner.”

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Født 1952 i Ølgod. Opvokset i Hanning ved Skjern.
Arbejder ved landbruget 1968-1972.
Elev på Rødding Højskole 1972-1973.
Lærereksamen fra Ribe Statsseminarium i 1980 og efterfølgende i 14 år lærer på
Valdemarskolen i Ribe.
Arbejdsmarkedschef ved Ribe Amt 1994-2003.
Centerleder ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) 2003-2008.
Forretningsfører ved AOF Syd 2008-2017.
Desuden i 20 år medlem af Ribe Byråd, heraf 10 år som viceborgmester.
I dag er Søren Tang Sørensen næstformand i Frøs Sparekasse, formand for
Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, bestyrelsesmedlem i Rehabiliteringscentret for 		
Jylland og næstformand i Rødding Frimenighed.

”Vi mødes bagefter oppe hos Carl Holst med
en klar fornemmelse af, at pligten nu har kaldt os.
Det er ikke noget, vi siger højt, men vi går allerede
i gang samme aften med at udarbejde stillingsopslag. Vi skal jo hurtigst muligt have en forstander.”

Byfreden sikres

2 x Søren − to socialdemokrater

Søren Tang Sørensen betoner betydningen af, at
Kirsten Skaastrup fra den gamle bestyrelse kommer med over:
”Det er for at markere, at det her ikke er en
fjendtlig overtagelse. Samtidig står vi i en situation,
hvor vi kan få brug for en kilde, der ved noget om
skolen og dens drift de seneste år.”
Rødding er en lille by, og det har også betydning for skolen, at byfreden sikres. Jørgen Gram,
der er formand, og Kirsten Skaastrup, der er næstformand, bor på samme gade i Rødding som
Carl Holst. Søren Tang Sørensen husker, at det
derfor også spiller ind, at Carl Holst med Kirsten
Skaastrup vil undgå, at en højskolestrid bliver til
en vejstrid.
”De er tre vigtige nøglepersoner i den her fase,
og Nordhaven − gaden, de bor på − har delt sig i
to, og der er kold luft imellem dem. Får vi Kirsten
med over, tænker vi, at vi nogenlunde har neutraliseret den strid.”

Det unikke ved den nye bestyrelse viser sig at
være et uforligneligt samarbejde mellem formand
og næstformand, Søren Vang Rasmussen og Søren
Tang Sørensen. De kendte ikke hinanden på forhånd, men det kommer de uvilkårligt til. Det første år ringer de sammen stort set dagligt, og begge
bruger de både arbejdstid og fritid på redningsaktionen.
”Vi holder bestyrelsesmøde én gang om måneden, og ind imellem har Søren Vang og jeg mindst
to møder plus stort set daglig telefonkontakt. Når
Søren Vang ringer, er det ofte med denne indgang:
’Søren, vi har sgu et problem.’ Sådan er det i starten, problemerne stod i kø − løsningen af det ene
problem følges straks af det næste.”
Det er værd at indskyde, at bestyrelsesarbejdet
på en højskole er ulønnet. Sagen bærer lønnen
i sig selv. Og sagen knokler de for. Økonomien
rækker hverken til at dække kørselsudgifter eller
telefonregninger.
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Søren Tang Sørensen
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Søren Tang Sørensen fortæller et par episoder,
der illustrerer både deres arbejdsbyrde og deres
samarbejde:
”Jeg kan huske en dejlig lørdag sommeraften, at
hvor alle andre fornuftige mennesker ville sidde på
terrassen og dele en flaske hvidvin med deres kone
eller mand, sidder jeg og skriver på noget − jeg
ikke kan huske hvad. Jeg er færdig ved 11-tiden om
aftenen, og sender det til Søren Vang. Inden for et
minut svarer han: ’Nå, du sidder også og arbejder
for højskolen!’ Sådan var det ofte.”
En dag møder 2 x Søren tilfældigt hinanden ved
en reception i Sydbank. Søren Tang Sørensen møder op for AOF, hvor han er leder. Søren Vang Rasmussen er der som formand for Sydbanks Lokalråd.
”Søren Vang og hans kone Anja står og snakker med vicekommunaldirektøren i Aabenraa Tom
Ahmt. Jeg går hen og giver hånd. Da Søren Vang
opdager, det er mig, afbryder han øjeblikkeligt
samtalen med vicekommunaldirektøren og begynder − lidt uhøfligt, vel − at snakke højskole med
mig i stedet for. Vicekommunaldirektøren spørger
forbavset Søren Vangs kone: ’Kender de to hinanVILJEN TIL RØDDING

den?’ Og hun svarer: ’Ja, de er gift med hinanden!’
Det er nok et meget godt billede på vores samarbejde, for det var meget, meget tæt, og det var
meget, meget åbent – forstået på den måde, at de
problemstillinger, vi hver især tumler med, vender
vi med hinanden – stort set dag og nat.”
De to er vidt forskellige.
Søren Vang Rasmussen er københavner og gammel fagforeningsmand samt tidligere formand for
Akademikernes Centralorganisation og Dansk Magisterforening. Han er vant til at indtage bordenden og være kontant i ord og handling. Søren Tang
Sørensen er en sindig jyde, tålmodig af væsen, der
ved, at på den måde kan man også løse problemer. Søren Vang Rasmussen har taget en opgave
på sig, fordi han er blevet bedt om det. Søren Tang
Sørensen bærer på en kærlighedshistorie, som han
brænder for at genoplive.
”Sådan helt konkret er det eneste, vi umiddelbart har til fælles, at vi er medlem af det samme
parti − Socialdemokratiet − som jo ikke er det parti, der traditionelt har stået bag Rødding Højskole,”
smiler Søren Tang Sørensen.
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For ham er det et fornøjeligt kuriosum − men
heller ikke mere end det, betoner han − at den
højskole i Danmark, som gennem hele sin lange
historie har været tæt forbundet med Venstre, har
fået to socialdemokrater som rorgængere, da skibet er ved at gå på grund. Det er dog ikke deres
fælles partipolitiske tilhørsforhold, der spiller ind,
men det at de både accepterer og forstår at udnytte hinandens forskelligheder.

Der er i bunken kun to ansøgninger at vælge
imellem. Den ene er fra Anja og Mads RykindEriksen, der er ansat på Ry Højskole, og som har
højskolekendskab. Den anden er fra Nis Gellert,
der er ansat i Udenrigsministeriet og som ikke har
højskolekendskab.
Tænketanken har i deres papir anbefalet, at
Rødding Højskole skal relancere sig på blandt andet begrebet almen højskole. Det fremgår også af

“Pengeindsamlingen er bestyrelsens idé, men Nis Gellert er
virkelig med til at promovere den. Jeg husker Peter Holst
sige om ham, at ‘han kan trylle penge ud af folk’
− og det må man lade ham.”
”Samarbejdet lykkes, fordi Søren Vang hele vejen igennem er åben om alle de overvejelser, han
har, og han hele tiden deler dem med mig. For
andre i bestyrelsen var han nok fagforeningsmanden, der kom og satte sig for bordenden − kontant
og uden at give megen plads til viften med ørerne
− men inden han satte sig for bordenden og svingede taktstokken, var hver en detalje vendt med
mig. Jeg havde ikke ledet møderne på den måde,
han gjorde, bestemt ikke. Jeg tror også, jeg somme
tider sagde til ham: ’Du må da godt lige lade bestyrelsen diskutere lidt.’ Men det var ikke hans stil.”

En uventet forstander
Der kommer 30 ansøgere til forstanderstillingen,
da den slås op i juni 2006. 28 af dem dur ikke.
”En af ansøgningerne er fra en frisør, der fremhæver, at han er god til kundepleje. En anden nævner som sin væsentligste kvalifikation, at han har
været arbejdsløs så længe, at han udløser offentligt
tilskud, hvis vi ansætter ham. Det er bare for at
fortælle, at Rødding Højskole ikke er noget godt
kort at spille ud på det her tidspunkt. Folk med
kendskab til højskolen vidste jo godt, hvor umulig
opgaven ville være.”
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stillingsopslaget, at det er en almen grundtvigsk
højskole, der skal genskabes i Rødding. (Se kapitlet
”Tænketanken – Rødding version 2.0”).
Men Nis Gellert vil noget andet, og hans ansøgning er overbevisende.
”Nis Gellert kommer med en helt ny idé, som
ikke var vores og heller ikke Tænketankens. Han
vil lave en global højskole – og den idé får han
solgt så godt til bestyrelsen, at et flertal mener, at
han er den rigtige, som vi skal gå videre med. Vi er
så to bestyrelsesmedlemmer – Peter Holst og mig
– som foretrækker den højskoleerfaring, som Anja
og Mads Rykind-Eriksen kan komme med.”
Søren Tang Sørensen har svært ved her 13 år
efter at skjule, at han mener, Nis Gellert stak bestyrelsen blår i øjnene.
”Nu er jeg så en af dem, der ikke var overbevist
om hans idé, og derfor kan jeg ikke så godt redegøre for, hvorfor han fik så meget medhold; men
han havde virkelig et salgsgén. Jeg kan huske, at
efter han er blevet ansat, fortalte Søren Vang om
en middag, som Nis Gellert er inviteret til hjemme
hos dem – at hans hustru Anja er fuldstændig betaget af ham – hans idérigdom, hans karisma, hans
måde at kunne fremlægge tingene på.”
Søren Tang Sørensen holder en pause og tilføVILJEN TIL RØDDING

jer med sin jyske sindighed: ”Sådan var der nogen,
der havde det med ham. Men det fængede aldrig
hos mig.”
Bestyrelsen lægger altså ud med en voldsom
uenighed om, hvem der skal besætte forstanderstillingen.
”Vi går hårdt til hinanden – det er ikke bare sådan, at vi lægger os fladt ned, Peter Holst og jeg
− men de andre i bestyrelsen, som vil have Nis
Gellert, går lige så hårdt til den. Vi er dog enige
om, at det er tvingende nødvendigt, at den forstander, der vælges, bakkes op af hele bestyrelsen, for
begynder vi at melde en strid ud til offentligheden,
kører vi os selv af sporet.”

”Han kan trylle penge ud af folk”
”Så det bliver Nis Gellert, og han starter med stor
energi. Men det er ren galskab − sådan tænkte
jeg,” siger Søren Tang Sørensen om ansættelsen
af Nis Gellert, men anerkender ham for hans mod
og energi.
Nis Gellert tiltræder 1. september 2006, og alt
imens han starter med at søsætte Rødding Højskole som Global School, begynder bestyrelsen at
relancere økonomien. Det står hurtigt klart, at der
skal en pengeindsamling til som startkapital. Her
går Nis Gellert forrest og giver 100.000 kroner af
egen lomme og tager så ellers om aftenen sin cykel
rundt i Rødding og omegn med raslebøssen.
”Nis Gellert er virkelig med til at promovere indsamlingen. Jeg husker Peter Holst sige om ham, at
’han kan trylle penge ud af folk’ og det må man
lade ham.”

Den store indsamling
Det lykkes på få måneder at indsamle 3,8 millioner kroner − og selv om byggematadoren Torben
Kjeldsen fra Esbjerg og en lokal anonym giver bidrager med henholdsvis 1 million og halv million
kroner, er og bliver det enestående, at det lader sig
gøre på kort tid at samle knap 4 millioner kroner
ind til en skrantende højskole.
Ganske almindelige lønmodtagere i Rødding og
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folk ude omkring med veneration for Rødding Højskole ryster op med 5.000, 10.000 − ja helt op til
50.000 kroner − fra deres private husholdning. Det
er et særsyn i det folkelige Danmark.
Pengeindsamlingen organiseres af Søren Tang
Sørensen.

Fondene får pænt med pressedækning, som er med til at mobilisere folk
til at bidrage. Formand Søren Vang Rasmussen er en aften i TV Syd og
fortæller, at man håber at kunne indsamle godt 1 million kroner. Reelt set
er kravet 5 millioner, men man er bange for, at folk vil opleve et så stort
beløb som et bundløst hul at putte penge i.
Heldet tilsmiler indsamlingen, da byggematador Torben Kjeldsen beslutter at give 1 million kroner. Det kommer i landsdækkende aviser og
gør, at der lige pludselig er mange flere, der kommer på banen.
”Det er helt utroligt. Folk, der aldrig har sat deres ben på Rødding
Højskole, sender penge. For eksempel kan jeg huske et byrådsmedlem i
Aabenraa, som har et typehusfirma, som sender 50.000 kroner. Sådan er
der masser af folk − plus alle dem, vi kender. Hundredvis kommer med
større eller mindre beløb.”

De to fonde − den geniale løsning
Man indser hurtigt, at en almindelig indsamling
ikke er nok − 500 kroner her og måske 1.000 kroner der − det vil blive til alt for lidt. Søren Tang
Sørensen får en idé:
”En dag hører jeg om et ølbryggeri på Fanø, hvor
de har solgt aktier for 1 million kroner på én dag
til et bryggeri, som overhovedet ikke er etableret
endnu, men hvor folk gerne vil støtte en idé, der
kan gøre noget godt for Fanø. Jeg tænker: Sådan
noget må vi også kunne lave.”
Søren Tang Sørensen involverer en advokat, han
kender, der forklarer, at man ikke kan kombinere højskole og aktieselskab. Til gengæld kan man
oprette en garantifond og en sponsorfond. Så vidt
vides, er det første gang den idé anvendes af en
højskole.

Kassen er tom
Pengeindsamlingen er livsnødvendig, fordi kassen er mere end tom. Den
nye bestyrelse overtager i februar 2006 et underskud på knap 2 millioner
kroner og en gæld på 8 millioner kroner baseret på dyre lån til en rente
på 9 procent hos Brask Thomsen Stiftung, som man ikke er i stand til at
afdrage på.
Konkursen er snublende tæt på, og bestyrelsen tænker kun på tre ting,
som Søren Tang Sørensen udtrykker det: Økonomi, økonomi og økonomi.
Det lykkes samtidig med indsamlingen at skabe en rekonstruktion, hvor
alle dem, skolen skylder penge, skal gå med på en aftale om kun at få 10
procent af deres tilgodehavende. En aftale, som kun kan laves, hvis alle går
med på den. Søren Tang Sørensen fortæller stolt:
”Alle kreditorer går med på aftalen: leverandører, håndværkere, Skat
osv. Selv Brask Thomsen Stiftung, som går med til at fastsætte renten på de
store lån til 0 procent. Ganske uventet var de meget imødekommende −
nok også for at redde deres eget tilgodehavende. Gik højskolen ned, ville
de jo tabe 8-9 millioner.”
Imødekommende er derimod ikke Tønder Bank, som er skolens bank.
Søren Tang Sørensen refererer voldsomme møder med banken, som de
ingen vegne kommer med. Vil Tønder Bank ikke gå med, kan rekonstruktionen ikke gennemføres.
Søren Tang Sørensen rejser sig og går lidt rundt, da talen falder på Tønder Bank: ”Og du må gerne citere mig for at sige, at da Tønder Bank nogle
år senere går konkurs på grund af elendig ledelse, er jeg så tæt på at være
skadefro, som jeg kan komme. Den var fuldstændig umulig og uprofessionel som bank.”
I rækken af lykketræf, der tilsmiler genstarten i 2006, er et af de store,
at Merkur Andelskasse hjælper Rødding Højskole ud af kløerne på Tønder Bank. Andre banker bliver spurgt før Merkur Andelskasse, men ingen
vil hjælpe. Hvad der får Merkur Andelskasse til at træder ind i Rødding

“Det er helt utroligt.
Folk, der aldrig har sat
deres ben på Rødding
Højskole, sender penge.”
”Det er så det, vi gør. Vi laver begge fonde: En
sponsorfond, hvor man kan indskyde så meget,
som man nu synes, og så laver vi garantifonden,
hvor mindsteindskuddet er 5000 kroner.”
Indskuddet i Sponsorfonden kan bruges her og
nu, mens pengene i Garantifonden står som sikkerhed for at kunne optage lån og kassekredit. Indskyderne i Garantifonden kan håbe på, hvis det går
skolen godt, at få pengene igen efter 10 år. Det fik
indskyderne tilbudt i 2016. Kun enkelte ønskede
dem tilbagebetalt!
VILJEN TIL RØDDING
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Højskole med generøsitet og engagement og med
risiko for et milliontab, berettes der om i kapitlet
”Der skal være en ild, der brænder”.

En gældfri skole på ét år
Rekonstruktionen er en kraftpræstation. Bag Søren
Tang Sørensens korte opsummering gemmer sig
mange timers arbejde, dusinvis af møder og telefonsamtaler. Dygtigt arbejde og held går op i en
højere enhed:
”Hvor vi har sagt, at vi har brug for godt 1 million kroner, så får vi altså ved hjælp af disse to fonde

“Altså − siger jeg til Søren
Vang − enten bliver vi stegt,
eller også bliver vi kogt.”
indsamlet knap 4 millioner, og så giver gældssaneringen, hvor kreditorerne får 10 procent dividende
af deres tilgodehavende, godt 1 million. Det er jo
ikke penge, vi får i kassen, men penge, vi skylder
væk. Men lige pludselig nærmer vi os 5 millioner.
Så sælger vi jord. Der er jo stadig landbrugsjord,
som er bortforpagtet, som tilhører højskolen. Vi
sælger 30 hektar, som vi får knap 7,5 millioner for.
Det er så heller ikke penge, vi får udbetalt – de
bliver brugt til at nedbringe gælden til Brask Thomsen Stiftung.”
To år efter kom finanskrisen, og jordsalget ville
have givet mindre end det halve!

Tæt på at smide håndklædet i ringen
Nis Gellert holder kun fem måneder som forstander. Det første lange kursus efter genstarten
kommer ikke i gang − kun seks elever er tilmeldt
Global School, og bestyrelsen vælger at afbryde
samarbejdet med Nis Gellert. ”Her er bestyrelsen
så fuldstændig enig,” siger Søren Tang Sørensen.
Nis Gellert forlader skolen den 6. januar 2007.
Søren Tang Sørensen mærker også, at troen hos
befolkningen begynder at sive, da forstanderop38

sigelsen bliver meldt ud. Mange foreslår dem i
stedet at lave en efterskole, men i bestyrelsen er
det aldrig på dagsordenen, fortæller Søren Tang
Sørensen.
”Jeg kan huske, at en tidligere medarbejder på
højskolen kørte forbi en tankstation, hvor jeg tankede min bil, og vendte om og kørte ind og fortalte
mig, at nu var vi nødt til at opgive, og så foreslog
han, at vi kunne prøve at lave en efterskole i stedet
for, for det ville med ret stor sikkerhed blive en
succes. Jeg svarede, at vi var valgt til at genrejse
højskolen, og det er det, vi gør.”
Troen på projektet vakler også i bestyrelsen: ”Vi
er tæt på at smide håndklædet i ringen. Det er ikke
noget, vi taler om, men i vores egne hoveder tror
jeg, at vi allesammen er meget tæt på det.”
Bestyrelsen mister dog aldrig troen på egne evner. Eller som Søren Tang Sørensen formulerer det:
”Tanken om at lade andre komme til er ikke i spil.
Hvis vi ikke er de rette, så findes de rette slet ikke.
Den selvsikkerhed er der trods alt.”

Stegt eller kogt
Søren Tang Sørensen mødes med Søren Vang Rasmussen efter afskeden med Nis Gellert.
”Hvad fanden gør vi? Det er det, vi spørger hinanden om. Jeg kan mærke, at Søren Vang er en
anelse tættere end jeg på at smide håndklædet i
ringen. Men vi snakker os frem til, at vi ikke kan
tillade os give op; folk har lånt os penge til det her,
vi er nødt til at prøve igen.”
Det er de mange pengegaver, der forpligter. Og
1,4 millioner kroner er allerede brugt på at dække
underskud, betale lønninger m.v.
”Vi blev jo valgt som bestyrelse i en frisk medvind – det var ikke bare en brise – vi blev som
bestyrelse simpelthen båret af den folkelige opbakning; men i løbet af ikke ret mange måneder med
en frisk vind, der bare blæste én vej, begynder der
godt nok at komme lavtryk, og så blæste det i alle
mulige retninger.”
”Så vi vidste godt, at vi i folkemunde ville få hovedet hugget af, hvis vi også mislykkedes med andet forsøg, og vi havde spildt de 3,8 millioner kroVILJEN TIL RØDDING

ner. Vi var i en umulig situation. Jeg ved ikke, om
vi selv troede på det − det gjorde vi ikke fuldt ud,
vi sagde bare: Vi er nødt til det. Som jeg forklarede
Søren Vang: Hvis vi ikke forsøger, bliver vi stegt.
Hvis vi forsøger, og det mislykkes, bliver vi kogt.”

Carl Holst på banen − igen
Der var ikke tid til at slå forstanderstillingen op.
”Så konklusionen bliver, og den var enstemmig i
bestyrelsen: Vi spørger Mads og Anja, om de vil.”
Bestyrelsen er nok enig, men alligevel splittet,
og nogle overvejer at trække sig.
”Jeg tror, at der er nogen i bestyrelsen, der
tænker, at nu er det ikke længere vores projekt.
Det projekt, som flertallet i bestyrelsen troede på
– den globale højskole – er jo med al tydelighed
kuldsejlet.”
Bestyrelsen tilkalder derfor Carl Holst. Søren
Tang Sørensen forklarer hvorfor:
”Hele den bagvedliggende tanke om at genrejse
højskolen kom jo fra Carl Holst, så det var, som
om man i bestyrelsen sagde: ’Nu har han fået os
med i det her, og det er noget værre noget, så nu
må han vise, hvad han dur til.’ Det blev ikke formuleret sådan, men det var det, der lå bagved.”
Med til billedet hører, at Carl Holst ikke har
lagt skjul på, at han var rystet over ansættelsen af
Nis Gellert og projektet med Global School, som
han mente var at svigte det idégrundlag, som var
formuleret af Tænketanken, og som skulle være
fundamentet for genstarten. Med Anja og Mads
Rykind-Eriksen ser han en mulighed for at realisere
en bygning på det fundament.
Det spiller også ind, at der er god kemi mellem
både Søren Vang Rasmussen og Søren Tang Sørensen og Carl Holst, og Søren Tang Sørensen er fuld
af lovord om den rolle, Carl Holst spiller:
”Carl forstår klangbunden i det hele. Han er en
god sparringspartner, og han har den ro og selvsikkerhed, som er af uvurderlig betydning for os. Og
så har han humor. Vi har nogle møder oppe hos
ham, som er sjove. Midt i tragedien − hvis man kan
kalde det det − griner vi i selskab med Carl.”
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Udvikling eller afvikling?
Udvalget, der skal få en aftale i hus med Anja og
Mads Rykind-Eriksen, består af formand Søren
Vang Rasmussen, næstformand Søren Tang Sørensen og Carl Holst. Det er Carl Holst, der den
10. januar ringer til Anja og Mads. Få dage efter
mødes de.
”Alting er så betændt på det her tidspunkt – også
i hele Rødding by – at vi ikke tør invitere nogen til
ansættelsessamtale dér. Uanset hvor godt vi lukkede dørene, ville sagen være ude i folkemunde
i løbet af en halv time. Derfor inviterer vi dem til
samtale en aften på mit kontor i Vejen − det er den
16. januar.”
Anja og Mads Rykind-Eriksen har taget Thor
West Nielsen fra højskoleforeningens kontor med
som bisidder. Det bliver en lang aften, hvor de
har flere møder sammen og hver for sig, og som
slutter henover midnat med, at Anja og Mads
Rykind-Eriksen meddeler, at de har brug for tid til
at overveje det.
”Vi sidder så tilbage, Søren, Carl og jeg. Vi har
faktisk et langt møde bagefter, hvor vi ikke har noget som helst at snakke om, fordi det eneste, vi har
at gøre, er at vente på deres ja eller deres nej, og
alle i bestyrelsen er jo enige om, at hvis de siger
nej, så er det slut – så er det en anden opgave,
nemlig afvikling og ikke udvikling, vi snakker om.
Vi sidder og fremmaner to forskellige scenarier,
men frem for alt har vi bare brug for at snakke sammen. Vi er også så optaget af sagen, at vi ikke bare
kan gå fra hinanden.”

Et ja, et nej og så et ja
Mads og Anja Rykind-Eriksen giver et usikkert indtryk på mødet i Vejen. Søren Tang Sørensen fortæller, at udvalget − ikke mindst Søren Vang Rasmussen − kommer i tvivl om, hvorvidt de kan løfte
opgaven. Men det er enten-eller. De sidder ikke
længere i en udvælgelsesproces, men i en beslutningsproces, hvor Mads og Anja bestemmer.
Anja og Mads Rykind-Eriksen er forståeligt nok
usikre, og de holder møde med højskoleforeningens
revisor − der fraråder dem at kaste sig ud i det. Det
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modsatte gør Thor West Nielsen fra højskoleforeningens kontor. Han er højskolemand med stort H
og har forstået alvoren. Som et mildt pres lader han
Anja og Mads Rykind-Eriksen forstå, at siger de nej,
lukker verdens ældste højskole. Økonomen siger
”lad være”. Højskolemanden siger ”gør det”. Det er
i dette vadested, Anja og Mads Rykind-Eriksen skal
beslutte sig. Og de vakler.
Søren Tang Sørensen refererer tre telefonsamtaler med Søren Vang Rasmussen mellem den 17. og
den 22. januar 2007, der fortæller om, hvordan der
trædes vande − telefonsamtaler af den slags, som
Søren Tang Sørensen selv kalder typiske samtaler
mellem dem.

Den 17. januar:
”Søren Vang ringer til mig, og med sin lidt tørre
stemme siger han: ’Vi har fandme et problem, Søren!’
Sådan sagde han næsten altid: ’Vi har fandme et
problem, Søren!’
Jeg siger: ’Det har jeg vænnet mig til. Hvad er
problemet i dag?’
Han svarer: ’De har sgu sagt ja!’
Jeg mumler noget med: ’Nå, men det ville da
være et større problem, hvis de havde sagt nej’.
Den 21. januar om morgenen:
Søren Vang ringer til mig igen: ’Nu har vi fandme et alvorligt problem’.
’Hvad nu?’ spørger jeg.
Søren Vang: ’Nu har de sgu sagt nej!’
Jeg udbryder noget i retning af: ’Jamen, sådan et
vægelsind kan vi jo ikke bruge.’
Den 22. januar om morgenen:
Søren Vang ringer igen: ’Nu vil de sgu godt have
jobbet alligevel.’
Jeg kan ikke huske, hvad jeg svarede ham. Men
lidt senere ringer Søren Vang igen: ’Jeg ved godt,
vi sagde, at vi ikke kunne bruge sådan nogen, der
ikke kan beslutte sig, men vi kan bare ikke holde til
at sige nej – vi kan ikke holde til ikke at tage dem
– det må bære eller briste.’”
Den 29. januar har Mads Rykind-Eriksen første arbejdsdag. Fra den 1. marts er Anja Ryklind40

Eriksen med mandage og tirsdage, mens farmor
passer børn hjemme i Ry. Da skoleåret er slut samles familien i forstanderboligen på Rødding Højskole.
Søren Tang Sørensen fortæller: ”Det var nervepirrende. For jeg må ærligt sige, at vi ikke tror fuldt
og helt på dem, Mads og Anja. Men den tvivl er
jo gjort godt og grundigt til skamme − heldigvis.”
”Vores tvivl, tror jeg, påvirker dem også de første par år, og så det, at vi er en arbejdende bestyrelse. Vi er jo inde over stort set alt − månedlige
budgetopfølgninger osv. Mads og Anja oplever os
nok som en barsk bestyrelse; vi tåler ingen slinger i
den økonomiske vals. Jeg tror også, at vores måske
barske attitude skjuler, hvor pinedød nervøse vi er
for, at det ikke vil komme til at køre.”

Ikke et nationalt klenodie, men en
kærlighed
Mange nævner, at genstarten af Rødding Højskole
lykkes, fordi den som den første højskole står som
et nationalt klenodie eller ikon. Søren Tang Sørensen mener også, at det spiller en rolle for folk, som
siger ja til at træde ind i bestyrelsen − for hele den
opmærksomhed, der er i pressen for både krisen
og genstarten − at det er den første højskole.
For Søren Tang Sørensen handler det om noget
ganske andet: ”For mig er det en gammel kærlighed, jeg fik mulighed for at genoplive. Det sidder
jeg tilbage med en stor glæde over.”
Ved generalforsamlingen i april 2012 kan Rødding Højskole fremvise et overskud på 282.000
kroner. Mission accomplished – konstaterer Søren
Tang Sørensen – og trækker sig efter i alt 29 år på
posten.
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“...vores barske
attitude er også
for at skjule, hvor
pinedød nervøse vi
er for, at det ikke vil
komme til at køre.”

Søren Vang Rasmussen:

Det lykkes,
og det hedder
højskole
Søren Vang Rasmussen var Rødding Højskoles formand fra 2006 til 2012. I genstartens
første svære år er det hans styrke, evner og enorme arbejdsindsats, der balancerer
redningsaktionen i hus. Om Søren Vang Rasmussen kan man sige, at om nogen var
han rette mand på rette sted på rette tid.

”Jeg var ikke højskoleperson på nogen måde overhovedet. Jeg havde aldrig været optaget af højskoler.”
Sådan indleder Søren Vang Rasmussen interviewet – vi har knap nok fået os sat.
”Uddannelse har ligesom været en rød tråd gennem hele mit liv, men jeg havde aldrig været inde
på højskoleområdet, efterskoleområdet, frivillighedsområdet osv. Jeg havde, indtil jeg mødte Rødding Højskole, kun været optaget af uddannelse
inden for det formelle system.”
Ved den legendariske generalforsamling den 23.
februar 2006, hvor den gamle bestyrelse blev væltet og en helt ny valgt, er det første gang Søren
Vang Rasmussen sætter sine fødder på Rødding
Højskole. Den aften vælges han til bestyrelsen.
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Senere på aftenen konstituerer bestyrelsen sig med
ham som formand.

En fremmed blandt nye venner
”Jeg dukker så op, og min kone Anja er med, og
vi ser en kæmpe forsamling. Der var rigtigt mange
mennesker − folk sad helt ud til kanten i spisesalen.”
Søren Vang Rasmussen kan huske fornemmelsen af, at der var noget i luften – stemningen i lokalet var anspændt.
”Jeg fornemmede en vis spænding i lokalet − det
kan man godt mærke. Jeg er jo gammel organisationspolitiker, og jeg ved godt, når man kommer
ind i et stort rum, om der er en eller anden konflikt,
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eller om det møde, man kommer til, er et harmonisk møde. Og den her aften kan jeg godt mærke,
at det ikke er et konsensusmøde, jeg er kommet til.
Der var ikke drama i luften, men det var tydeligt,
at der var et eller andet på spil. Folk grupperede
sig og snakkede – uden at jeg egentlig havde fornemmelse af, hvad det var, udover at der var en
bestyrelse, som havde et tæt forhold til Annemarie
Morris, og så var der en gruppe, som ville gøre op
med den fortid, hun havde repræsenteret. Og ja,
der står jeg så − lidt som en fremmed i blandt dem.
Det er mit første møde med højskolen.”

Den ene tjeneste er den anden værd
Søren Vang Rasmussen var fra 1998 til 2012 rektor
for Haderslev Seminarium, som det fortsat hedder
i folkemunde, selv om det i 2002 kom til at hedde
CVU Sønderjylland, og fra 2008 UC Syd. I 2001
bliver Carl Holst formand for seminariets bestyrelse og hermed Søren Vang Rasmussens arbejdsgiver. De to oparbejder en ganske nær relation.
”Vi får et forhold, hvor vi ikke bare snakker sammen som rektor og formand, men også om livet og
de store spørgsmål. Derfor vidste jeg godt, at der
var problemer på Rødding Højskole. Og jeg vidste,
det gik ham på.”
”En dag ringer Carl, og han siger så: ’Hvad siger
du til at træde ind i bestyrelsen på Rødding Højskole? Der bliver en ekstraordinær generalforsamling, og der er ingen tvivl om, at den nuværende
bestyrelse går, og der tiltræder en ny bestyrelse.’
− Og ja, min første tanke er, hvorfor skal jeg nu
det? Jeg syntes egentlig, jeg havde rigeligt at lave.”
På spørgsmålet om, hvorvidt Carl Holst lægger
pres på ham, siger Søren Vang Rasmussen: ”Det er
svært at svare på.” Og uddyber:
”Altså, vennetjeneste er ikke noget godt ord –
men der var selvfølgelig det, at Carl og jeg havde
udviklet et forhold, hvor vi hjalp hinanden − også
udover bare det at være formand og rektor. Der
var opstået et venskab. Så jeg vil ikke sige, at det
var et pres, fordi han var min leder, men mere en
personlig relation, hvor vi hjalp og støttede hinanden.”
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Samtidig mener Søren Vang Rasmussen, at han
styrker seminariet ved som rektor at involvere sig i
lokalsamfundet. Det gør han i praksis ved at tage
bestyrelsesansvar på sig. Han er således allerede
formand for bestyrelsen for Haderslev Katedralskole og sidder i bestyrelsen for Orion Planetarium i
Jels.
Henvendelsen fra Carl Holst pirrer også hans
nysgerrighed: ”Et eller andet sted vidste jeg jo
godt, at uddannelse er mere end det, der foregår i
det officielle system − så her fik jeg mulighed for
at komme ind i noget, jeg ikke vidste noget om,
men som alligevel har med skole og undervisning
at gøre.”
Da Søren Vang Rasmussen står i entreen hjemme i Haderslev og tager frakken på for at køre afsted til generalforsamlingen i Rødding, ringer Carl
Holst: ”Jeg tror, du bliver valgt som formand!”
Søren Vang Rasmussen slår sig i tøjret, og mener
ikke, han med sit ringe højskolekendskab kan være
den bedst egnede. Men Carl Holst fortsætter: ”Det
kan godt være, at du ikke synes det, men jeg tror,
det er det rigtige set i lyset af, hvem der ellers bliver valgt til bestyrelsen.”
Hvad Søren Vang Rasmussen ikke ved, er, at det
ikke blot er en generalforsamling, han møder op
til, men også hvad Carl Holst selv kalder et kup,
der nøje er planlagt mellem ham og Søren Tang
Sørensen. Sidstnævnte har også ladet forstå, at han
nok gerne vil påtage sig at være næstformand, men
ikke formand. Det hele er klappet af på forhånd.

Formand i løvens hule
Generalforsamlingen er for Søren Vang Rasmussen
et møde med en skoleverden, der er helt anderledes, end den han er vant til:
”Så er der valghandling, og den valghandling
kan jeg også huske, for efter min mening begrundede kandidaterne deres kandidatur meget specielt – det, de sagde, havde ikke rigtigt noget med
fremtiden at gøre. De fortalte om deres veneration
for højskolen osv. Og her kan jeg jo ikke rigtigt
spille med, så jeg præsenterer mig som rektor, og
som en, der ikke har meget forstand på højskole,
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“... det var løvens hule, jeg
havde bevæget mig ind i,
og derinde er man jo for at
kæmpe − og ja, så har jeg
det nok også bedst, når jeg
selv er formand, med
ansvar for at noget sker.”

eneste fra Rødding Højskole, der efter genstarten taler med Annemarie
Morris. Han har ikke noget i klemme. Som han selv siger: ”Jeg kendte
kun konfliktens overflade, men jeg vidste egentlig ikke, hvad det drejede
sig om, og det var heller ikke det, der optog mig.” En af Søren Vang Rasmussens styrker er, at han fra starten er en fremadrettet formand, der ikke
på noget tidspunkt lader sig indrullere i ”det fnidder-fnadder”, som han
på kort formel kalder alt, hvad der førte til Annemarie Morris’ afgang og
bestyrelsesopgøret i 2006.
At Rødding Højskole har fået en ny og anderledes hånd- og principfast
formand, ses alene af denne kommentar til aftrædelsesordningen, der var
lavet med Annemarie Morris, og hans møde med hende: ”Det er en aftale
lavet af lægfolk − lokale folk og nogle efterskolefolk, udmærkede folk, jeg
kender nogle af dem − men ikke særligt professionelt lavet. Jeg mødes derfor med hende, og vi får aftalen tydeliggjort. Det foregår rimeligt pænt.”
Mere er Søren Vang Rasmussen ikke i stand til at dvæle ved det. Han er en
mand, som man med rette kan forbinde med vendingen: ”og så videre til
næste punkt på dagsordenen.”

Søren Vang Rasmussen
* Født 1949 i København. Opvokset i København.
* Uddannet cand.mag. i samfundsfag og geografi fra Københavns Universitet.
* Ansat på Københavns Dag- og Aftenseminarium, KDAS, 1973-1991 og tillidsrepræsentant 		
samme sted.
* Formand for Dansk Magisterforening 1991-1993.
* Formand for Akademikernes Centralorganisation 1993-1998.
* Rektor for Haderslev Seminarium, som bliver CVU Sønderjylland og Professionshøjskolen 		
UC Syd, 1998-2012.
* Han har beklædt adskillige bestyrelsesposter.

men at jeg stiller op, fordi jeg er blevet opfordret
til det, og fordi jeg gerne vil være med til at sikre
Rødding Højskoles fremtid.”

før. De kigger på mig på en måde, så jeg ikke har
andet valg end at sige ja.”
”Men efter generalforsamlingen og det konstitu-

Formand for en bestyrelse uden højskole
”På et tidspunkt siger jeg til Carl Holst, at havde jeg vidst det her, så havde
han ikke fået mig til at sige ja,” fortæller Søren Vang Rasmussen. ”Men Carl
siger så meget kort på sin facon: ’Jamen, nu har du altså sagt ja!’ Og så er
der jo ikke meget andet at gøre end at fortsætte.”
Hvad Søren Vang Rasmussen ikke ved noget om, da han sætter sig i
formandsstolen, er, at han med sit eget udtryk ”er blevet formand for en
bestyrelse uden højskole”.
Der er næsten ingen elever, og der er ikke nogen plan for, hvordan man
skal komme videre. Derimod er der et underskud på 1,5 millioner kroner,
som vokser dag for dag, og en gæld på 8 millioner kroner i Brask Thomsen
Stiftung, som den gamle bestyrelse optog til at dække underskuddet med,
og som man nu er ude af stand til at afdrage på. Forude venter desuden en
tilbagebetaling på trekvart million kroner til Undervisningsministeriet i for
meget udbetalt statstilskud, fordi skolen ikke har haft det nødvendige antal
elever for at modtage tilskud.

“På et tidspunkt siger jeg til Carl Holst, at havde jeg vist det
her, så havde han ikke fået mig til at sige ja. Jeg er jo blevet
formand for en bestyrelse uden højskole.”
Søren Vang Rasmussen præsenterer sig også
som en københavner, der er kommet til Sønderjylland − uden at vide, at det er alt andet end et
trumfkort at spille ud:
”Det, anede jeg ikke, betød noget. Men jeg kunne se det på stemmetallene!”
”Et eller andet sted havde jeg regnet med, at nu
da jeg var blevet promoveret, så havde jeg fået det
højeste stemmetal. Men det fik jeg ikke.”
Søren Vang Rasmussen får det fjerdehøjeste antal stemmer.
Efter generalforsamlingen er der konstituering.
”Her finder jeg ud af, at det hele er klappet af
på forhånd. Da der skal vælges formand, kigger de
allesammen på mig. Og tænk lige på, at ud over
Carl Holst er der ingen af dem, der har mødt mig
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erende møde havde jeg også en klar fornemmelse
af, at det var løvens hule, jeg havde bevæget mig
ind i, og derinde er man jo for at kæmpe − og ja, så
har jeg det nok også bedst, når jeg selv er formand,
med ansvar for at noget sker.”

En anderledes formand

Situationen er katastrofal

Søren Vang Rasmussens første opgave som formand er et møde med Annemarie Morris. Hun
har − på trods af at hun selv siger op − fået, hvad
Søren Vang Rasmussen kalder ”en meget fordelagtig
fratrædelsesaftale”. Men der er nogle fortolkningstvister i aftalen, som han vil have afklaret, for at
de ikke skal komme til at tage tid og koste penge.
Søren Vang Rasmussen er − så vidt vides − den
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To gange om ugen kommer Lene Galonska. Hun er et regnskabsmæssigt unikum og har gennem flere år været et 112-nummer, højskoler i krise ringer til.
”Jeg ringer til hende, hver gang hun er der, og får at vide, at der ingen
penge er i kassen, om vi kan klare halvanden måned til, eller hvordan det
nu er. Det går op for mig, at vi er rystende tæt på konkurs.”
”Så ja, jeg tænker da også: OK, det var så det, jeg er blevet formand,
fordi det er mig, der på TV skal fortælle og forklare, at Danmarks første
VILJEN TIL RØDDING
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“Vi er i fuld gang med et
illusionsmaleri − de frivillige går og slår græs rundt
om en højskole, der dybest
set ikke eksisterer.”
højskole nu må lukke.”
”Det er også der, hvor jeg bliver afmægtig, fordi
jeg jo ikke har kræfter til at løfte den her opgave.
Jeg kan være initiativtager, katalysator, jeg kan –
hvis jeg er heldig – være med til at få sat noget i
gang sammen med den øvrige bestyrelse.”
Har man siddet i bestyrelse med Søren Vang
Rasmussen for bordenden, kan man have oplevet
ham som en lonely rider, der afviser dem, hvis bidrag han ikke finder relevant, for derefter konsekvent at sætte sit eget igennem. Men som man kan
læse i interviewet med Søren Tang Sørensen, er
det en forkert beskrivelse. Søren Vang Rasmussen
har et tæt samarbejde med næstformand Søren
Tang Sørensen og Tove Gæmelke, der udover at
være bestyrelsesmedlem også er byrådsmedlem i
Vejen Kommune.
”Vi gør det, at vi suger os til hinanden. Vi taler
i perioder næsten dagligt om det her – hvad gør
vi egentlig? Det bliver sådan noget underligt noget
med, at om mandagen har vi ét standpunkt, og om
tirsdagen har vi et andet standpunkt, fordi det hele
simpelthen er så usikkert. Altså, hvordan er situationen egentlig, når det kommer til stykket. Vi er
virkelig usikre, og uden denne fortrolighed med de
to, havde jeg ikke kunnet holde til det.”

Et illusionsmaleri
Den store lokale opbakning påvirker Søren Vang
Rasmussen. I efteråret 2006 etableres Havegruppen, der hurtigt når op på 40 lokale, som siden,
med jævne mellemrum, frivilligt kommer og rydder op og ordner udenomsarealerne. Det sker
samtidig med, at en stor pengeindsamling etableres og begynder at rulle. Helt konkret oplever Sø50

ren Vang Rasmussen nogle folkelige kræfter, der er
i spil med en vilje til en sag, som han ikke er vant
til at møde i den uddannelsesverden, han kommer
fra.
”Alle disse mennesker, der frivilligt arbejder og
har skolen som sådan en hjertesag, siger ligesom
indirekte til os: ’Hvor er vi glade for, at I gør noget for vores skole’. Det påvirker mig meget, sådan
som de engagerer sig. Men de lægger også et forventningspres på os, som er tungt. Hvorfor? Fordi
vi jo er i fuld gang med et illusionsmaleri − de går
og slår græs rundt om en højskole, der dybest set
ikke eksisterer, og måske slet ikke kommer til det.
De går derude og ordner haven, og de aner ikke
hvor slemt, det er. Det er min oplevelse af det. De
frivillige er med til, at vi nogle gange, når det ser
værst ud, bliver ved med at køre på.”

Det lykkes, og det hedder højskole
I bestyrelsesprotokollen 2004-05 kan man læse, at
bestyrelsen flere gange overvejer at opgive højskolevirksomheden og omdanne skolen til efterskole
eller kursuscenter. De overvejelser har Søren Vang
Rasmussen og hans bestyrelse ikke.
”Vi skeler lidt til Askov, som har reddet sig ud af
krisen ved at lave efterskole sammen med højskolen, men vi synes ikke, der er grundlag for at bruge
den model. Så vi har egentlig kun to scenarier: Det
ene er, at det lykkes, og det hedder højskole. Det
andet er, at det mislykkes, og vi lukker.”
Det var hårdt, og det sled, indrømmer Søren
Vang Rasmussen: ”Det ligger jo hele tiden i baghovedet, at det her, det går ikke.”
Det nemmeste havde været at give op. Vurderet
på de tørre tal og de faktiske forhold, havde det da
også været den mest ræsonnable beslutning.
”Og det er der, hvor jeg synes, at det er lidt
træls, fordi jeg ved jo godt, hvem der skal stå og
fortælle offentligheden, at Danmarks ældste højskole lukker. Så når du spørger, om jeg brænder
for det – jo, det gør jeg − men et eller andet sted
spiller det også ind, at det havde jeg godt nok ikke
lyst til – at stå der i pressen.”
I trekløveret Søren Vang Rasmussen, Søren Tang
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Christian Flor, grundlægger af Rødding Højskole

Sørensen og Tove Gæmelke er der en heldig blanding af dygtighed, indsigt, fightervilje, kærlighed
til skolen og ærekærhed, der gør, at de overvejer
alt undtagen at give op. De ser hinanden i øjnene,
og som Søren Vang Rasmussen kort konkluderer:
”Vi bliver enige. Vi satser, vi tror på det − vi slår
stillingen op.”
Det er i juni 2006.

Den karismatiske verdensborger
Forstanderstillingen bliver slået op, og valget falder
på Nis Gellert som den forstander, der skal skabe
højskole, hvor der ingen højskole er.
Nis Gellert er embedsmand i Udenrigsministeriet og har været diplomat ved flere danske ambassader. Han er begavet og vidende og taler seks
sprog. Han er veltalende, charmerende og karismatisk. Han er verdensborger, men han er også
sønderjyde fra Ballum.
Nis Gellert ansættes fra den 1. september, men
er på skolen fra august.
De planer, som verdensborgeren kommer med
om at omdanne den sønderjyske højskole til en

med korte kurser og andet, som giver indtægter.
Jeg oplever, at han kommer og giver os et pusterum. Patienten er fortsat syg, og det er kunstigt
åndedræt − det ved jeg godt − men det var en
lettelse at mærke, at der skete noget.”
Søren Vang Rasmussen fremhæver også Nis
Gellerts mod.
”Der var helt sikkert mange, der gerne ville være
forstander på Danmarks første højskole, men de
tør ikke søge, for de ved, hvordan det står til. Men
Nis Gellert tør, og det bliver da også en stor personlig investering for ham.”
Bestyrelsens strategi er at bruge efteråret til at
gennemføre en økonomisk genopretning, mens
Nis Gellert skal sørge for en kursusaktivitet med
fokus på at løbe forårsskolen 2007 i gang.

Økonomisk genopretning
Den økonomiske genopretning tager udgangspunkt i tre indsatsområder:
1. Jordsalg. 2. En ’stille betalingsstandsning’, hvor
kreditorerne nedskrev deres gæld. 3. En pengeindsamling.

“Der var helt sikkert mange, der gerne ville være forstander på Danmarks første højskole, men de tør ikke søge.”
global højskole, virker overbevisende, men efter
kort tid viser de sig ikke mulige at realisere. På en
højskole kan man realisere mange idéer, men der
stilles ét krav til dem: de skal tiltrække elever. Og
det gør den globale højskoletanke ikke, så Nis Gellert forlader Rødding Højskole igen fem måneder
efter sin entré.
Sådan er historien om Nis Gellert kort fortalt.
De fleste, man taler med, omtaler Nis Gellert
som et fejlskud. Men det gælder ikke Søren Vang
Rasmussen.
”Det vil være nærliggende at skrive Nis Gellert
ud af historien, fordi han kun er der så kort tid,
men det ville være helt forkert. Han kommer med
en enorm energi og skaber ret hurtigt en aktivitet
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Jordsalget foregår uproblematisk, fordi der på
det her tidspunkt er en stor efterspørgsel efter
landbrugsjord. Nedskrivningen af gælden volder
en del tekniske problemer, men den lykkes til sidst.
Indsamlingen er den store udfordring.
”Det er Nis Gellert, der får idéen til indsamlingen − det må man ikke glemme,” påpeger Søren
Vang Rasmussen.
Bestyrelsen er i begyndelsen skeptisk.
”Højskolen er jo reelt set ikke-eksisterende, og
det vidste alle − og hvem vil give penge til noget,
som mange mener er et håbløst projekt? Og kan
man tillade sig at bede folk om at risikere penge?
Det var vores skepsis. Men det var alt eller intet.”
Bestyrelsen sætter sig som mål, at der inden
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medio oktober 2006 skal være indsamlet mindst 1
million kroner. Hvis dette delmål ikke bliver nået,
vil projektet blive indstillet og en afvikling af Rødding Højskole påbegyndt.

Den store kommunikator
Søren Vang Rasmussen fremhæver Nis Gellert som
den afgørende faktor, når det mod al forventning
lykkes på få måneder at indsamle knapt 4 millioner
kroner.
”Nis er drivkraften, han er en fantastisk kommunikator, og det er jo også Nis, der går ud og præsenterer indsamlingen. Det er fint, at det er ham,
der gør det, for Nis virker meget overbevisende.
Han har også et kolossalt netværk, som han trækker på.”
Flere fremhæver Nis Gellerts evne til at få folk
til at lukke pengepungen op. Sanne Holst, der er
nabo til højskolen og mor til Carl Holst, kalder
ham ”enhver svigermors drøm” og tror, at kvinderne bliver så betaget af ham, at de overbeviser deres
mænd om, at de skal give ham penge til højskolen.
Søren Vang Rasmussen er mere nøgtern: ”Det
er da en fordel, at det er en type som Nis. Nis var
på den ene side embedsmand til fingerspidserne,
og på den anden side var der også noget fandenivoldsk over ham – jeg vil ikke sige fantast, for det
er sådan et negativt udtryk – men han havde et
gåpåmod, som var vindende. Så de to ting, embedsmanden og gåpåmodet, plus samarbejdet
med os, der hele tiden støtter, var med til at skabe
den situation, hvor pengene kom i et omfang, vi
ikke have drømt om.”

En mand kommer forbi med en million
Byggematadoren Torben Kjeldsen fra Herning har
gennem medierne læst, set og hørt om pengeindsamlingen, der skal til for at redde verdens første
højskole. Det får ham til at køre til Rødding for at
se skolen. Han kommer uanmeldt og træffer Nis
Gellert. Det kalder Søren Vang Rasmussen for et
lykketræf:
”Nis Gellert er også en kontroversiel person, der
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siger sin mening. Han blev jo degraderet i Udenrigsministeriet, fordi han lagde sig ud med Anders
Fogh Rasmussen i forbindelse med Irak-krigen.
Han sagde sin mening, selv om det ikke var karrierefremmende. Torben Kjeldsen, der selv er lidt af
en oprører mod autoriteter, bliver fascineret af Nis.
De har tilmed begge en fortid i Ballum og Skærbæk, hvad heller ikke skader.”
Torben Kjeldsen ender med at give 1 million
kroner til indsamlingen. Det giver presseomtale
og et mediefokus på indsamlingen, der gør, at den
accelererer.
”Jamen, vi var da målløse, både over så mange
mindre beløb fra helt almindelige borgere og større beløb fra foreninger og virksomheder − bidrag
fra alle befolkningsgrupper i samfundet − og du
har da ret i, at det er enestående, og vi fik lige
pludselig en oplevelse af at have medvind på cykelstien.”

”Danmarks ældste højskole er reddet”
Den 4. december 2006 er der indkaldt til pressemøde på Rødding Højskole. TV2 News, som
lige er gået i luften, er mødt op og dækker mødet
med overskriften ”Danmarks ældste højskole er
reddet”. Men hos Søren Vang Rasmussen er der
nerver på. Tønder Bank, som er skolens bank, har
forinden opsagt samarbejdet, og det er først kort
før pressemødet lykkedes at lave en forhåndsaftale
med Merkur Andelskasse. Aftalen med kreditorer
er først definitivt på plads om formiddagen.
En lokal, anonym giver har lovet en halv million
kroner, men tvivlen er begyndt at nage ham. Er
det ikke penge ud af vinduet? Men trækker han
sit tilsagn tilbage, har skolen ikke det beløb, som
Merkur Andelskasse kræver for at vil gå ind i et
samarbejde. Om formiddagen, som pressemødet
finder sted om eftermiddagen, indgår man en aftale med Merkur Andelskasse, hvor man satser på,
at den anonyme giver slår til. Var aftalerne ikke
kommet i hus, var overskriften i TV2 News blevet
en ganske anden.
Den lokale anonyme, som det kan læses i kapitlet ”Det var hjælp til selvhjælp”, giver den halve
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million, men først i efteråret 2007 på et møde, hvis
forløb hører til de sjældne. Se kapitlet ”Øjeblikket”.
På pressemødet er der stor glæde, men Søren
Vang Rasmussen har stadig fornemmelsen af at
male et illusionsmaleri.
”Vi fortæller jo på pressemødet, at nu har vi de
der penge, og vi har akkorderet osv. − nu er vi
parate. Journalisterne får den så lige skærpet lidt.”

“Jeg bliver hevet ud i
gården af TV2 News og
stillet spørgsmålet: ‘Søren
Vang Rasmussen, er du en
lykkelig mand i dag?’ Da
kan jeg huske, at jeg inde
i mit hoved tænkte: ‘rend
mig i …”
”Jeg bliver hevet ud i gården af TV2 News og
stillet spørgsmålet: ’Søren Vang Rasmussen, er du
en lykkelig mand i dag?’ Da kan jeg huske, at jeg
inde i mit hoved tænkte: ’rend mig i …’. Men jeg
svarer: ’Ja, jeg er en meget lykkelig mand!’ Og
journalisten fortsætter: ’Ja, for du og din bestyrelse
har jo været med til at redde Rødding Højskole.’
Og jeg svarer: ’Det er rigtigt, ja!’ Da er jeg virkelig
presset! Fordi sådan er det ikke, for der er jo ingen
højskole endnu. Vi har endnu ikke reddet noget
som helst.”

Søvnløse nætter
”Vi nærmer os jul, og der er stort set ingen tilmeldte til det lange kursus efter jul, og vi i bestyrelsen
indser, at vi er tæt på et selvmål.”
For første gang mærker Søren Vang Rasmussen,
at ansvaret og uvisheden begynder at slide på ham.
”Det, der plagede mig, var forventningspresset −
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at folk havde betalt penge − sosu-assistenten havde betalt af sine sparepenge til os, ikke? I tillid til
at vi ikke formøblede dem, og − ikke fordi jeg skal
sidde og pive – jeg kunne fandme ikke sove om
natten længere. Jeg lå og vendte og drejede mig
og ventede på, at det blev morgen, og jeg kunne
ringe til Søren Tang: ’Hvordan har du det, Søren?’
Så lige pludselig blev det et personligt pres. Det
var virkelig hårdt. Altså den jul tænkte jeg ikke på
meget andet end Rødding Højskole. Hvad gør jeg?
Snakkede med de andre – hvad synes I?”

Bruddet med Nis Gellert
Nis Gellerts idé om den globale højskole er i bestyrelsens øjne kuldsejlet. Søren Vang Rasmussen
anerkender Nis Gellert for hans slid, men påpeger,
at Nis Gellert også er tyndslidt.
Der er indkaldt til bestyrelsesmøde den 6. januar 2007. Forinden er bølgerne gået højt. Bestyrelsen har indset, at den globale idé ikke holder,
og vil have Nis Gellert ind på et andet spor. Nis
Gellert mener, de skal give det en chance og lade
ham tage foråret med til at bevise, at det kan lykkes. Han får ikke chancen, som også skyldes, at
der er opstået stridigheder med de ansatte, som
er uløselige.
Søren Vang Rasmussen fortæller om bruddet:
”Så kommer det famøse bestyrelsesmøde, som
vi holder den 6. januar, hvor Nis sætter alt på ét
bræt. Han kommer, og så siger han: ’Vi kører langt
kursus, vi kører Global School!’ Vi forklarer: ’Det
gør vi altså ikke, Nis.’ Mødet varer et par timer. Til
slut siger Nis: ’Jeg kan høre, at der ikke er tillid til
forstanderen, så her har I min opsigelse!’ OK, det
var lidt mere dramatisk, end jeg fortæller det her,
men vores veje måtte skilles.”
Det viser sig, at Nis Gellert har orkestreret bruddet. Kort efter han har forladt lokalet, ringer en
journalist fra JydskeVestkysten og spørger Søren
Vang Rasmussen, hvordan det er at have mistet
forstanderen.
”Da kunne jeg mærke, jeg havde brug for et glas
vand,” lyder det nøgternt fra Søren Vang Rasmussen.
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“...sosu-assistenten
havde betalt af sine
sparepenge til os,
ikke − jeg kunne
fandme ikke sove om
natten længere.”

Efterfølgende skriver Nis Gellert et indlæg i JydskeVestkysten adresseret til ”Kære venner af Rødding Højskole” med overskriften ”Forkert at skifte
hest i vadestedet”. I pæne, diplomatiske vendinger
forklarer han, at bestyrelsen har svigtet ham og
hermed også svigtet alle dem, der har givet penge.
Nis Gellerts indlæg vækker opsigt, og en hel del
sympati tilfalder Nis Gellert. Det mærker Søren
Vang Rasmussen i form af anonyme opkald:
”Ja, han har sendt en pressemeddelelse ud −
og privat oplevede jeg noget meget ubehageligt,
nemlig at jeg om aftenen blev ringet op og svinet
til – klaphat og lignende – det foregik hele weekenden, og pludselig også en stemme, der siger: ’Vi
kommer og sprætter dig op!’ Da var det sgu ved at
blive for meget.”
Søren Vang Rasmussen følte sig så presset,
at han indgav politianmeldelse. Personen med
dødstruslerne blev sporet, og opkaldene ophørte.

Sidste skud i bøssen
Bruddet med Nis Gellert var ligesom at blive slået
hjem i ludo og understregede det dilemma, som
bestyrelsen, og ikke mindst Søren Vang Rasmussen, levede i og med gennem hele opstarten:
”Så stod vi der igen og skulle beslutte os: Skal
det indsamlede beløb tilbagebetales og afviklingen
af skolen påbegyndes? Eller skal vi endnu engang
gå med et projekt, som synes særdeles risikofyldt,
og med det mulige udfald, at skolen alligevel lukker, og midlerne fra indsamlingen helt går tabt? Vi
stod både med et driftsproblem og et moralsk problem i forhold til den tillid, som mange havde vist
os.”
Krisemøder har der været en del af i løbet af
det første år, hvor Søren Vang Rasmussen har været formand. Men krisemødet over dem alle − det
mest afgørende møde − holdes søndag den 7. januar 2007, hvor Søren Vang Rasmussen, Søren Tang
Sørensen og Carl Holst mødes hos Carl Holsts far
Peter Holst, der også er bestyrelsesmedlem.
Det er endnu engang Holst-familien, der både
træder til og i karakter.
Søren Vang Rasmussen skriver i en artikel i elev56

foreningens årsskrift 2009: ”Krisen er afblæst”, at
det er ”et af de møder, hvor der siges meget, men
hvor konklusionerne også fortoner sig mere og
mere.” Bag disse fortoninger gemmer sig muligvis
en forståelig metaltræthed. Peter Holst fortæller, at
han var bange for, at Søren Vang Rasmussen og
Søren Tang Sørensen var så slidte, at de nu ville
smide håndklædet i ringen og foreslå, at afviklingen blev indledt. Derfor har Peter og Carl Holst
holdt et formøde, hvor de har besluttet, at Rødding
Højskole har ét skud tilbage i bøssen − og det skud
hedder Anja og Mads Rykind-Eriksen.
Det er da heller ikke hverken formand eller
næstformand, men Carl Holst, der den 10. januar ringer til Mads Rykind-Eriksen, og får det første
møde i stand, som fører til, at de tager opgaven
på sig.
Søren Vang Rasmussen beretter:
”Vi havde flere møder med Mads og Anja, og
alle sten blev vendt og endda flere gange. Mads og
Anja havde helt klart mod på opgaven, men de var
også realister. Kunne økonomien holde? Det store
problem var, at i og med højskolen reelt havde haft
meget få aktiviteter i de seneste år, så havde den
ikke opnået det årselevtal, der var nødvendigt for
at udløse statstilskud. Derfor måtte højskolen indtil
midt i 2008 klare sig for de indsamlede midler og
en begrænset indtægt fra de få kurser, vi havde.”

Det frelsende ja
”I dag kan vi smile lidt af det hele, men sandheden
er, at Mads og Anja ved møderne skiftede standpunkt flere gange − og forståeligt nok. Turde de?
Efter et møde med Mads og Anja hos Carl Holst
en lørdag eftermiddag skiltes vi i en god stemning, men få timer efter – og efter en lang hjemtur − ringer Mads til mig og meddeler kort: ’Nej,
og det er definitivt. Vi tør ikke.’ Mandag morgen
ringer Mads igen og siger: ’Vi har ombestemt os.
Vi kører.’ Og så aftalte vi, at de skal tiltræde den 1.
marts 2007. Men allerede fra sidst i januar er Mads
at finde på skolen.”
Mange mennesker sagde ja til Rødding Højskole og gav en næve med; men det mest afgøVILJEN TIL RØDDING

rende ja kom uden for al tvivl fra Anja og Mads
Rykind-Eriksen.
”Det var et lille ord, der afgjorde sagen. Havde
de sagt nej, havde vi formentlig opgivet. Nu sagde
de til sidst ja − og så løftede vi blikket og kridtede
skoene endnu en gang.”

Genopretning og genstart
Søren Vang Rasmussen beretter i årsskriftet:
”Bestyrelsen færdiggjorde nu arbejdet med den
økonomiske genopretning. Vi indgik en aftale med
Merkur Andelskasse, som har været enestående
hjælpsom, og som hele tiden har troet på projektet. Og så blev de sidste tilsagn om støtte indfriet.
Mads og Anja koncentrerede sig om genstarten af Rødding Højskole, og tilliden til dem kom
tydeligt til udtryk ved deres indsættelse som forstanderpar den 2. marts 2007, hvor både lokale og
højskolenetværket i stort antal var til stede.
Der er efterfølgende udført et kæmpearbejde
− ansættelse af personale, planlægning af kurser
− og efter et aflyst kursus blev det første korte kursus gennemført i pinsen 2007 med 22 kursister.
Der blev efterfølgende afholdt sommerkursus, og i
august begyndte det første lange kursus, der nåede
op på 17 elever.
I efteråret 2007 blev Porten til Danmark, et samarbejdsprojekt med Grænseforeningen, godkendt
af undervisningsminister Bertel Haarder, og projektet gav både et rygstød og en sikkerhed for 2008.
Dette var ikke uvæsentligt, idet 2008 var det år,
hvor Rødding Højskole skulle op på et aktivitetsniveau, som kunne sikre tilbagevenden til ”normal
højskoledrift” med driftstilskud. Og det lykkedes.
I juni 2008 blev ’den magiske grænse’ passeret,
og Rødding Højskole kunne modtage statstilskud
med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2008.”

Glædens dag
Det er umuligt at sætte en bestemt dato på genstarten, men da Rødding Højskole den 18. juni 2008
modtager et brev fra Undervisningsministeriet om,
at skolen nu igen efter to år i dvale er tilskudsbeVILJEN TIL RØDDING

rettiget, er forløsningen enorm − og champagnepropperne springer.
Søren Vang Rasmussen udtrykker det sådan her:
”Glæden på skolen var stor. Rødding Højskole var
igen blevet en rigtig folkehøjskole. Og den forventning, som den ekstraordinære generalforsamling
udtrykte den 23. februar 2006, var nu indfriet.”

Formanden takker af
Søren Vang Rasmussen blev kaldt højskolefremmed, da han gjorde sin entré på Rødding Højskole.
Højskolefremmed er et ord, højskolefolk anvender
om folk, som man skal være varsomme med, når
de vil blande sig, for de forstår ikke højskolens dna.
Søren Vang Rasmussen forstod ikke højskolens
dna, men han trådte ind på dens enemærker og
satte scenen. Selv er han beskeden, når han bliver
bedt om at vurdere sin egen indsats og betydning:
”Min historie er jo, at jeg kommer som ud af
ingenting – og det er da også rigtigt, at jeg overhovedet ikke vidste, hvad det drejede sig om – og
da jeg stopper, er skolen kørende, men stadigvæk
i risikozonen. Det er så der, hvor andre tager over.”
Når han ser tilbage, siger han: ”Jeg lærte, at man
skal tro på det, man gør, og at det her i livet i virkeligheden er enkle ting, der gør, at vi kører videre.”
Rødding Højskole har siden kørt videre på det
fundament, der blev lagt, mens Søren Vang Rasmussen var formand.
”Og når jeg hører om, hvor godt det nu går, glæder jeg mig på skolens vegne − og engang imellem
kan jeg da også finde på at sige: Hold da op, det
har du været med til.”
På generalforsamlingen i 2012, hvor Søren Vang
Rasmussen takker af, får han blomster og rødvin
og lovord med på vejen. Det er den løn, man får
for en folkelig indsats − også når den er umenneskelig stor. Den egentlige løn indskrives i historiefortællingen. Her kan der passende stå, at hvis
man om nogen kan bruge betegnelsen, at han var
rette mand på rette sted på rette tid, så er det Søren Vang Rasmussen, som fra 2006 til 2012 var
formand, da verdens ældste højskole blev reddet.
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Erik Lindsø

Tænketanken
Rødding version
2.0
I foråret 2006 nedsættes Tænketanken. Carl Holst sammensætter en gruppe, som skal
give den nye bestyrelse inspiration til, hvordan man revitaliserer Rødding Højskole
som en moderne grundtvigsk højskole. Tænketanken foreslår bl.a. en højskole,
der går på to ben − korte og lange kurser. Den anbefaling bliver A-nøglen til Rødding
Højskoles overlevelse.

Tænketanken holder fire møder mellem den 4.
april og den 29. maj 2006. Som det fremgår af
boksen nederst i kapitlet, er dette skrifts forfatter
et af Tænketankens seks medlemmer.
Det første møde holdes på Rødding Højskole.
Jeg er på det tidspunkt ansat som informationschef i Folkehøjskolernes Forening i Danmark og
kommer i den egenskab rundt på mange højskoler.
Højskolekrisen, der opstod i 1995, og som i 2006
har lukket 25 højskoler, er ikke overstået, men den
er ved at løje af. Optimismen er ved at få fodfæste.
Lige før det første møde i Tænketanken, har jeg
været på besøg på Silkeborg Højskole, som havde fyldt skole. Det er i det skær, at jeg husker det
som en dyster aften på Rødding Højskole. Jeg ankommer til 6500 kvadratmeter højskole uden liv.
VILJEN TIL RØDDING

Skolen er gabende tom − på et tidspunkt, hvor et
forårshold skulle give skolen liv. Vi holder møde i
Wegenerstuen, og stemningen er knugende.
Måske er det derfor, at vi i det papir, der blev
udfærdiget, på en af de første linjer skriver: ”Skolen er nedslidt – både bygningsmæssigt og indholdsmæssigt.”
Den tomme skole uden indhold er så nedslående, at de tre andre møder holdes et andet sted!

Et ekstra bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen med Søren Vang Rasmussen i spidsen
bruger de første måneder al deres energi på at få
styr på økonomien og få gælden saneret. Idéer og
visioner for Rødding Højskole er der simpelthen
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Tænketankens medlemmer (titler i 2006)
*
*
*
*
*
*
*

Carl Holst, amtsborgmester i Sønderjyllands Amt.
Henrik Wigh-Poulsen, leder af Grundtvig-Akademiet på Vartov.
Lars Qvortrup, forskningsleder på Syddansk Universitet.
Thorstein Balle, forstander for Den Frie Lærerskole i Ollerup.
Troels Mylenberg, leder af Center for Journalistik på Syddansk Universitet.
Erik Lindsø, informationschef i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
Tilforordnede: Konstitueret forstander Peter Hørup, formand Søren Vang Rasmussen
og næstformand Søren Tang Sørensen.

”Siden genstarten af Rødding Højskole i 2007
har målet været klart. Vi har ønsket at lave en almen grundtvigsk højskole, der vil videreføre skolens grundtvigske højskoletradition, så den aktualiseres ind i en moderne verden. Fra Rødding
Højskoles start i 1844 har den bygget på fire grundelementer, som man har ønsket, at elever, kursister og gæster har skullet have med herfra − og
som vi stadig ønsker, at de får med: Demokratisk
dannelse, en klar bevidsthed om hvilken historie
og kultur, vi er rundet af, uddannelse og dannelse.
De fire grundelementer er udsprunget af en historisk kontekst, men er stadig aktuelle.”

Et spændingsfelt mellem dannelse og
uddannelse
ikke tid til at tænke på. Konkursen er så overhængende, at den først skal afværges.
Carl Holst er ikke medlem af bestyrelsen, men
han er i de første år en vigtig ressourceperson. Han
kender til højskole i almindelighed og Rødding
Højskole i særdeleshed og derfor også til nødvendigheden af at have et idégrundlag at agere ud fra.
Lidt groft sat op: Hvad bestyrelsen ikke har tid til,
beder han en tænketank om at gøre. Tænketanken
kan derfor bedst ses som et ekstra bestyrelsesmedlem i en afgrænset periode, men med en bunden
opgave.
Carl Holst deltager selv og er udvalgets pennefører. Vi får blandt andet i opdrag at udfærdige et
idégrundlag, som bestyrelsen kan anvende, når de
hurtigst muligt skal have ansat en forstander.

En højskole til samfundet
Når man i dag læser det papir på seks sider, der
blev udarbejdet, er dets grundindhold bemærkelsesværdigt tæt på at formulere de tanker om
højskole, som Anja og Mads Rykind-Eriksen har
realiseret − uden at de har haft Rødding 2.0 som
skærmbillede på deres pc og daglig pegepind!
Det skal illustreres med et par eksempler:
”Traditionen og historien, som Rødding Højskole blev grundlagt på − skolens rødder − er klare
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og brugbare aktiver, som skal inddrages centralt i
genstarten af skolen.”
Og lidt senere:
”Højskolen skal markedsføres som fremtidens
skole, men med en stærk rod i historien – som i
Johs. V. Jensens Danmarkssang:
Vil selv du fatte
dit væsens rod,
skøn på de skatte,
de efterlod!
Vi har her at gøre med en væsentlig sondring og
en helt afgørende forudsætning for succes fremover for en højskole i Rødding.”
Tænketanken fremhæver, at der er brug for en
højskole, der er sig historien bevidst, og med den
som afsæt blander sig i debatten: ”Højskolen skal
med dette afsæt blande sig og være til stede i de
debatter, der tages i tiden, og netop det historiske
afsæt og aktualiteten heri skal fremgå af Rødding
Højskoles profil.”
Og videre formuleres det, at man skal være ”en
højskole til samfundet, hvor man kan finde sig selv
i sin rodfæstning.”
I en artikel i årsskriftet i 2015 er Mads RykindEriksen helt i tråd med dette: ”Rødding Højskole.
Idé og virkelighed”, hvor han beskriver, hvad det
er for en højskole, han og Anja kom til Rødding for
at praktisere:
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Tænketanken tager afsæt i, at ”Rødding Højskole
altid har været i spændingsfeltet mellem dannelse
og uddannelse.” Sådan mener man også, det bør
være i fremtiden: ”Rødding Højskole kan i fremtiden være stedet, hvor samfundsspørgsmål og
historie er det bærende. Altså en højskole der lægger afgørende vægt på at formidle konkret viden
om en bred vifte af væsentlige problemer i det
danske samfund og i verdenssamfundet, men med
et historisk perspektiv. Dette bør ske i tæt samarbejde med det formelle uddannelsessystem.”
Tænketanken opfordrer kraftigt til et samarbejde med de formelle uddannelser i landsdelen
− som en del af højskolens fornyelse − for at skabe
netværk og for at bidrage til dannelseselementet i
uddannelserne.
Det er en opgave, Rødding Højskole ikke har
løftet. Derimod har højskolen i dag en klar bevidsthed om sin placering i spændingsfeltet
mellem dannelse og uddannelse. Mads RykindEriksen skriver i ovennævnte artikel:
”Imidlertid er det klart, at man ikke alene kan
drive højskole ud fra ønsket om at give eleverne
demokratisk dannelse samt en øget historisk og
kulturel bevidsthed. Der skal være en direkte anledning, og her er det, at uddannelse kommer ind.”
Og med afsæt i den opgave, Rødding Højskole tog
på sig, da Danmark var et landbrugsland, uddyber
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han: ”Derfor var det naturligt, at der blev undervist
i landbrugslære samt dansk og matematik m.v., da
eleverne kun havde få års skolegang. I dag er behovet et andet og fagene derfor andre.”

Et sted til affortryllelse
Tænketanken foreslår højskolen som en oase i
tiden med tid til affortryllelse − et begreb lanceret af sociologen Max Weber, hvor han forklarer,
at det er livsoplysningens opgave at aktualisere og
konkretisere det sande, det gode og det skønne:
”Rødding Højskole bør være en naturlig ledestjerne i den dannede og dannende del af den wellness-revolution, der vil bølge over landet. Højskolen som udbyder af alt det, vi har for lidt af: tid. Tid
til at læse, tid til at tale, tid til at lytte, tid til at blive
klogere, tid til førtanke, eftertanke og omtanke, tid
til at være sammen, tid til at spise − tid til affortryllelse. En højskole der forstår at fabrikere en sublim
vare med ovenstående ingredienser, vil stå stærkt i
forhold til fremtidens livskvalitetskrav.”
Derfor skal der slås et ordentligt brød op, skriver
Tænketanken:
”Ambitionsniveauet skal og bør være enormt og
meget og mere end blot ønsket om, at der stadig
står en højskole i Rødding. Rødding Højskole er
ikke til for nogens skyld, men alene fordi den ville
mangle, hvis den ikke var der, og derfor blive opfundet. Skolens nuværende situation er med andre
ord en gave i forhold til ønsket om at begynde forfra. Det kræver kapital, tid, hårdt arbejde og opbakning.”

Glem det åndelige fyrtårn
Som nævnt blev Tænketanken bedt om at komme
med forslag til bestyrelsen til en forstanderprofil,
der ville være i stand til at løfte opgaven:
”Glem alle tanker om åndelige fyrtårne. Forstanderen skal være en højskolesnedker – med viden
om højskole. En networker, som kender uddannelsesverdenen. En person, der kan tegne et firma og
samle sit hold samt udstikke klare rammer for udfoldelse og udførelse.
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Vedkommende skal gerne være en meningsdanner. Men vigtigst er det, at Rødding version
2.0’s første forstander bliver en forretningsmand
eller -kvinde, der med pædagogisk ballast og indsigt helt bogstaveligt kan modernisere skolen. Der
er brug for en administrerende direktør, der kan
udstikke klare retninger (...) En leder der forstår
højskolens særlige økonomiske ’mulighedsrum’
i spændingsfeltet mellem offentlig og privat. Et
menneske, der brænder for højskolelivet sammen
med elever og kursister. Som har den ambition at
skabe gode møder mellem mennesker snarere end
at sætte sig selv i centrum. Som kan sætte et godt
hold af lærere, tør skabe fornyelse og har sans for
talenter.”

“Tænketanken foreslår,
hvad der i særlig grad
siden genstarten har været
en strategi for Rødding
Højskole: at gå på to ben.
Det ene ben er lange kurser
for unge mennesker,
det andet ben er korte
kurser for voksne.”
Bestyrelsen følger Tænketankens anbefaling, da
stillingen slås op. Der kom kun to brugbare ansøgninger, som der fortælles om i andre kapitler, og
man må derfor give køb på nogle af kravene.
Hvorfor betone, at det skal være et forretningsmenneske? Det klinger forkert i højskoleører. Men
i midten af nullerne står højskolerne midt i et opgør med forestillingen om forstanderen som et åndeligt fyrtårn i samfundet. For det første fordi tiden
ikke længere bryder sig om sådanne fyrtårne. For
det andet, fordi den administrative byrde for en
højskole på få år er eksploderet. Folkehøjskoler64

taget i anvendelse. I jubilæumsåret er der knap 100 elever på forårsskolen,
men ingen internationale. Og der afvikles 23 korte kurser, men kun to af
dem har internationale emner.
Det globale inddrages på anden vis. Mads Rykind-Eriksen beskriver det
således i førnævnte artikel: ”Den kulturelle dannelse er ligeledes en hovedhjørnesten i skolens daglige virke, hvor vi ser det som vores opgave
at formidle den lokale, europæiske og globale kultur i øjenhøjde. Vi tager således hvert elevhold med på ekskursioner i Midt- og Sønderjylland
samt i Sydslesvig. Desuden tager vi på studietur til et europæisk land, og
i hovedfagene indgår der en rejse til blandt andet USA, Mellemøsten eller
Sydafrika.”

nes Forening i Danmark, beregnede, at det på et
tiår − fra 1995 til 2005 − var blevet 1 million kroner dyrere at drive en højskole med et budget på
15 millioner kroner i skatter, afgifter m.v. Kravet til
en højskoles økonomiske og administrative evner
skærpes voldsomt i disse år.
Med ansættelsen af Anja og Mads RykindEriksen i 2007 får Rødding Højskole et forstanderpar, der opfylder de fleste af Tænketankens
anbefalinger − med undtagelse af kravet om en
administrerende direktør med økonomisk flair! Til
gengæld bliver de ansat på en højskole, hvor bestyrelsen har disse evner − og at det for den først
og fremmest handler om tre ting: økonomi, økonomi og økonomi.
Historien om genopretningen af Rødding Højskole er blandt andet historien om en bestyrelse,
der tager den økonomiske forvaltningsopgave på
sig. I de første år giver det nogle sammenstød mellem bestyrelsen og forstanderparret, når pengene
ikke rækker til at udfolde idéerne i højskolesnedkeriet.

Gå på to ben
Tænketanken foreslår, hvad der i særlig grad siden genstarten har været en
strategi for Rødding Højskole: at gå på to ben. Det ene ben er lange kurser
for unge mennesker, det andet ben er korte kurser for voksne. De to ben er
ligesom gyngerne og karrusellen: ”Det bærende skal på sigt være de lange
kurser, men med en god profil på korte kurser kan man hurtigt skrue op
for dem, når der er nedgang på de lange kurser.” Det betones, at ”Rødding
Højskole har en størrelse, hvor man kan have korte kurser sideløbende
med de lange kurser, uden at de forstyrrer hinanden.”
Rødding Højskole har siden genstarten hvert år haft 25-35 korte kurser.
I de seneste år, hvor deltagerantallet på de lange kurser er vokset, har man
reduceret antallet af korte kurser, dog ikke nævneværdigt. Rødding Højskole har et godt renommé på det område, og stort set alle kurser er fyldte.
Tænketanken skriver om de korte kurser: ”Her tjenes pengene. Alle kurser bør kunne fyldes. Gerne kurser, der styrker historie/politik/samfund/
velfærd/filosofi/samfund-profilen.”
Om de lange kurser: ”Her sættes penge til i de første år, men ikke desto
mindre er de lange kurser helt afgørende.” Og de korte kurser nævnes som
”en økonomisk fødselshjælper til at løbe de lange kurser i gang”.
Rødding Højskole har siden genstarten kun haft ét år med underskud.
De første år kom hovedindtægten fra de korte kurser. De forløbne tre år
har 75 procent af indtægten ligget på de lange kurser.
Med genstarten lykkes det at give Rødding Højskole ben at gå på − to
ben − i stedet for en højskole, der humper rundt på et!

Det globale aspekt
Interessant nok gør Tænketanken en del ud af, at
Rødding Højskole 2.0 skal have en global profil.
Man tænker det ikke så konsekvent, som det bliver afprøvet med Nis Gellert på forstanderposten,
men dog: ”Højskolen er – og skal i endnu højere
grad være – et internationalt miljø (...) En højskole,
der møder globaliseringens udfordringer med vidensarbejde og kreativitet. En højskole, der giver
elever og kursister det nye perspektiv, som er nutidens vigtigste dannelseselement – perspektivet,
der giver forståelse af det anderledes og det fremmede og dermed inspirerer og genererer de idéer,
som alle – såvel individer som samfund − skal leve
af nu og i fremtiden.”
Set i lyset af nødvendigheden af at engagere eleverne i verden uden for Danmark bør højskolen,
skriver Tænketanken, ”opbygge netværk til udenlandske uddannelsesinstitutioner og skabe et internationalt miljø på skolen.”
Det er et aspekt, som Rødding Højskole ikke har
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Nis Gellert:

Jeg ville skabe
en front runner
for en folkelig
vækkelse
Nis Gellert blev udvalgt som forstanderen, der skulle genstarte Rødding Højskole.
Han blev ansat på en idé om at give Rødding Højskole en profil som verdenshøjskole
med fokus på de udfordringer, som den globale udvikling stiller til Danmark og
danskerne. Der er afsæt til god højskole i tankerne, men lanceringen kunne ikke
skaffe elever. Efter blot fem måneder forlader Nis Gellert stillingen. Alligevel fik han
betydning. Han stod bag den livgivende indsamling, som på få måneder rundede tre
millioner kroner.

”Rødding kan opleve en renæssance som formidler
af de værdier og kompetencer, der er nødvendige
for gode liv i globaliseringens tidsalder. Rødding
kan blive stedet, hvor et humanistisk, kompetent
og levende Danmark møder omverdenen, inspireres af den og bidrager positivt med nye løsninger
på fælles udfordringer.”
Sådan indleder Nis Gellert den ansøgning om
stillingen som forstander på Rødding Højskole,
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som han i juni 2006 sender til højskolens bestyrelse. Det er en ansøgning med klare og overbevisende tanker om, hvordan man kan aktualisere
højskolens opgave med livsoplysning ind i en moderne dagsorden. Nis Gellert forklarer i sin ansøgning:
”Jeg mener, at globaliseringen i bred forstand
er vores udfordring på samme måde, som frihed
og folkestyre var det i det 19. århundrede. Vores
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skæbne er knyttet til vores evne til at forstå den ny
virkelighed og tackle et miljø under nedbrydning,
kultur- og religionskonflikter, livsstilssygdomme
osv. og deres indbyrdes sammenhænge. Den underliggende afmagtsfølelse er en faktor, som højskolen har helt særlige forudsætninger for at sætte
ind overfor.”
Stillingsopslaget var bredt formuleret og baserede sig på de tanker, Tænketanken havde formuleret
om at genrejse Rødding Højskole som en almen
grundtvigsk højskole. (Se kapitlet ”Tænketanken
– Rødding Højskole version 2.0”). Men bestyrelsen fascineres af Nis Gellerts tanker om at forny
højskolen ved at give den et globalt perspektiv. At
ansøgningen endvidere er vedlagt gennemarbejdede forslag til vision og værdier, pressestrategi og
markedsføring, kursus- og undervisningsplan samt
plan for gældssanering og økonomisk genopretning har sikkert også tiltalt en bestyrelse, der stod
på ground zero.
Nis Gellert kommer til samtale og fortæller selv:
”Jeg fremlagde en handlingsplan og sagde: ’Det
her er The Blueprint. Vil I have det?’ Så det var
ikke katten i sækken, de købte.”
Nis Gellert ansættes fra 1. september 2006 som
forstanderen, der skal genrejse Rødding Højskole.
Han flytter til Rødding og påbegynder ulønnet opgaven allerede i august.
”Jeg ankom i et fantastisk sommervejr. Uanset
hvor rodet der var – for der var virkelig både rodet
og beskidt – så var det et fantastisk sted at ankomme til. Jeg kunne mærke historiens vingesus og
tænkte: Det her er fantastisk. I dag indrømmer jeg,
at jeg på en eller anden måde blev forblændet. Det
kan godt være, at skolen var tom og murværket
krakelerede, men jeg tænkte: Det skal nok lykkes.
Sådan tænker en forelsket jo.”

Fra Asiatisk Plads til Flors Allé
Nis Gellert kom fra en stilling i Udenrigsministeriet med udstationeringer i New York, Madrid,
Tokyo og New Delhi – et internationalt orienteret
menneske, der taler seks sprog. Han kendte ikke
til højskolen indefra og opdager hurtigt, at der er
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langt fra Asiatisk Plads i København til Flors Allé i
Rødding.
”Jeg kom fra en helt anden verden, jeg har ikke
engang selv gået på højskole. Jeg opdagede hurtigt, at der i højskolen er en anden følsomhed, end
man finder i Udenrigsministeriet. På højskolen
giver man f.eks. hinanden en krammer, når man
mødes. Det gør man ikke i Udenrigsministeriet,
hvor der er mere skarpe rammer for, hvordan man
omgås. Man er ikke drevet af den type følsomhed,
som jeg fandt ud af, der er i højskolen.”
Samtidig forklarer Nis Gellert, at han selv ankom med en stor følsomhed. Forud havde han i en
kronik i dagbladet Politiken kritiseret statsminister
Anders Fogh Rasmussens udenrigspolitiske linje
for at være styret af at behage USA, og at denne
behagesyge også lå bag Danmarks beslutning om
deltagelse i Irak-krigen.
”Jeg var dødtræt af dansk udenrigspolitik på det
tidspunkt. Jeg følte, at vi lod os indrullere i nogle
ting for at stå os godt med amerikanerne – at vi
koldt og kynisk solgte ud af for meget og tilsidesatte vores egne nationale interesser. Det var jo også,
hvad Irak-kommissionen efterfølgende pegede
på – at det mest handlede om at stå sig godt med
Amerika.”

En kamp for Danmark
Kronikken var ikke karrierefremmende for en embedsmand i Udenrigsministeriet, men Udenrigsministeriet var på det her tidspunkt heller ikke stedet,
hvor Nis Gellert kunne fremme sine drømme.
”Jeg søgte stillingen, fordi jeg så Rødding Højskole som et sted, hvor jeg kunne udleve mine
drømme og mine visioner om at skabe en bedre
verden rundet af en større forståelse for det internationale og det globale.”
Nis Gellert var overbevidst om, at Muhammed-tegningerne i 2005 ville betyde, at Danmark
kom til at ændre selvopfattelse.
”I lyset af de nye kriser og den nye virkelighed,
der opstod i kølvandet på hele tegningssagen,
tænkte jeg, at vi er nødt til at mobilisere Danmark
og danskheden på en anden måde – vi må blive
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“Jeg ville mobilisere
Danmark og danskheden, og jeg så ikke
noget bedre sted end
Rødding.”

på vores læber. Men det gjorde det sandelig ikke den gang. Forud var gået
40 ulyksalige år: Slaget på Reden i 1801, Københavns bombardement i
1807, statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge i 1814. Og siden kom krigen og tabet af Slesvig-Holsten i 1864. Alt kom til revision. Vores eksistens
var truet. Intet kunne tages for givet.”
Nis Gellert inddrager i indsættelsestalen sine forgængere Erik Appel
(forstander 1920-1926) og Hans Lund (forstander 1926-1952), som begge så det som højskolens opgave at udvikle danskheden ved at engagere
eleverne i internationale spørgsmål, og at de endvidere, gennem en tro på
det gode i mennesket, ville gøre humanismen til højskolens opgave. Nis
Gellert skriver:
”Erik Appel sagde efter Genforeningen, med et frisk strejf af den kærlighed til fred, som har været et af højskolens adelsmærker, at ’nu er den
hårde tid forbi; thi kun dem, der møder med sværd, kalder sværd frem. Nu
står folkeliv mod folkeliv. Sådan vil dansken det. Midt i det danske folkeliv
vil Rødding Højskole stå, der vil den gøre sin gerning.’ Vi vil fred her til
lands, synes budskabet at være.”
Hans Lund var forstander under Besættelsen, og Nis Gellert finder hos
ham et lignende argument for, at folkeligt engagement er det danske folks
eneste redning, når det oplever sig udfordret på sin eksistens. Nis Gellert
forklarer i indsættelsestalen:
”Stillet over for den tyske besættelses bitre og helt uoverskuelige realitet
i 1940 sagde forstander Hans Lund følgende om netop det samme danske
folkeliv, som Erik Appel 20 år tidligere havde besunget så højt: ’I lyset af de
vældige begivenheder, vi oplever, ser vi mangt og meget i vort folks liv klarere og skarpere end før. Brøst og mangler, svaghed og synd står tydeligere
tegnet for vort blik. Vi må brændende ønske, at vi med vort folk ærligt må
gå i lag med de opgaver, som vi nu skal løse i en ny ånd.’
Når jeg læser disse brave mænd, mine forgængeres taler, så slår det
mig, at de har en tro på og et ønske om fred som højskolens universelle
budskab.”

Nis Lauge Gellert
*
*
*
*
*

Født 26. august 1963 i Grønland.
Opvokset i Sydslesvig og Sønderjylland. Fra 1969 til 1979 i Ballum.
Student fra Høng Studenterkursus 1983.
Cand.mag. i japansk og samfundsfag 1992.
Fra 1992 ansat i Udenrigsministeriet med udstationeringer i New York, Madrid, Tokyo og 		
New Delhi.
* Orlov fra Udenrigsministeriet og forstander for Rødding Højskole 2006-2007.
* Fra 2017 chefkonsulent i Udenrigsministeriets særlige enhed for religions- og trosfrihed og 		
forfulgte kristne.

bedre til at gennemskue sammenhængene med
islam, olie, overforbrug, global opvarmning, afhængighed af USA for at påbegynde en ændring af
det konsumeristiske, materielle verdenssyn, vi var
blevet en del af.”
Nis Gellert mener, at det er en opgave for højskolen – og tilmed en opgave, hvor Rødding Højskole kan få en førerposition.
”Det hedder sig, at jeg ville lave Rødding om
til en global højskole, men det, jeg dybest set vil-

“Jeg så højskolen som et
håbested, fordi håb er
bedre at handle på end
frygt. Ud af håb kommer
handling.”
le, var at kæmpe for Danmark. Jeg ville mobilisere Danmark og danskheden, og jeg så ikke noget
bedre sted end Rødding. Rødding opstod jo i det,
der i vores selvforståelse er blevet til en ikonisk
kamp for Danmark og danskheden, da tysk kultur
var dominerende. Det var som skæbnebestemt, at
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Danmarks ældste højskole måtte genrejses for at
kæmpe for Danmark og danskheden mod en international dominans.”
Nis Gellert uddyber:
”Konsekvensen af udviklingen var for mig at se,
at Danmark – ligesom i 1800-tallet – stod i en situation, hvor vi måtte gøre noget på de indre linjer, fordi vi var ved at sælge ud af vores nation
og vores sikkerhed. Muhammed-tegningerne og
alt, hvad de førte med sig, skabte også en folkelig
frygt, og en folkelig frygt kan politikere surfe rundt
på i en uendelighed, hvis der ikke bliver gjort noget ved det.”

Med rod i højskolens tradition

En folkelig vækkelse

I sin indsættelsestale (trykt i Rødding Højskoles
årsskrift i 2006) henviser Nis Gellert til, at Rødding
Højskole fra sin start har manifesteret sig som en
medspiller i samfundsudviklingen, hvor man har
været med til at sikre danskheden ved at få befolkningen til at engagere sig.
”Lige siden Rødding Højskole så dagens lys i
1844, forholdt den sig aktivt til den virkelighed,
den var en del af. Dengang og hundrede år frem
var det den danske sag i Sønderjylland, det gjaldt.
Det her med det internationale kan virke lidt fjernt
i dag – og måske ligefrem trække et lille smil frem
VILJEN TIL RØDDING

Nis Gellert er, da han søger stillingen, overbevidst om, at der på ny er brug
for at få det danske folk til at vågne op. Danmark er endnu en gang – som
tilfældet var under Erik Appel og Hans Lund – havnet i en virkelighed, hvor
danskerne må se deres selverkendelse udfordret. Denne udfordring var for
Nis Gellert ikke blot højskolens opgave, men også dens chance for igen at
blive aktør i samfundsudviklingen.
”Jeg så muligheden for at gøre højskolen til en front runner for en folkelig vækkelse – en oplivning, som Grundtvig vist kaldte det – så vi ikke
blinde og tonedøve lod os løbe over ende. Vi stod jo midt i en tid, hvor
gammel logik ikke længere slog til. Hvor en vittighedstegning i en dansk
avis kunne opflamme millioner af mennesker. Men også i en tid med kliVILJEN TIL RØDDING
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maændringer, livsstilssygdomme og stress. Da jeg
søgte stillingen var alle disse forandringer ved at
gå op for os, og det var, som om vores eneste reaktion var frygt. Jeg så højskolen som et håbested,
fordi håb er bedre at handle på end frygt. Ud af
håb kommer handling. Det var jo sådan en folkelig
mobilisering, som Grundtvig og højskolerne lykkedes med i 1800-tallet, da Danmark blev demokratiseret. Det var aldrig sket, hvis ikke det folkelige
Danmark havde engageret sig på den måde, der
kendetegner det danske demokrati.”

“Problemet blev jo, at
kampen for at skaffe penge
kom til at tage det meste af
min tid og hermed den tid,
jeg skulle have brugt på at
omforme mine idéer til
højskolepraksis.”
Det, der er afgørende anderledes for løsningen
af nutidens problemer, er for Nis Gellert, at de er
grænseoverskridende, og de derfor må løses i et
globalt perspektiv. Vi må til at forstå os selv som
verdensborgere – danske verdensborgere. I tiltrædelsestalen forklarer Nis Gellert, at Rødding Højskole skal blive et sted, hvor man lærer at forstå sig
selv som verdensborger uden at opgive sin danske
identitet. Han forklarer det i tiltrædelsestalen med
nødvendigheden af en ny logik:
”Der er brug for en ny logik (...) som vil kaste
et forklarende lys over problemstillingerne, vi står
med i dag, og som vil gøre det muligt for os at
tackle dem. Den kommer, hvis vi øger vores indsigt i baggrunden for sammenhængen mellem globale problemstillinger. Den vil titte frem, når vi i
fælles bestræbelser for venskab og fred, anstrenger
os og derigennem afdækker vores unikke evner og
potentiale som menneske. Den vil slå rod i et mil72

jø, der værner om håbet for en bedre verden. Den
vil vise sig i det daglige, hvis vi vedbliver med at
handle for konkrete løsninger – i den personlige
sfære, på højskolen, lokalt, regionalt og ude i verden. Blandt andet ved at dygtiggøre os inden for
de fagområder, der er blevet så vigtige: Kommunikation og forståelse på tværs af kulturer, brug af ny
teknologi, sundhed med mere. Som hammerslag i
smedjen vil urenheder og slagger springe fra. Og
til sidst vil vi stå med – ikke bare jern – men med et
nyt metal, en ny legering, med netop de egenskaber, som der skal til for at hugge vor tids gordiske
knuder over.”

Den gordiske knude
Der er ingen tvivl om, at Nis Gellert kom med visioner og idéer, der hører højskolen til, og mange af
hans tanker om et globalt perspektiv, verdensborgeren, kulturmøde, bæredygtig udvikling, klima og
økologi er i dag realiseret på andre højskoler.
Når forstander Mads Rykind-Eriksen konfronteres med Nis Gellerts idéer, kalder han ham for en
first mover:
”Nis Gellert var på mange måder på forkant.
De problemstillinger, han ville engagere eleverne
i, er jo, hvad der i dag optager ungdommen og
sætter politisk dagsorden. Klimaet er det bedste
eksempel. Rødding Højskole i dag er ikke en global højskole, men en del af vores profil er, at man
her får et europæisk og internationalt udsyn. Det
er indbygget i undervisningen, og hvert elevhold
rejser ud i verden på studieture. Vi har også gjort
bæredygtighed og selvforsyning til en del af undervisningen,” siger Mads Rykind-Eriksen.
Men den gordiske knude, som Nis Gellert måtte
hugge over før nogen anden, hed Rødding Højskoles økonomi.
Der er divergerende meninger om, hvor godt
Nis Gellert ved ansættelsen var orienteret om økonomien. Selv mener han ikke, at det blev gjort klart
for ham, hvor slemt det stod til.
”Det går op for mig efter et par uger, at vi medio
september simpelthen ikke har flere penge – at der
i løbet af få måneder ikke vil være til udbetaling
VILJEN TIL RØDDING

“Det er ikke nogen
nem sag at genrejse
en højskole på fire
måneder. Jeg gjorde
forsøget, og den
økonomiske ruin blev
da afværget.”

af lønninger – men jeg tænkte egentlig ikke over
det, andet end at det var en del af det. Men problemet blev jo, at kampen for at skaffe penge kom
til at tage det meste af min tid og hermed den tid,
jeg skulle have brugt på at omforme mine idéer til
højskolepraksis.”
Selv får Nis Gellert kun 25.000 kroner om måneden, og han flytter ind i en nedslidt, ikke istandsat forstanderbolig.
”Jeg havde forstået det sådan, at bestyrelsen
ville tage sig af økonomien, men jeg spottede ret
hurtigt, at de gik rundt om den tomme pengekasse
som katten om den varme grød. Den var tilbageholdende med at melde klart ud: ’Hjælp, we are in
deep trouble!’ Det spottede jeg ret hurtigt, og så
tog jeg selv fat.”

Ingen penge til frimærker
I genrejsningen af Rødding Højskole er en af hovedhjørnestenene den store pengeindsamling. Nis
Gellert var ankermanden, og det var ham, der fik
den ført ud i livet. (Læs blandt andet i kapitlet ”Det
lykkes, og det hedder højskole”).
”Jeg skrev et indlæg i JydskeVestkysten, hvor jeg
gjorde rede for det koncept, der skulle redde højskolen, og tilføjede: ’Toget står på perronen klar
til afrejse, men vi mangler simpelthen penge til at
sætte det i gang.’ Det var i og for sig starten på
indsamlingen.”
I begyndelsen går det trægt. Der mangler reelt
set 3-4 millioner kroner, men af taktiske årsager
melder man ud, at der er brug for 1 million, som
skal være skaffet inden 15. oktober.
”Det første skub kommer, da forstanderen for
højskolen i Toftlund Karsten Dressø pludselig en
dag kommer med 50.000 kroner. Jeg satte så selv
100.000 på højkant, hvis vi nåede målet. Vi har
møde med Frøs Sparekasse for at høre, om de vil
overtage Tønder Banks forpligtelser. Det vil de
ikke, men de vil give 200.000 kroner til indsamlingen. På kort tid har vi altså 350.000 kroner. Det
melder vi ud, det kommer i landsdækkende presse, og så kommer der skred i det. Det lykkes os at
få indsamlingen gjort til vel nærmest en folkesag.”
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Nis Gellert beslutter sig for også at samle penge
ind i Rødding by og omegn.
”Vi beslutter at indbyde lokalbefolkningen til
et møde. Men der var simpelthen ikke penge til
frimærker, så jeg cyklede selv rundt med invitationen – fra dør til dør. Jeg fik herved også introduceret mig selv, og jeg tror det aftvang respekt.”
Der har gennem årene ikke været hverken et
tæt eller hjerteligt forhold mellem Rødding Højskole og Rødding by. Flere kan referere, at der under Arne Fog Pedersen (forstander 1953-1976) blev
sat et skilt op ved indkørslen til gårdspladsen med
”Ingen gennemgang”. Højskoleforstanderen var
en, man hørte om, men man så ham aldrig. Med
Nis Gellert møder man pludselig en forstander, der
cykler rundt fra hus til hus og præsenterer sig. Det
aftvang respekt. Da højskolen kort tid efter beder
lokale forretninger og håndværkere om at nedskrive deres tilgodehavender med 80-90 procent for
at undgå en betalingsstandsning, går alle med, og
flere giver oveni et kontant beløb til indsamlingen.
Nis Gellert har et stort netværk, som han aktiverer. Som ambassadesekretær i Spanien har han lært
forfatteren Klaus Rifbjerg at kende. Klaus Rifbjerg
besøger højskolen, og i presseomtalen fra besøget
anbefaler han alle danskere at støtte indsamlingen.
Nis Gellert får også tidligere udenrigsminister Uffe
Ellemann-Jensen og bestyrelsesformand i Grundfos Niels Due Jensen til at anbefale projektet.
Flere omtaler Nis Gellert som en mand, der kunne gå i folk med træsko på. Selv siger han:
”Det kan man, når man er ved at redde en højskole – Danmarks ældste højskole – så har du nærmest en license to kill. Når du står med en sag,
som andre synes er en god sag, så kan du få rigtig
mange til at bidrage – med mindre du fucker det
up. Jeg mærkede megen velvilje, fordi jeg havde
en god sag. Jeg tror, mit bedste bidrag var, at jeg
brugte mit netværk og fik kendte folk til at bakke
op.”
Nis Gellert er også en god kommunikator. Da
Tønder Bank ikke ville nedskrive sine tilgodehavender, men i stedet stopper samarbejdet med Rødding Højskole, benytter Nis Gellert det offensivt.
”Jeg lancerede historien sådan, at der kom lidt
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grevens fejde over det – Davids kamp mod Goliat.
Vi fik i hvert fald en folkestemning med os – også i
pressen – og det lykkedes os at gøre indsamlingen
til først en sønderjysk sag og efter nogen tid også
til en folkesag.”
Ret hurtigt havde man nået 1 million kroner,

forstod konceptet, vi skulle udfolde, men i stedet
mente, vi skulle lave noget om, hvordan man bliver fredsbevarende soldat.”
Den anden fastansatte lærer i beskæftigelsestilbud skulle undervise i og tage sig af kommunikation. Derudover blev der ansat en lærer til at

“Det var helt uvirkeligt, at det lod sig gøre. Jeg husker, at
jeg i ugerne op til deadline flere gange om dagen gik online
for at følge med. Der gik jo op til 50.000 kroner ind om dagen. Det var virkelig fantastisk og vildt opløftende.”
og da byggematadoren Torben Kjeldsen i oktober
måned pludselig dukker op med en donation på
1 million kroner (se kapitlet ”Et nationalt klenodie
må ikke ende som et ophørsudsalg”), melder man
ud, at målet nu er 3,5 millioner kroner inden 1.
december.
”Det var helt uvirkeligt, at det lod sig gøre. Jeg
husker, at jeg i ugerne op til deadline flere gange
om dagen gik online for at følge med. Der gik jo
op til 50.000 kroner ind om dagen. Det var virkelig
fantastisk og vildt opløftende.”
Indsamlingen lykkedes. Den 4. december 2006
er der indkaldt til pressemøde om, at en enestående folkelig opbakning har afværget, at Rødding
Højskole går konkurs.

Den ultimative dansker
Nu skulle der laves højskole! Rødding Højskole som Global School skulle søsættes. Det skete
også, men der kom aldrig vind i sejlene. Nis Gellert forklarer:
”Vi var totalt udmarvede – både jeg og bestyrelsen. Vi var glade, men vi var tyndslidte. Vi havde
sideløbende med indsamlingen haft et efterårskursus på tre uger, og dertil havde jeg ansat to lærere
– begge to i beskæftigelsestilbud. De var ikke kompetente, men det var billig arbejdskraft. Den ene
var hjemsendt soldat med granatchok, som ikke
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undervise i litteratur. På papiret gode kort, men
samarbejdet kom ikke til at fungere. Nis Gellert
påtager sig sin del af skylden.
”Jeg havde jo aldrig prøvet det her med at lave
en højskole. Jeg havde som sagt ikke engang selv
været på højskole. Det var et fuldstændigt ukendt
territorium, jeg skulle agere i. Jeg kunne godt se,
at vi skulle have nogle lærere, og vi skulle have
formuleret nogle læseplaner osv. Men forstander
– hvordan er man det? Jeg har helt sikkert udstrålet en grad af usikkerhed og på den måde været
en dårlig chef, der ikke evnede at få de ressourcer
frem, som lærerne givetvis har haft.”
Lærermøderne var ikke møder, men skænderier, og der kunne ikke skabes en grobund, hvor
de initiativer, der skal skaffe elever, kan vokse. Nis
Gellert hyrer derfor kunstnergruppen ”Defending
Denmark”, der var blevet kendt for at have infiltreret Dansk Folkeparti med en lidet flatterende
happening på et DFU-sommermøde.
”Jeg sagde, at vi er nødt til at have en profil på
det her, vi er nødt til at få kontakt med nogle unge
mennesker. De udviklede et koncept, der hed
’Den ultimative dansker’ – nogle træningskurser
i den gode samfundsborger, som godt nok havde noget halvmilitant over sig, men indholdet var
dybt humanistisk, og jeg syntes, det var skidegodt.
Det blev lanceret med et billede, hvor unge mennesker står på begge sider af det, der kan ligne en
VILJEN TIL RØDDING

kiste, med det danske flag over og med teksten
’Den ultimative dansker’. Jeg tænkte: Yes! Det kører vi med.”
”Strategien var at skabe en meget synlig profil. I
første omgang henvendt til ressourcestærke unge,
men i takt med at det gik op for os, at disse unge
allerede havde andre planer for foråret, blev strategien bare at få, hvad vi kunne. Mit indtryk var, at
hvis vi ikke nåede at køre lange kurser fra starten
af året, ville vi bløde for meget og komme til at stå
i samme økonomiske situation igen.”

Bruddet
Projektet ”Defending Denmark” kostede 100.000
kroner, og hverken prisen eller idéen faldt i god
jord hos bestyrelsen. Bedre blev det ikke, da eleverne udeblev, samtidig med at samarbejdsvanskelighederne tog til.
Rødding Højskole som Global School skulle
være startet med et 14-ugers kursus den 1. februar 2007. Kurset havde titlen ”Verdenshøjskolen.
Venskab uden grænser. Dynamikken i dit liv og
i globaliseringen”. Men ved årsskiftet var der kun
tilmeldt seks elever, og kurset blev aflyst.
På et møde den 6. januar forklarer bestyrelsen
Nis Gellert, at den ikke længere har tiltro til Rødding Højskole som Global School, og højskolen
derfor må ændre profil. Nis Gellert er ikke enig og
mener, at bestyrelsen skal give ham mere tid, fordi
der er elever på vej. Men bestyrelsen står fast.
Nis Gellert bliver ikke opsagt, men går selv. Han
forklarer: ”De drænede mig fuldstændig ved ikke
at bakke mig op i konflikten med personalet og
ved at droppe deres opbakning til projektet og hermed til mig. Jeg tænkte: Hvad gør jeg her? Min
motivation forsvandt fuldstændig. Mens den ene
storm efter den anden drev ind over Rødding. Jeg
mener: Titanic er ved at gå under, og så kommer
bestyrelsen og går kittet i vinduerne efter. Sådan
følte jeg det. Svigtet. De røg mig ud og sparede
hermed tre måneders løn.”
Ingen af parterne lægger skjul på, at bølgerne
gik højt. Men bruddet er efterfølgende omtalt med
værdighed fra begge parter. Nis Gellert slår den
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gode tone an i et indlæg i JydskeVestkysten den
18. januar 2007 – blot to uger efter bruddet: ”Erfaringer bliver man ofte klog af, men sjældent rigere.
Det er ikke nogen nem sag at genrejse en højskole
på fire måneder. Jeg gjorde forsøget, og den økonomiske ruin blev da afværget. Nu må nye kræfter
til. Jeg takker alle, der har støttet højskolen, og ønsker den al mulig held fremover.”
Nis Gellert slutter af med et brag af et nytårskursus med titlen ”Sang, historier, stjerner og fest”.
Kurset har over hundrede deltagere, og en deltager
har berettet til dette skrifts forfatter, at det var en
Nis Gellert i forrygende form, der festede til den
lyse morgen.
Nis Gellert efterlader sig en kursusplan for 2007
med 23 korte kurser. To af kurserne gennemføres
af Anja og Mads Rykind-Eriksen.
Hjemmesiden www.globalschool.dk og mailadressen rh@globalschool.dk lukkes ned.
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Torben Kjeldsen:

Et nationalt
klenodie må ikke
ende som
et ophørsudsalg
Millionæren Torben Kjeldsen havde aldrig været på Rødding Højskole, men gik rundt
med en fornemmelse af, at det ville være synd for Danmark, hvis verdens ældste
højskole lukkede. Det ville være som at sælge ud af arvesølvet. Over morgenkaffen
får hans kone ham til at omsætte tanke til handling. De kører til Rødding Højskole og
donerer 1 million kroner.
Historien går, at en dag i efteråret 2006 kommer
byggematador Torben Kjeldsen kørende i sin bil
forbi Rødding Højskole og ser et skilt, hvor der
står Ophørsudslag. ”Det er løgn,” siger han til sig
selv, ”et sådant kulturklenodie må ikke forsvinde!”
Hvorpå han vender bilen, kører op ad Flors Allé
og ind på højskolens gårdsplads, hvor han stiger
ud af bilen og på stedet donerer 1 million kroner
til skolens overlevelse.
Historien er god, men sandheden er en anden.
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Der står en kvinde bag gaven
Det er søndag den 7. oktober 2006 i Esbjerg. Her
sidder Torben Kjeldsen og drikker morgenkaffe
sammen med sin kone Jytte Kjeldsen. Hun læser
højt for ham af avisen om krisen på Rødding Højskole, og hun synes, de skal hjælpe den nødlidende højskole.
”Det var min nu afdøde kone Jytte, der fik idéen.
Hun havde læst om krisen flere gange, og det
gjorde ondt på hende, kunne jeg mærke, når det
kom på tale, at den måske lukkede. Og ja, på det
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Torben Kjeldsen
*
*
*
*
*
*
*

Uddannet som isenkræmmer i 1968.
Ophold på Herning Højskole 1968-69.
Bilforhandler 1969-72.
Ejer af TK-huse 1972-2008 og bygger i perioden mere end 3000 sommerhuse.
Går konkurs i 2008.
Udgav i 2017 den selvbiografiske bog ”Mit liv i elevatoren”.
Torben Kjeldsen døde den 21. september 2019, 71 år gammel, få måneder efter
interwievet med ham.

tidspunkt havde jeg det godt økonomisk og tjente
gode penge, mange penge. Jytte syntes, vi kunne
gøre en god gerning ved at støtte højskolen, for det
var jo verdens ældste højskole.”
Torben Kjeldsen bliver smittet af sin kones empati.
”Jeg fik det også sådan, at det var synd, hvis den
skulle lukke − også for Danmark, for det ville jo
være ligesom at sælge ud af arvesølvet. Et nationalt klenodie, der har betydet meget for mange
mennesker gennem tiden, må ikke ende som et
ophørsudsalg. Jeg kan ikke forklare det nærmere.
Jeg er et følemenneske − jeg kunne mærke, at jeg
måtte være med til at gøre noget.”

“Vi havde aldrig set højskolen, men vi vidste, det var
en kulturel højborg i Sydog Sønderjylland.”
Efter morgenkaffen hin søndag morgen den
7. oktober sætter de sig i bilen med kurs mod
Rødding. De må hen og se den skole, som Jytte
Kjeldsen har fået sin mand til at føle, de skal støtte.
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”Vi havde aldrig set højskolen, men vi vidste,
det var en kulturel højborg i Syd- og Sønderjylland.
Mange, vi mødte og kendte, havde været der, og
alle snakkede altid godt om skolen.”
Sådan fortæller Torben Kjeldsen 13 år senere.
Torben Kjeldsen har bygget mere end 3000
sommerhuse og ferielejligheder fra 1970 og frem.
I de gode år vælter millionerne ind. Det nød andre godt af. Et af sommerhusene forærede han til
Børnecancerfonden – Torben Kjeldsen havde selv
haft kræft som barn. Men med finanskrisen i 2008
slutter eventyret. Torben Kjeldsen går konkurs.
Tilværelsen har efterfølgende ikke behandlet
den tidligere byggematador mildt. Først døde hans
kone, og selv er han i dag, blot 71 år gammel,
at finde som beboer på et plejehjem. Helbredet
skranter, og han kan ikke klare sig uden hjælp.

Højskoleånden
På højskolen går Torben Kjeldsen og hans hustru
rundt og kigger.
”Bygningerne er jo fantastiske, og det gjorde
indtryk på mig at tænke på, at nogen har holdt liv
i dette sted som højskole siden 1844, og som Jytte
sagde: ’Hvorfor skal stedet så dø nu i vores tid?’
Så på den måde fik jeg stedet på samvittigheden,
selvom jeg aldrig havde været der før.”
VILJEN TIL RØDDING

“Jeg fik det også
sådan, at det var
synd, hvis den skulle
lukke − også for
Danmark, for det
ville jo være ligesom
at sælge ud af
arvesølvet.”

Mens de går rundt, møder de forstander Nis
Gellert.
For Nis Gellert står det som et særligt øjeblik.
Han fortæller om mødet med Torben Kjeldsen:
”Jeg sad og spiste frokost inde i spisesalen, hvor
døren pludselig gik op, og så kom Torben Kjeldsen
ind. Det var sådan en svingdør, og da den svingede tilbage, kunne jeg se, at der stod en dame
med en flot hat på den anden side – hans kone.
Jeg fik straks på fornemmelsen, at det var specielle
mennesker. Kjeldsen præsenterede sig og sagde, at
de gerne ville se højskolen, og så viste jeg ham og

Nis Gellert kan bibringe Rødding Højskole den
højskoleånd, som Torben Kjeldsen har svært ved
at forklare, men som ligger som en grundstemning
i ham, beslutter han alligevel at give pengene.
”Hvis Rødding Højskole lukkede, ville noget
måske også gå tabt for eftertiden på de andre
højskoler, og vi ville måske miste højskoleånden
i Danmark,” forklarer Torben Kjeldsen, og underbygger det igen med, at han er et følemenneske.
Han føler, at det kan blive konsekvensen:
”Nogle gange må man handle efter sine følelser
for at få det godt med sig selv.”

“Det gjorde stort indtryk på mig, at højskolen fik så stor
støtte fra hele Syd- og Sønderjylland, og hvor mange mennesker, der hellere vil miste lidt selv end miste højskolen.”
hans kone rundt. Vi startede med at gå skråt over
gårdspladsen, hvor hans enorme Mercedes holdt.
Under rundvisningen spørger jeg ham, hvorfor det
er, de gerne vil se højskolen, og så svarer han: ’Jeg
vil gerne give en million til indsamlingen!’ Det var
helt uvirkeligt – en mand kommer ind af døren og
giver en million på sit glatte ansigt.”
Torben Kjeldsen husker også mødet med Nis
Gellert:
”Han fortalte, han ville lave en international højskole, og det gav ikke det bedste indtryk. Jeg tænkte, at højskoleånden ikke kunne bibeholdes med
ham. Det var, som om han mere ville sine egne
idéer, end han ville højskolen.”
Når man spørger Torben Kjeldsen, hvad han
mener med højskoleånden, har han svært ved at
svare. Han begynder at fortælle om, da han selv
som ung i 1968 var på Herning Højskole:
”Jeg skulle egentlig bare væk hjemmefra, men
der skete alligevel noget, så det blev mere end en
flugt − morgensang og alt det, man ikke oplever
andre steder − at unge mennesker er sammen på
den måde, som man er på en højskole. Ja, jeg ved
ikke − det er svært at forklare − det fylder bare
stadigvæk.”
På trods af at Torben Kjeldsen ikke mener, at
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På spørgsmålet om hvorvidt det ikke var modigt
at give en million kroner baseret på en følelse, svarer Torben Kjeldsen med et smil: ”Jo, det var modigt gjort − men det opdagede jeg først bagefter,
da Nis Gellert rejste efter kort tid, og det kommer
frem, hvor kritisk situationen var. Havde jeg sat
mig ind i de faktiske forhold, havde jeg nok været
mere betænkelig.”

En bank skal ikke lukke et nationalt
klenodie
Med til fortællingen hører også, at Torben Kjeldsen
bliver fortørnet over Tønder Bank.
Rødding Højskole er i fuld gang med at sanere
en gæld på 12 millioner kroner. Alle kreditorer indvilger i kun at få 10 procent af deres tilgodehavende. Tønder Bank har flest penge i klemme − 3,5
millioner kroner. Torben Kjeldsen har stillet som
betingelse, at Tønder Bank på lige fod med alle
andre kreditorer skal give afkald på en del af sit
tilgodehavende. Men det vil banken ikke. Tværtimod truer den med at erklære skolen konkurs.
Torben Kjeldsen er nok forretningsmand og millionær, men han har det svært med finansiel magtarrogance.
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”Jeg kunne simpelthen ikke have det, jeg blev vred. En bank skal ikke
have lov til at lukke et nationalt klenodie,” fortæller han. Torben Kjeldsen
fraviger derfor sit krav til Tønder Bank, fordi han ikke vil have, at banken
i værste fald skal være med til at forpurre den igangværende pengeindsamling.
”Det gjorde stort indtryk på mig, at højskolen fik så massiv støtte fra
hele Syd- og Sønderjylland, og hvor mange mennesker, som hellere vil
miste lidt selv end miste højskolen. De stillede jo ingen betingelser for at
give − hvorfor skulle jeg så?”
Torben Kjeldsens milliongave var essentiel. Mads Rykind-Eriksen har i
en artikel i Torben Kjeldsens erindringsbog Mit liv i elevatoren beskrevet
det sådan her: ”En af de afgørende faktorer var Torben Kjeldsens donation. Ikke fordi den var det største bidrag, men fordi beløbets størrelse gav
genlyd over hele landet og fik ganske almindelige mennesker til at tro på,
at genrejsningen af Rødding Højskole var mulig. Donationen gav således
et afgørende rygstød til den videre indsamling og kreditorernes beredvillighed til at nedskrive deres tilgodehavender.”

“Jeg kunne
simpelthen ikke have
det, jeg blev vred.
En bank skal ikke
have lov til at lukke
et nationalt
klenodie.”

Den glade giver
Torben Kjeldsen er siden med mellemrum rullet ind på Rødding Højskoles
gårdsplads, har parkeret bilen, er steget ud og gået ind for at høre, hvordan det står til. Det kan han ikke mere. Bentøjet fungerer ikke, og han
kan derfor ikke køre bil. Men han sidder tilbage med en stor glæde over
sit bidrag − på trods af at han et år efter donationen går konkurs og selv
mister alt. Man kan se på ham, at han stadig har glæden ved sin gave, og
han fortæller, at denne glæde dukker op, hver gang han læser eller hører,
hvor godt det går Rødding Højskole.
”Jeg blev første gang rigtig glad, da jeg mødte Mads og Anja. De havde
hørt om mig fra andre − at jeg havde givet en million − og de inviterede
mig. Jeg kunne med det samme mærke, at de var rigtige højskolefolk. De
mødte hinanden på skolen som elever, og bare det at de vendte tilbage for
at redde det sted, hvor de mødte kærligheden, gjorde mig glad. Da følte
jeg virkelig, at det ville komme op at stå.”
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Tage Sørensen:

I Rødding har
vi en vilje til at
tage vare på det
nære samfund
Rødding er præget af en befolkning med et højt bundniveau. Egnen er rundet af en
selvstændighedskultur, hvor hjælp ikke er noget, man beder om, men noget, man
yder dem, der har hjælp behov. Det har skabt et lokalt engagement og et fællesskab,
hvor man siger ‘vi’ og ‘vores’ i stedet for ‘mig’ og ‘mit’. Det er her, man skal finde forklaringen på opbakningen og de store økonomiske bidrag til genstarten af højskolen.

”En nat drømte jeg, at Rødding Højskole var lukket
og omdannet til 6500 kvadratmeter død bygningsmasse med smadrede vinduer. Jeg vågner og tænker: ’Det vil være en katastrofe for Rødding. Det
må ikke ske.’ Højskolen er jo byens vartegn.”
Tage Sørensen er borgmester i Rødding fra 2002
til 2006 – i de år, hvor Rødding Højskole var tæt på
at lukke – og han går aktivt ind i redningsprocessen. Blandt andet foranlediger han, at kommunen
bevilger 200.000 kroner. ”Jeg har som borgmester
naturligvis en kæmpe interesse i, at højskolen beVILJEN TIL RØDDING

står. Det er højskolen, vi er mest kendt for i det
ganske land. Når jeg i de år kom rundt og mødte
mine borgmesterkolleger, er det altid højskolen, de
nævner, når de opdager, hvor jeg kommer fra.”

Man kan ikke lade stå til, hvis man ved,
man vil fortryde det
Det er både på byens vegne og på det personlige
plan, det påvirker Tage Sørensen, at højskolen er
i krise.
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”Jeg har altid være betaget af bygningerne og
ånden inde i bygningerne. Når jeg kommer derom, slår det mig, at der er noget storslået over det
– det synes jeg. Og jeg bliver en lille smule høj på
en helt anden måde, end når jeg kommer til rådhuset. Det er nok også historien og alt det, som er
foregået der. Det er et sted, hvor der bliver tænkt
tanker. Som modvægt til alt det meget, der bliver
gjort op i kroner og øre, regnestykker og regneark,
har vi højskolen. Det har jeg altid været fascineret
af. Jeg tror også, at mange i byen har det på samme
måde, uden at de sådan går rundt og sætter ord på
det. Derfor er det en grim tanke – hvad nu, hvis
højskolen ikke var der?”

Et udstillingsvindue for byen
Tage Sørensen siger i dag, at han dengang mente,
at chancen var fifty-fifty for, at en redningsaktion
ville lykkes. Men forsøget måtte gøres – både for
højskolens skyld og for byens skyld. De to ting kan
han ikke skille ad.

“Vi har næsten ingen,
der har hovedet helt oppe
i toppen, men vi har heller
ingen, der har det helt nede
i bunden.”
”Jeg ved, at hvis højskolen først går helt i hundene, så er det for vild en opgave at få den op at stå
igen. Og vi var jo tæt på bunden – det kan der ikke
være tvivl om. Men hvo intet vover – og dermed
mener jeg, at vi selvfølgelig måtte gøre forsøget,
mens vi havde chancen. Man kan ikke bare lade
stå til, hvis man ved, at man vil fortryde det.”
”Jeg var som borgmester også voldsomt optaget af, at der kom investeringer i Rødding, og jeg
havde forbindelse til developers og den slags fine
mennesker, som kom på besøg, og da ville det
være skidt, hvis der stod en lukket højskole – det
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er ikke godt, hvis du skal have investorer til at tro
på, at der er en fremtid i Rødding.”

En by med et højt bundniveau
Det opsigtsvækkende ved genstarten af Rødding
Højskole er den enorme lokale velvilje og opbakning, der pludselig viser sig. Mange ude omkring i
landet har svært ved at forstå, hvorfor almindelige
borgere i Rødding ud af deres private husholdning
giver både 5.000 og 10.000 kroner til en skrantende højskole. Tage Sørensen forklarer:
”Det kendetegner Rødding, at der er en fantastisk vilje til at tage ansvar for det nære samfund.
Det er noget, jeg som borgmester har fortalt kolleger ude omkring – at Rødding faktisk er den kommune i Danmark, der har de laveste sociale udgifter pr. indbygger.”
Det er der forskellige årsager til, siger Tage Sørensen:
”Vi har næsten ingen, der har hovedet helt oppe
i toppen, men vi har heller ingen, der har det helt
nede i bunden. Det er moderne i sportsverdenen
at tale om højt bundniveau. Vi havde og har et højt
bundniveau. Der er en vilje til at klare sig selv og
samtidig også lige hjælpe naboen. Den grundindstilling i Rødding, mener jeg, er ekstrem og usædvanlig.”
Tage Sørensen er uddannet bankmand. Han har
i 15 år været leder af den lokale Nordea-afdeling
og bruger eksempler herfra til at underbygge sin
påstand.
”I banken administrerede vi lejekontrakter og
opkrævede huslejer i mange byer. Alle steder var
der et hav af restancer, men i Rødding var der ingen restancer. Som bank tabte vi heller ikke penge
på at være i Rødding. Det var her, det gik op for
mig, at der i Rødding er en særlig moral og orden.”
Det er nærliggende at spørge, om denne særlige
moral og orden har noget med højskolen at gøre.
Det mener Tage Sørensen ikke, men mere at det
ligger i den kultur, der skabte højskolen.
”Fra gammel tid har der her omkring været en
stærk bondekultur, og egnen har i flere århundreder været centrum for meget stærke landmænd,
VILJEN TIL RØDDING

“Vi er en bonde- og
håndværkerkultur,
der en vant til at
klare sig selv, men
med den særlige
indstilling, at man
klarer sig bedst ved,
at andre også klarer
sig godt.”

skolen kom i krise. Det kan godt være, at man ikke selv har haft noget
med højskolen at gøre, men man har hørt sine forældre snakke om den,
og måske var ens bedsteforældre eller oldeforældre med, da den startede.
Og er det tilfældet, så er det vanskeligt at sige, at man er ligeglad, for man
har ligesom fået den i arv.”
Alligevel kan det være vanskeligt at forstå, at flere hundrede helt almindelige lønmodtagere i Rødding og omegn hev både 5.000 og 10.000
kroner – ja nogle endda mere – ud af deres husholdning for at redde en
højskole. Rødding er vel at mærke ikke et højindkomstområde, men et
lavindkomstområde. Tage Sørensen forklarer:
”I Rødding har det altid været sådan, at man svarer enhver sit, og man
bruger altid lidt mindre, end man har tjent. Som eksempel kan jeg nævne,
at i de 25 år, Nybolig har været i Rødding, har Nykredit aldrig haft en
tvangsauktion. Det fortæller altså lidt. Til gengæld er mange af dem, der
bor her nogle fedterøve – det siger jeg med kærlighed i stemmen – fordi
de er beskedne mennesker og snusfornuftige med økonomien, og det betyder så også, at de altid har noget på kistebunden. Det er denne kobling
mellem ansvaret for det fælles og den enkeltes økonomiske snusfornuft,
som er nøglen til at forstå den gavmildhed, der viser sig, når der er støtte
behov, som så også kommer højskolen til gode.”

Tage Sørensen
* Født i 1950 på en landbrugsejendom syd for Lemvig.
* Udlært i Andelsbanken i Lemvig.
* Bestyrer i Andelsbanken i Thyregod og erhvervskundechef i Andelsbanken i Give
1972-1986.
* Direktør i Andelsbanken i Rødding, senere Unibank og Nordea 1986-2000.
* Selvstændig rådgivningsvirksomhed 2000-2002.
* Borgmester i Rødding Kommune (V) 2002-2007.
* Formand for sundhed, kultur og fritid i Vejen Kommune 2008-2010.
* Direktør for Udvikling Vejen 2010-2013.
* Har varetaget en lang række bestyrelsesposter i erhvervsliv, ved skoler og i det frivillige
foreningsliv. Har siden 2007 været ressourceperson i Rødding Højskoles bestyrelse.

som gennem generationer har skabt denne kultur,
hvor grundstenen er, at man klarer sit eget og lidt
til og så i øvrigt bidrager til det fælles, der skal til
for at løfte en by og en egn.”

Man klarer sig bedst, når andre har det
godt
Tage Sørensen betoner, at det særlige ved Rødding-egnen er, at selvstændighedskulturen blev
ved med at stå stærkt, da lønmodtagerkulturen fra
1960’erne bredte sig og blev den mest almindelige
livsform og kultur andre steder.
”Man kan mærke det den dag i dag. Vi er en
bonde- og håndværkerkultur, der er vant til at klare
sig selv, men med den særlige indstilling at man
klarer sig bedst ved, at andre også klarer sig godt.
Jeg tror, det er grunden til, at der er opstået en stor
vilje til at stå sammen og en stor ansvarsfølelse for
at få det nære samfund, vi er en del af, til at fungere. Hjælp er ikke noget, man spørger om – det
er noget man giver til dem, der har brug for det.”
Tage Sørensen underbygger med et eksempel:
”Rødding får utrolig megen ros for sin ældrepleje. Da vi var en selvstændig kommune, brugte
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vi 50 procent mindre pr. borger, end man brugte i Esbjerg og Kolding. Det har selvfølgelig noget
med de ansatte at gøre. Men hovedårsagen er, at
vi har nogle borgere, der sætter en ære i at være
selvhjulpne og også lige tager fat i naboen: ’Gamle
ven, du skal sgu lige med herned.’ Det sker jo ikke
i for eksempel Kolding eller en anden by. Der har
på den måde udviklet sig et fantastisk seniorliv i
Rødding. Er gamle Ane blevet svag, kommer der
nogen og siger: ’Ane, du skal med, som du plejer
– vi kommer og henter dig.’ Den største trussel i
ældreplejen er ofte ensomhed. Men i Rødding er
der ikke mange ensomme, for der er nogen, der
har taget sig af dem. Det er en ansvarsfølelse, der
er besparelser i.”

Vigtigt for Rødding med sager at stå sammen om
For Tage Sørensen er det vigtigt, at en by som Rødding finder opgaver,
som man går sammen om i fællesskab at få løst. Og han mener, at man
i Rødding er god til at finde og løse sådanne opgaver. Han nævner som
eksempler redningen af Hotel Rødding, etableringen af Rødding Centret,
Højskoleengen og en ny kunststofbane, og at det er i den sammenhæng,
man skal forstå det lokale engagement i redningen af højskolen.

“I Rødding har det altid været sådan,
at man svarer enhver sit, og man bruger
altid lidt mindre, end man har tjent.”

Gavmilde fedterøve

”Det er altid sundt, når en by som Rødding engang imellem har en sag,
hvor der er brug for, at man står sammen. Det er jo det, der skaber sammenhold i et samfund – at man har en opgave, og man lykkes med at løse
den. Genstarten af højskolen var sådan en opgave, hvor man da virkelig
kan sige, at det lykkedes.”
”Bygningsmæssigt er det jo en fornøjelse at se det, der er sket og sker.
Vi har et par nødder endnu, som ikke bliver helt nemme at knække; men
hvor der er en vilje, er der en vej. Om det bliver en ombygning af hoved-

I Rødding er der ikke et gennemtræk, som man
kender det mange steder. Folk bliver boende, og
deres slægt har rødder på egnen.
”De fleste har boet her i mange år, og det gjorde
deres forældre og bedsteforældre også. Ingen tvivl
om, at det betyder noget for ens ansvarsfølelse for
det fælles. Det tror jeg også spillede ind, da højVILJEN TIL RØDDING
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bygningen til 50 eller 60 millioner, det ved vi ikke;
men på et tidspunkt skal det nok blive løst. Og hvis
vi ser på, hvor meget der er sket fra genstarten og
til nu, så kan vi da godt ranke ryggen og sige, at det
er helt godt gået.”
Tage Sørensen er forsigtig med at bruge ordet
stolthed, for i Rødding er man godt nok stolt over,
at man får ting til at lykkes, men man skilter ikke
med det.
”Vel er vi stolte, men vi har vores egen måde at
sige det på. Du kan høre det, når folk har gæster
udefra, og de viser dem rundt i byen, så siger de
’vi’ og ’vores’, når de går forbi Rødding Centret.
Det er de også begyndt at sige om højskolen, og

“Byer som Rødding har
brug for sådanne steder
som højskolen og for
sejren, vi vinder, ved at
redde sådan et sted.”
det tror jeg ikke, man har gjort tidligere, hvor højskolen var mere lukket land.”
”Når jeg har udenbys gæster, går vi altid en tur
op omkring højskolen, og mange gange går vi også
en tur indenfor på en lille rundvisning. Højskolen
er blevet et sted, vi er stolte af at vise frem. Og vi
ser på den som ’vores’ højskole. Havde det været
en ruin, så havde det ikke været ’vores’. Byer som
Rødding har brug for sådanne steder som højskolen og for sejren, vi vinder, ved at redde sådan et
sted. Det har de store byer sådan set også – de
laver det så i en anden størrelsesorden. For eksempel Aarhus, som fik ARoS. Enhver by har brug for,
at der er noget, der stikker ud i forhold til gennemsnittet. Det giver stedet, hvor man bor, værdi.”
Tage Sørensen mener, at genstarten af Rødding
Højskole fandt sted på et heldigt tidspunkt for Rødding by. Året efter genstarten i 2006 nedlægges
Rødding som selvstændig kommune i forbindelse
med kommunalreformen.
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”Det er klart, at kommunesammenlægningen
som sådan er negativ for Rødding by, der nu ikke
længere er centerby, og det har kostet noget. At
højskolen blev reddet og kom i gang, samtidig
med at kommunen blev nedlagt, tror jeg, har haft
stor betydning. Var højskolen lukket samtidig med
kommunen, ville det i hvert fald have gjort ekstra
ondt.”

Vi og vores
”Man kan godt blive i godt humør, når man ser de
unge mennesker komme forbi – det er da dejligt
for en by som Rødding, og det, ved jeg, glæder
mange mennesker,” siger Tage Sørensen om den
forskel det gør at have en højskole med og en højskole uden elever.
”Det kan godt være, at bygningerne er flotte
og står der som et symbol for byen, men det er
jo først, når der er liv i dem, at højskolen rigtigt
gavner byen. Vi har oplevet to poler – først 10-15
år, hvor der næsten ingen aktivitet var, og så nu,
hvor der kommer 80-100 unge mennesker på de
lange kurser og omkring 1100 kursister på de korte
kurser om året. Det mærkes på omsætningen i butikkerne, og det præger også bybilledet. Der bliver
mere liv i byen, når det går højskolen godt.”
Men det er ikke blot højskolen, der igen er blevet en del af byen. Det er også byen, der er blevet en del af højskolen. Tage Sørensen roser Anja
og Mads Rykind-Eriksen, der har gjort højskolen
til et lokalt kultursted med over 175 åbne arrangementer om året, og på den måde åbnet dørene for by og egn, som man ikke har oplevet det i
mange år. Anja og Mads Rykind-Eriksen fortæller i
kapitlet ”Vi skulle opfinde alt på ny”, at den lokale
opbakning ved genstarten skabte en samhørighed
mellem skolen og byen – man er rykket tættere
sammen og kan ikke undvære hinanden. Tage Sørensen udlægger det på denne måde:
”Det er med til at afføde en stolthed i mange
hjerter, tror jeg, alt det der sker på højskolen. Og
det skal man ikke gå fejl af – det har også betydning, selvom man ikke deltager. Børnefamilierne,
for eksempel, har jo ikke tid, men de ved, at de bor
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“En nat drømte jeg,
at Rødding Højskole var
lukket og omdannet til
6500 kvadratmeter død
bygningsmasse med
smadrede vinduer.
Jeg vågner og tænker:
Det vil være en katastrofe
for Rødding.”

et sted, hvor muligheden for foredrag og koncerter og alt det, højskolen
tilbyder, er der. En dag, når børnene er fløjet fra reden, så får de tid, og så
skal de nok komme.”
Tage Sørensen fremhæver de mange arrangementer, som Anja og Mads
Rykind-Eriksen har fået i gang, som en styrke for byen: De stort anlagte
grundlovsmøder, debatmøder med landskendte politikere, ’syng, spis og
snak’-arrangementer, hvor der også kommer børnefamilier, osv.

“Uanset om man brænder hel- eller
halvhjertet for højskolen, så er det en
tommelfinger op til højskolen, når man
kan høre folk i byen sige: ‘Vi har ikke tal
på, hvor mange statsministre og kendte
politikere, vi har haft hernede.’”
”Og jeg ved godt, hvor stor en indsats, der ydes for at stable alle de arrangementer på benene, og få alle de kendte mennesker til Rødding. Man
ringer jo ikke blot én gang, og så er den aftale hjemme. Det er virkelig
noget, jeg sætter pris på hos Anja og Mads, at de gør det, og det, ved jeg,
at mange sætter pris på. Og her må det ikke glemmes, hvilken landsdækkende betydning, det har for Rødding, for arrangementerne får jo landsdækkende omtale. På den måde er højskolen med til at brande Rødding.”
”Uanset om man brænder hel- eller halvhjertet for højskolen, så er det
en tommelfinger op til højskolen, når man kan høre folk i byen sige: ’Vi
har ikke tal på, hvor mange statsministre og kendte politikere, vi har haft
hernede.’ Der er slet ingen tvivl om, at det er man stolt af, og den stolthed
er med til at skabe en fælles identitet, så man om Rødding siger ’vores by’
og ikke blot ’min by’.”

96

VILJEN TIL RØDDING

Anja og Mads Rykind-Eriksen:

Vi skulle opfinde
alt på ny
Rødding Højskole overlever, fordi en række mennesker omkring den vil det.
Midt i blandt dem står Anja og Mads Rykind-Eriksen, som i 2007 påtager sig opgaven
som forstandere. De skal give Rødding Højskole en profil og et indhold, der igen får
elever og kursister til at søge højskolen. De løser opgaven. Fra højskolens maskinrum
beretter de om de hårde år, hvor de økonomisk såvel som menneskeligt var presset
til bristepunktet.

Anja og Mads Rykind-Eriksen mødte hinanden som elever på Rødding Højskole i foråret 1992. De blev gift
i 1997. Sammen har de syv børn: Nikoline, Hjalte, Frida, Eskil, Lauge, Røskva og Tøger. I 1995-96 var de på
rygsæksrejse over land fra USA og Canada i nord gennem Mellem- og Sydamerika til Bolivia med to børn
på 1 og 4 år. I 2000-01 rejste de i egen minibus til Rusland, Mellemøsten og Egypten sammen med nu fire
børn i alderen 8, 5, 2 og 0 år.

”Vi havde i nogle år hen over køkkenbordet snakket om, at vi en dag skulle være forstanderpar et
sted,” fortæller Anja Rykind-Eriksen.
Køkkenbordet var placeret i en lærerbolig på Ry
Højskole, hvor Mads Rykind-Eriksen er højskolelærer. Anja læser kunsthistorie på Aarhus Universitet.
Forud har de en erfaring med sig fra Båring Højskole. Mads Rykind-Eriksen fortæller:
”I forhold til de overvejelser, vi gjorde os, da vi
søgte stillingen på Rødding Højskole, havde vi oplevelsen fra Båring med. Vi vidste, hvor alvorligt
det kunne være, at hvis det ikke lykkedes at løbe
Rødding i gang igen, så ville vi ikke bare miste vores job, men også vores bolig, og børnene ville miste deres skole og venner. Det var præcis det, der
var sket i Båring. Det havde vi alt sammen med i
bagagen.”
Anja og Mads Rykind-Eriksen var begge lærere
på Båring Højskole. De havde været der i fem måVILJEN TIL RØDDING

neder, da højskolen lukkede i foråret 2000.
Anja Rykind-Eriksen: ”Det var forfærdeligt. Vi
ventede vores fjerde barn, jeg var højgravid med
Eskil. Vi røg ud af vores bolig, der skulle sælges.
Da er det, vi første gang får tanken om at være forstandere. Vi sidder med et andet lærerpar og diskuterer, hvordan vi sagtens selv kunne have gjort
det bedre, hvis vi havde siddet ved roret. Men vi
var alt for grønne.”
Mads Rykind-Eriksen: ”Det er på Båring – og i
krisen på Båring – vi finder ud af, at vi er gode til at
arbejde sammen, og at vi godt kunne tænke os at
gøre det igen. Jeg tror jo sagtens, at Båring kunne
være reddet med de rette folk. Den erfaring har vi
også med i bagagen, da det nogle år senere bliver
Rødding.”
Anja Rykind-Eriksen: ”Vi har altid gerne villet
arbejde sammen. Vi drømte jo også om, at vi kunne blive lærere sammen på Ry Højskole, men det
kunne ikke lade sig gøre.”
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Anja Rykind-Eriksen
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Født 1965 i Harreslev i Sydslesvig som en del af det danske mindretal.
Datter af kontorassistent Dede Cordsen og mekaniker Kurt Cordsen.
Realeksamen i Flensborg 1981.
HF-eksamen fra Aabenraa Statsskole 1983.
Højskoleelev på Egmont Højskole 1983-84.
Lærereksamen fra Haderslev Statsseminarium 1988.
Folkeskolelærer 1988-89.
Værkstedselev på Dansk Vævecenter i Haderslev 1989-91.
Elev på Rødding Højskole foråret 1992.
Væveunderviser for indvandrerkvinder 1992-93.
Afgangseksamen fra Aarhus Kunstakademis skaftevævslinje 1999.
Højskolelærer på Båring Højskole 1999-2000.
Bachelor i kunsthistorie fra Aarhus Universitet 2005.
Forstander på Rødding Højskole fra 2007.
Mag.art. i kunsthistorie 2012.

Anja og Mads Rykind-Eriksen flytter i 2000 fra
Båring Højskole til Ry Højskole – efter en rundrejse i Rusland og Mellemøsten – hvor Mads bliver
højskolelærer. Anja føder Eskil og beslutter at supplere sin væveuddannelse med at studere kunsthistorie på Aarhus Universitet.

Den grundtvigske gryde
Anja Rykind-Eriksen forklarer, at Mads fra fødslen
faldt i den grundtvigske gryde, og at han så det
som sit kald at blive forstander.
”Det gør man i Mads’ familie. Efter man har været lærer i nogle år, begynder familiemedlemmerne
at spørge: ’Hvornår skal du være forstander?’ Eller:
’Skal du ikke søge den stilling, der lige er slået op?’
Der er i den familie en stor arv, man skal løfte. Og
helst skal man starte en skole, det er allerbedst.”
Mads Rykind-Eriksen bekræfter det: ”Ja, i det
mindste skal man blive leder på en af de store
grundtvigske højskoler som Ryslinge eller Rød100

ding. Det er rigtigt, at der ligger sådan et uudsagt
forventningspres i familien – men mest af alt i mig
selv.”
Mads Rykind-Eriksens morfar hedder Frede Bording (1908-1996) – en legende i den grundtvigske
skoleverden. Frede Bording er født og opvokset
på Ry Højskole, hvor hans far var forstander fra
1907 til 1926. Frede Bording blev højskolelærer på
Rønshoved Højskole og Ollerup Højskole, inden
han i 1940 sammen med svogeren Sune Andresen købte Engelsholm Slot, hvor de oprettede Engelsholm Højskole. Frede Bording drog videre til
København, hvor han i 1942 starter Københavns
Folkehøjskole og i 1945 også Bordings Friskole. Da
Mads Rykind-Eriksen i 1976 starter som elev på
Bordings Friskole, får han sin morfar som leder og
lærer.
”Hvis jeg skal nævne ét menneske, der har været med til at forme mig som den, jeg er, så er det
min morfar – ingen tvivl om det. Mit engagement
i de frie skoler, højskolen og kampen for den, hele
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den grundtvigske forståelse af livet har jeg fra min
morfar,” forklarer Mads Rykind-Eriksen.
”Og der har Anja ret,” fortsætter han, ”der ligger
en arv, en forpligtelse hos mig til at bringe de tanker videre, og hvis jeg ikke selv gør det, hvem skul-

at gør vi det ikke snart, så vælger jeg museumsvejen. Jeg var jo næsten færdig med kunsthistorie, og
det, syntes jeg, også kunne være enormt spændende. Men jeg er jo heller ikke faldet i en grundtvigsk
gryde.”

“Det gør man i Mads’ familie. Efter man har været lærer
i nogle år, begynder familiemedlemmerne at spørge:
‘Hvornår skal du være forstander?’ (...) Der er i den
familie en stor arv, man skal løfte. Og helst skal man
starte en skole, det er allerbedst.”
le så? En højskole er ikke hvad som helst, det er jo
det at ville præge de unge mennesker med livs- og
folkeoplysning – det, der ligger i den grundtvigske
ånd – hvor man nok skal have faglig dygtiggørelse,
men hvor det vigtigste er, at man gennem undervisning og samvær kommer til at spekulere over sit
eget liv og fællesskabet med andre. Det er derfor,
jeg de sidste par år har kastet mig ind i kampen for
at bevare forstanderes og læreres bopælspligt, som
for mig er fællesskabets dna på en højskole.”
”Jeg har med i min arv, at man skal kæmpe for
de helt grundlæggende kerneværdier. Til dem
hører fortællingen og sangen. Man skal på et højskoleophold sørge for, at eleverne kommer rundt i
Højskolesangbogen og ikke kun lærer alle de nye
sange, men også salmerne – selv i en sekulariseret
verden. Jeg lægger ikke skjul på, at der er en traditionsoverførsel i højskolen, jeg føler mig forpligtet
på.”
Anja Rykind-Eriksen er ikke faldet i nogen
grundtvigsk gryde. Hun er født og opvokset i det
danske mindretal i Sydslesvig som datter af en kontorassistent og en automekaniker. Hun tog til Danmark og blev mønsterbryder med lærereksamen
og magisterkonferens i kunsthistorie.
”Jeg havde derfor slet ikke alle de tanker, som
Mads gjorde sig, da vi besluttede, vi gerne ville
være forstandere sammen. Jeg ville bare gerne
væk fra Ry, jeg ville videre, og jeg sagde til Mads,
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Mads Rykind-Eriksen: ”Men vi var begge tiltalt
af friheden til selv at lave en skole, sætte vores eget
præg på en skole, arbejde sammen på en skole.
Det skulle afprøves.”

Vejen til Rødding
Mads og Anja Rykind-Eriksen mødte hinanden, da
de begge var elever på Rødding Højskole i foråret
1992. Men det er ikke romantik, der spiller ind, da
de søger stillingen.
Mads Rykind-Eriksen: ”Det spillede mere en rolle, at det var den første højskole. Men vi havde jo
også søgt på Ryslinge Højskole, og ville de have
haft os på Ryslinge, var det nok der, vi var endt.
Der var så også det ved Rødding, at det var knald
eller fald ... ”
Anja Rykind-Eriksen afbryder: ”Ja, kan man ikke
starte en helt ny højskole, så må man genstarte
en!”
Anja og Mads Rykind-Eriksen bliver først ansat
i andet heat.
Da stillingen slås op i juni 2006, hvor højskolen
søger en forstander, der skal stå for genstarten, er
de blandt ansøgerne. De kommer til samtale, men
vælger at trække sig. Økonomien var simpelthen
for dårlig.
”Vi betingede os, at skolen havde en økonomi,
der muliggjorde at løbe den i gang. Men bestyrelVILJEN TIL RØDDING

“... og hver gang man
søgte Rødding
Højskole i sit søgefelt
på Google, kom der
lortehistorier op fra
før vores tid.”
Anja Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen
* Født 1969 i København. Søn af indretningsarkitekt og etnolog mag.art. Kirsten
Rykind-Eriksen og advokat Jens Rykind-Eriksen.
* Afslutter ni års skolegang på Bordings Friskole i København 1985.
* Vivild Ungdomsskole i 10. klasse 1985-86.
* Student fra Sankt Jørgens Gymnasium, København 1989.
* Landmandsuddannelsens første trin på Malling Landbrugsskole 1989.
* Et års landbrugspraktik på svinegård ved Mejlby nord for Aarhus 1989-90.
* Ni måneder med rygsæk i Asien 1990-91.
* Elev på Rødding Højskole foråret 1992.
* Cand.mag. i historie og filosofi fra Aarhus Universitet og Lund Universitet 2000.
* Højskolelærer på Båring Højskole 1999-2000.
* Højskolelærer på Ry Højskole 2001-2007.
* Forstander for Rødding Højskole fra 2007.

sen lagde kortene på bordet og sagde, at der kun
var penge til fjorten dage. Så svarede vi, at de ikke
engang skulle overveje at tage os, for det var for
lidt,” forklarer Mads Rykind-Eriksen.
Ansøgerparret kører hjem til Ry og fortsætter
med at passe deres arbejde som højskolelærer og
studerende. Men et halvt år senere, den 10. januar

“... når vi snakker om
personer, der har været
afgørende for genstarten
(...) så regner vi Thor West
Nielsen blandt dem. Han
er afgørende for vores ja,
fordi han siger: ‘I kan gøre
det!’ Det er med hans rygstød, vi går ind i det.”
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2007, ringer telefonen.
Mads Rykind-Eriksen fortæller: ”Det var usædvanligt sent, at telefonen ringede. Anja var gået i
seng, og jeg sidder og forbereder næste dags undervisning. Det er Carl Holst, der ringer, og han siger, at Nis Gellert er stoppet, men at de har skaffet
startkapitalen, som vi havde stillet som betingelse.
Så nu har vi altså muligheden – om vi vil.”
”Så går jeg op til Anja i soveværelset – hun lå og
slumrede – og jeg siger til hende: ’Anja, jeg har fået
et telefonopkald, og hvis jeg fortæller dig, hvad jeg
har snakket om, så kommer vi ikke til at sove i
nat.’ ”
Anja Rykind-Eriksen: ”Så stod jeg op – og vi sov
ikke hele natten.”
Mads Rykind-Eriksen: ”Siden har vi hver eneste
dag haft Rødding Højskole på lystavlen. Simpelthen.”

Tvivlen
”Men vi er meget i tvivl,” siger Anja Rykind-Eriksen. Og Mads Rykind-Eriksen forklarer:
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”Jeg sidder i højskoleforeningens bestyrelse og
har derfor en særlig indsigt, og det beroliger mig
ikke, hvad jeg ved om Rødding. Vi får tilsendt skolens regnskab, og vi får højskoleforeningens revisor
til at se på det. Han mener, vi vil løbe tør for penge, og at det ikke vil være muligt for skolen at få en
bankforbindelse.”
I efteråret 2006 stoppede Tønder Bank samarbejdet med Rødding Højskole. Det viser sig umuligt at
finde en anden bank, der tør binde an med højskolen. Efter nogen tid lykkes det dog at få indledt forhandlinger med Merkur Andelskasse, som dog ikke
vil engagere sig, før Nis Gellerts afløser er ansat. (Se
kapitlet ”Der skal være en ild, der brænder”).

“De vil have os til at sige
ja, det er sådan, jeg husker
det. De er jo vældig flinke,
men de er nogle hårde
bananer at sidde sammen med. Det fik vi også
bekræftet, da vi endelig
kom herned.”
Anja Rykind-Eriksen: ”Vi giver også regnskabet til Gitte Flycht, der er forretningsfører på Ry
Højskole, og som vi kender rigtig godt. ’Det kan
simpelthen ikke holde,’ siger hun, fordi skolen er
uden statstilskud og med en milliongæld, der skal
afdrages på. Selvom de kom med tre millioner i en
sæk, ville pengene jo bare fosse ud af den og hurtigt være brugt. Det kan ikke lade sig gøre. Det var,
hvad vi fik at vide. Alle, vi rådførte os med, sagde:
Løb! Det holder ikke.”
Men med til møderne sidder også højskoleforeningens rådgivende chefkonsulent Thor West
Nielsen. Han er ekspert i højskoledrift, men han er
også højskolemand, og han kender højskolehisto106

rien og dens mange historier om, at det umuliges
kunst kan lykkes, når viljen forenes med de rette
folk.
Mads Rykind-Eriksen: ”Vi snakker rigtigt meget
med Thor, og han siger det stik modsatte, og han
har jo det der bankende højskolehjerte, som vi
også har. Og så har han tillid til os.”
Anja Rykind-Eriksen: ”Ja, han siger jo rent ud:
’Det skal I gøre! Hvis nogen kan, så kan I, og jeg
skal gøre alt, hvad jeg kan, for at hjælpe jer. Det
kan godt lade sig gøre, men kun hvis I siger ja.’
Han fik stor betydning for vores ja.”
Mads Rykind-Eriksen: ”Ja, når vi snakker om
personer, der har været afgørende for genstarten
– Carl Holst, Bertel Haarder, Søren Vang Rasmussen, Søren Tang Sørensen m.fl. – så regner vi Thor
West Nielsen blandt dem. Han er afgørende for
vores ja, fordi han siger: ’I kan gøre det!’ Det er
med hans rygstød, vi går ind i det.”

Valget
For Rødding Højskoles bestyrelse er timeglasset
ved at rinde ud. Hvis den ikke kan overtale Anja
og Mads Rykind-Eriksen til at tage jobbet, lukker
skolen. Det er i 11. time. Økonomien taler: Der
ikke er tid til at slå stillingen op. De skal simpelthen overtales. Men Anja og Mads Rykind-Eriksen
er i tvivl. Derfor ringer Carl Holst og inviterer dem
endnu en gang.
”Han ringer og siger, at bestyrelsen synes, vi skal
komme ned til en frokost, og ender det med, at
vi siger nej, så vil de gerne sige ordentligt farvel
over en frokost,” fortæller Anja Rykind-Eriksen.
Bestyrelsen kommer, og der er dækket op hos Carl
Holst. Det er den 20. januar 2007.
”De vil have os til at sige ja, det er sådan, jeg
husker det. De er jo vældig flinke, men de er nogle
hårde bananer at sidde sammen med. Det fik vi
også bekræftet, da vi endelig kom herned,” lyder
det fra Anja Rykind-Eriksen.
Det er Søren Vang Rasmussen og Søren Tang
Sørensen, bestyrelsens formand og næstformand,
der er de hårde bananer. Genstarten af Rødding
Højskole sker i samarbejdet mellem et målrettet
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“Det skal der ikke
herske tvivl om
– jeg var aldrig gået
ind i det her, og jeg
havde aldrig klaret
det her uden Anja.”
Mads Rykind-Eriksen

og selvbevidst forstanderpar og en kompetent bestyrelse, der er benhård i den økonomiske styring.
Undervejs slår det gnister.
Anja og Mads Rykind-Eriksen kører hjem fra
mødet. De er draget af opgaven, men de er i vildrede. Det handler også om fem børn, der skal tages ud af institutioner og skole, og om, hvad de
skal tage sig til, hvis det ikke går.
Det er klart Anja Rykind-Eriksen, der husker
bedst:
”Vi har været til møde med dem hos Carl Holst,
og vi kører hjem mod Ry. Du kan næsten ikke køre
bilen, så vi kører ind på en parkeringsplads og står
sammen på en mørk landevej. Du er nærmest fysisk bange.”
Mads: ”Det kan jeg godt huske. Hvad er jeg
bange for?”

til Søren Vang og siger: ’Med risiko for at du får kaffen galt i halsen – vi har
ombestemt os – vi siger ja.’ Og det gjorde du så.”
Mads: ”Ja, det var et point of no return.”
Anja Rykind-Eriksen: ”Vi er jo flyttet nogle gange, så det der med at man
ikke dør af det, det tror jeg, vi havde med. Det var da ikke ønskværdigt.
Men jeg tænkte: ’Hvis det ikke går i Rødding, så kan vi tage op i ødegården og krybe i ly, indtil vi finder ud af, hvad vi så skal.’ Det var altså en
stor ting i mit hoved, at vi havde den sikkerhedsline.”
Mads Rykind-Eriksen: ”Det skal der ikke herske tvivl om – jeg var aldrig
gået ind i det her, og jeg havde aldrig klaret det her uden Anja.”

lyst til at svare? Ja eller nej?’ Du siger: ’Nej!’ Fordi
du har det sådan her. ’Det er fint,’ siger jeg, ’så
siger vi, at det er sådan det er. Du ringer og siger,
at det skal vi ikke.’ ”

Afgørelsen
Dagen efter ringer Mads Rykind-Eriksen til formand Søren Vang Rasmussen og siger det, som det
er, at de ikke tør binde an med opgaven.
Men nejet bliver en dag senere igen til et ja.
Anja: ”Hvad er det, der sker, Mads? Hvorfor ændrer du mening? Det er jo ikke den grundtvigske
arv, der er stærk nok og gør udslaget.”
Mads: ”Nej, det er ikke arven, der forpligter. Det
er det, du siger, at du står ved min side – at vi er
fælles om det.”

Reception på SU
Den 22. januar 2007 faldt det endelige ja. Den 24. januar kører far og mor
med fem børn ned for at se på fremtiden.
”Vi står alle syv i hjørnet nede ved Lille Fløj og kigger op på hovedbygningen. Jeg kan huske, det var småtåget og det regnede, det var et klamt
vejr. Der var ikke et eneste lys tændt. Skolen var gabende tom. Og så sagde vi til børnene: ’Det er her, vi skal ned!’” fortæller Mads Rykind-Eriksen.
”Og ungerne råbte ’åh nej!’” husker Anja Rykind-Eriksen og tilføjer:
”Mens regnen siler ned, begynder Mads at snakke om storheden i bygninger. Jeg derimod kan kun få øje på de utætte tagrender. Men det er et
meget godt billede på os – jeg er praktikeren her i firmaet.”
Fem dage senere, den 29. januar 2007, har Mads Rykind-Eriksen første
arbejdsdag som forstander for Rødding Højskole. Anja Rykind-Eriksen og
børnene flytter efter skoleårets afslutning.
Det første år får Anja og Mads Rykind-Eriksen tilsammen en forstanderløn på laveste trin, som de supplerer med Anjas SU.
Den 1. marts 2007 tiltræder Mads Rykind-Eriksen officielt, og den 2.
marts er der reception. Venner, familie og højskolekolleger samt mange
lokale møder op.
”Lige pludselig så vi, at der var opbakning – foredragssalen var fyldt.
Det var en god velkomst, vi fik – en flot dag,” siger Mads Rykind-Eriksen.
”Ja, stor og flot,” supplerer Anja Rykind-Eriksen. ”Vi sagde, at man var
velkommen til at blive til aftensmad. Men køkkenet var jo ikke i gang, og
skolen havde ingen penge, så vi betalte selv. Det jokede vi lidt med: ’Anjas
SU gi’r aftensmaden.’ Vi fik chili con carne.”

“Dem, vi fik ansat, vidste hvad de gik ind til. De gjorde det
ikke for pengene, de gjorde det ligesom os selv, fordi de ville
være med til at løfte noget, der var større end de selv.”
Anja: ”Det ved jeg jo ikke, men vi står der i mørket, og du sammenligner det med dengang, du var
i Nepal med din kusine, og du var nødt til at vende
om – du kunne bare ikke gå op af de bjerge, du fik
højdesyge, og det har redet dig som en mare lige
siden, fordi din kusine kunne. Det er noget med
din mandlige stolthed.”
Mads lytter og nikker: ”Det er den der arv –
hvornår er det, den træder i kraft ...?”
Anja: ”Ja, du skal præstere, og du må ikke fejle.
Hvor jeg i stedet siger: ’Hvis det ikke går, så flytter
vi bare op i ødegården og slikker sårene.’ Men jeg
har heller ikke arvet en grundtvigsk gryde, jeg skal
slæbe efter mig.”
Mads: ”Ja, det er forventningspresset – og ja, jeg
bliver bange for opgaven.”
Anja: ”Og da jeg kan mærke, hvor skidt du har
det, siger jeg: ’OK, hvis det er sådan, du har det, så
skal vi ikke gøre det. Der er ingenting, der er det
her værd. Jeg spørger dig: ’Hvad har du allermest
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Anja: ”Det er nemlig rigtigt. Vi har besøgt min
søster, og jeg hører, hvordan du får det, da du fortæller, at vi har sagt nej. Jeg sover ikke hele natten,
og da vi står op om morgenen, siger jeg: ’Det her,
det er simpelthen forkert.’ Jeg ved godt, at det lyder som en bedre historie, hvis det var din arv, der
forpligtede dig. Men det er mig, der siger det til
dig: ’Det her, det er forkert. Vi har i flere år snakket
om det hen over køkkenbordet – om alt, hvad vi
ville gøre sammen på en højskole, hvis vi kunne
bestemme. Rødding Højskole står tom, vi får den
på et sølvfad, vi kan gøre fuldstændig, hvad vi vil,
der ingen lærere, der er ingenting. Og så har den
hele historien, og det er vores gamle højskole.”
Mads: ”Ja, det er rigtigt.”
Anja: ”Og hvad er det, jeg siger?”
Mads: ”Du siger, du vil gøre alt, hvad du kan,
for at det her lykkes for mig – at mit største aktiv,
det er dig.”
Anja: ”Og så siger jeg, at nu går du ind og ringer
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Første arbejdsdag på en tom skole
”Det er min første arbejdsdag, jeg er hernede alene, og jeg sidder alene på
kontoret. Jeg laver en kop kaffe og sidder og tænker: Hvad i himlens navn
skal jeg gribe og gøre i, hvor starter vi? Mens jeg sidder der, banker det på
døren, og den første, jeg tager imod som forstander, er Georg Bendix. Jeg
aner ikke, hvem Georg Bendix er, men han siger: ’Hvad kan jeg hjælpe
VILJEN TIL RØDDING
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med?’ Allerede der får man sådan et vitaminskud,
fordi – ok – jeg er ikke helt alene om det. Der var
selvfølgelig bestyrelsen, og der var Anja osv. Men
det at der kom nogen, der ville hjælpe til, det gav
en tryghed.”
Sådan fortæller Mads Rykind-Eriksen om sin første arbejdsdag. Georg Bendix er højskoleveteran,
han har været forstander på Båring Højskole og i
mange år været ansat som højskolelærer på Rødding Højskole. Han har fra dag ét været en af støtterne for Anja og Mads Rykind-Eriksen, og da han
i 2015 havde 50-års jubilæum som højskolelærer,
fik han opkaldt passagen mellem kontoret og biblioteket efter sig. Et gammeldags, blåt gadeskilt fortæller, at man er i Georgs Passage.
Mads Rykind-Eriksen fortæller videre: ”Dagen
efter kom Knud-Erik Therkelsen som den allerførste udefra, og som jeg kendte perifert fra Grænseforeningen, hvor han er generalsekretær. Han
spørger: ’Kan vi gøre noget?’ Grænseforeningen
havde allerede givet 50.000 kroner i forbindelse
med den store pengeindsamling. Nu kommer han
med forslag om, at vi sammen kan lave et kursus
i efteråret 2007 for Grænseforeningens medlemmer.”
Knud-Erik Therkelsen ved godt, hvad det handler om, når man som forstander sidder på en tom
skole. Så derfor lægger han vejen forbi. Han var
den første forstander for Højskolen Østersøen i
1993, da den skulle startes op. Hans besøg bliver
til et tæt samarbejde mellem Grænseforeningen og
Rødding Højskole, og Grænseforeningen er en væsentlig aktør i den vellykkede genstart. (Se kapitlet
”Vi placerede Porten til Danmark i Rødding”).

Pionerstaben etableres
Ud over Mads Rykind-Eriksen er der i de kolde
martsdage 2007 kun Gitte Iversen. Hun blev ansat
i 2006 og sidder fortsat på Rødding Højskoles kontor som en sikker bastion. Det går op for Anja og
Mads Rykind-Eriksen, at de i første omgang ikke
har brug for lærere, fordi der ikke er nogen fungerende skole med undervisning.
Anja Rykind-Eriksen fortæller:
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”Det første, vi har brug for, er en pedel og en
oldfrue, vi har brug for nogen, der kan holde skolen. Der så jo forfærdeligt ud. Vi gik også selv i
gang. Mads og børnene brugte påskeferien på at
gøre Store Fløj ren, fordi vi skulle have vores første kursus i pinsen. Vi fandt gamle tallerkener med
madrester fra nytårskurset – som var det sidste kursus, Nis Gellert havde lavet, og som der ikke var
gjort rent efter. Vi tog sengetøj af, og Mads gjorde
værelserne rene sammen med vores to store børn
Nikoline og Hjalte.”
Anja Rykind-Eriksen husker, at deres første aktivitet var en stor udlejning til Sct. Georgs Gilderne,
men der var intet personale i køkkenet.
”Så vi slog stillinger op: Køkken – kok, pedel,
oldfrue – og havde nogle enkelte til samtale; Inger Storm var en af dem, og hun er her endnu. Vi
ansatte vores første pedel, og han holdt et par år.
Og vi ansatte vores første kok – der var én ansøger
– og det skulle slet ikke have været ham, men det
blev det!”
Anja Rykind-Eriksen tager en dyb indånding og
rækker ud efter kaffen, mens hun eftertænksomt
siger: ”Og så gik vi i gang.”
Genstarten af Rødding Højskole starter med udlejninger.
”Vi havde et par store udlejninger, som gav penge i kassen,” fortsætter Anja Rykind-Eriksen. ”Højskoleforeningens årsmøde blev afholdt her, de ville
jo gerne hjælpe os med en indtægt. Det var helt
vildt. Køkkenet var jo ikke oppe at køre endnu. Jeg
stod i opvasken i 21 timer i træk.”

Pionerånden
Samtidig skal der arbejdes med at give skolen en
profil, og der skal ansættes lærere, som man ikke i
første omgang har råd til at give løn.
Mads Rykind-Eriksen: ”Vi indrykker et par avisannoncer, hvor vi inviterer til åbent hus for alle, der
kunne tænke sig at blive højskolelærere og hjælpe
med til at genstarte Danmarks første højskole, og
vi er så heldige at få pænt med presseomtale.”
Anja og Mads Rykind-Eriksen husker det som en
stor og overraskende dag, for der kom over 100, og
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det går i arv. Det gælder også en skolekultur. Men
her er ingen til at give arven videre, og derfor skulle vi tænke over alt.”
”Det er kæmpestort at huske tilbage på. Det at
løbe det i gang blev ikke bare Anjas og mit projekt,
men blev virkelig til et fælles projekt – med den
der underlæggende grundtone: Vi vil det! Det var
vildt at opleve en vilje så stor blive sat i front – over
alt andet,” husker Mads Rykind-Eriksen.

selv om der blandt dem var, som Anja Rykind-Eriksen siger, ”en pænt stor
samling af omstrejfende lykkeriddere og småmaniske fantaster,” så var det
oplivende for forstanderparret, at interessen var så stor.
”De blev vist rundt, og jeg tog dem med over i foredragssalen, hvor jeg
fortalte om højskolens situation og om de tanker, vi gjorde os for at genrejse den,” fortæller Mads Rykind-Eriksen.
”Vi havde en kæmpe erfaring med fra Ry Højskole, hvor der kom en ny
forstander i en nedgangsperiode, og hvor de ansatte mere tænkte på at
værne om deres privilegier erhvervet i opgangstider end på højskolen. På
den måde kan det være svært at starte på en frisk. Men her kunne vi sige:
’Vil du have jobbet, så får du en løn svarende til en trekvart stilling, men
vi forventer, at du arbejder 125 procent – det er dine ansættelsesvilkår,
indtil skuden er vendt. Dit privilegium bliver, at du er med til at genrejse
Rødding Højskole. Det var det, vi havde at give dem.”
De vilkår fik nogle til hurtigt at forlade drømmen om at blive højskolelærer på Rødding Højskole. Men når Anja og Mads Rykind-Eriksen ser
tilbage, er de ikke i tvivl om, at det var de barske grundvilkår, der skabte
den pionerånd, som de følgende 5-6 år løb Rødding Højskole i gang.
”Dem, vi fik ansat, vidste hvad de gik ind til. De gjorde det ikke for
pengene, de gjorde det ligesom vi selv, fordi de ville være med til at løfte
noget, der var større end de selv.”
Allerede inden orienteringsmødet havde Laila og Nikolaj Hygebjerg aflagt et besøg. De var lærere på Løgumkloster Højskole, men ville gerne
noget nyt.
Anja Rykind-Eriksen: ”De var helt med på vilkårene, og de drømte om
at være med på et pionerhold – og så havde de højskoleerfaring. Vi vidste
med det samme, at dem ville vi gerne have med.”
Blandt dem, der kom til introduktionsdagen, blev Jens Hostmann ansat. Anja og Mads Rykind-Eriksen fremhæver ham sammen med Laila og
Nikolaj Hygebjerg, fordi de tre blev rygraden på pionerholdet af lærere.
I mere end ti år bidrog de til opturen, inden de fandt nye græsgange. (Se
kapitlet ”Vores ejerskab til stedet var gigantisk”).

Det første kursus
2007 bliver for Anja og Mads Rykind-Eriksen et
barsk år. Økonomien er ikke bare anstrengt, den
går på line mellem lukning og fortsat drift.
”Jeg var simpelthen nødsaget til at parkere
økonomien hos formand og næstformand, og
der var den også i gode hænder,” fortæller Mads
Rykind-Eriksen. ”Bestyrelsen viser sig virkelig at
være kompetent, det er den, der med indsigt og
uden vaklen holder økonomien oven vande.”
Det gav også nogle sværdslag på de hyppige
bestyrelsesmøder og budgetopfølgninger. Den
stramme økonomistyring betød blandt andet, at
forstanderes og læreres idéer blev holdt i kort
snor. Bestyrelsen var med Anja Rykind-Eriksens
ord ”benhård og på økonomiens side, når vores
gode idéer mødte tørre tal.”
Lærerne, der bliver ansat i foråret, kan først tiltræde fra august, og inden da skal man forsøge at
få et langt kursus i gang til efteråret. Men i højskolernes fælleskatalog og i tilgængeligt materiale er
Rødding Højskole markedsført som Global School
med hjemmesiden www.globalschool.dk.
Mads Rykind-Eriksen: ”Der skulle ske noget, og
der var i fælleskataloget nogle korte kurser, Nis
Gellert havde sat i, men som ikke var planlagt. Vi
får et påske- og pinsekursus planlagt, men vi har
kun halvanden måned til at få påskekurset markedsført, så det må vi aflyse. Og hvad sker der?
JydskeVestkysten bringer en artikel med overskriften: ’Endnu et kursus aflyst på Rødding Højskole’.
Artiklen var ledsaget af et gammelt regnfuldt billede af Køreladen, hvor et hjørne var faldet af på
grund af påkørsel, og det signalerede bare totalt

Alt skal opfindes på ny
Der var ved genstarten, som Mads Rykind-Eriksen forklarer det, ingen traditionsoverførsel at læne sig op af. Der var ingen på stedet til at give noget
videre. Alt skulle derfor opfindes på ny.
Mads Rykind-Eriksen fortæller: ”Vi var alle sammen nye, så når vi skulle
lave noget så lavpraktisk som et skema, så skulle vi jo opfinde det helt fra
bunden. Men netop der kunne vi få udtrykt vores drømme om, hvad højskole skulle være; omvendt var det også et kæmpe arbejde, for hvordan
skulle et skema overhovedet se ud? Bare det, syntes jeg, var helt vildt.
Normalt tænker man ikke over, hvad det vil sige at være en del af en kultur.
Når man er en del af en kultur, er der mange ting, der ligger indbygget –
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forfald. Den regionale avis var os ikke nådig i starten, det billede brugte de i lang tid, når de skrev
om os.”
Anja Rykind-Eriksen: ”Ja, og hver gang man søgte Rødding Højskole i sit søgefelt på Google, kom
der lortehistorier op fra før vores tid.”

“Når man er en del af en
kultur, er der mange ting,
der ligger indbygget – det
går i arv. Det gælder også
en skolekultur. Men her
er ingen til at give arven
videre, og derfor skulle vi
tænke over alt.”
Mads Rykind-Eriksen: ”Nu stod det helt klart, at
efter påskekurset var aflyst, så skulle pinsekurset
for alt i verden gennemføres, vi kunne simpelthen
ikke tåle at måtte aflyse én gang til. Men i ugen op
til starten var der kun ganske få tilmeldte, og det
stod til aflysning.”
Anja Rykind-Eriksen: ”Men bestyrelsen tvang os
til at gennemføre – og så gik bestyrelsesmedlem
Peter Holst i gang med at skaffe kursister blandt
venner og i lokalbefolkningen. Det havde vi det
virkelig skidt med, for det var jo fuldstændig, som
man havde gjort tidligere. Jeg kunne slet ikke have
det, så ville jeg hellere lukke, jeg ville simpelthen
ikke køre en skole på den måde. Men det blev vi
tvunget til. Og det var godt, at de tvang os.”
Mads Rykind-Eriksen: ”Ja, for nu kunne vi sige
– efter at have gennemført det kursus – at nu er vi
i gang.”
Anja Rykind-Eriksen: ”Ret beset, så var vi måske
heller ikke særligt dygtige til at lave korte kurser
dengang, vi havde jo aldrig rigtigt prøvet det.”
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Korte kurser – en hård succes
Bestyrelsen tvinger ikke blot et pinsekursus igennem, den beslutter også, at Rødding Højskole, for
at sikre sig, skal gå på to ben: korte og lange kurser.
Det er den gamle historie om gyngerne og karrusellen omsat til højskolepraksis. Den strategi har
man holdt fast i siden genstarten.
Nød kan lære en meget nyt. Var Anja og Mads
Rykind-Eriksen ikke i starten gode til at lave korte
kurser, så blev de det. Forbavsende hurtigt lykkedes det med velbesøgte kurser at give Rødding
Højskole et godt renommé på området. I de første
år, hvor der var få elever på de lange kurser, kunne
man fylde skolen med kursister på korte kurser, og
succesen var stærkt medvirkende til, at Rødding
Højskole det første år kunne bevæge sig fra 0 til
55 årselever.

“Vi har oparbejdet 24 årselever, som betyder,
at vi igen er berettiget til
statstilskud. Det var
euforisk. Jeg bliver helt rørt
nu, og det er, selvom jeg jo
har fortalt den her historie
utallige gange. Det var et
stort øjeblik.”
Mads Rykind-Eriksen: ”Det var da vildt hårdt –
et af årene havde vi 36 korte kurser, som jo både
skulle tilrettelægges, markedsføres og afvikles. Vi
vidste godt fra Ry Højskole, at det er meget sårbart
kun at have ét ben – de lange kurser – men at det
andet ben – de korte kurser – skulle sættes foran,
det havde vi ikke regnet med. Men sådan var det
de første år.”
I de første år bidrog de korte kurser til mere end
halvdelen af højskolens årselevtal. I takt med at
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de lange kurser har fået flere elever, har billedet
ændret sig. I 2018, hvor årselevtallet rundede 100,
udgjorde de korte kurser kun en tredjedel. I jubilæumsåret 2019 – 12 år efter det første pinsekursus
– har Rødding Højskole planlagt 23 korte kurser,
som stort set alle melder udsolgt. Nogle af dem
afvikledes sideløbende med, at forårsskolens lange
kursus havde knap 100 elever. Mange af kursisterne på de korte kurser bor rundt omkring i Rødding
by. Korte kurser sideløbende med de lange kurser
er en hård belastning.
Anja Rykind-Eriksen: ”Selvfølgelig skal vi have
korte kurser; men jeg havde fra starten en drøm
og en ambition om, at der skulle skrues ned for
dem – at vi skal have et par stykker om foråret
og efteråret, og så må sommeren gerne fylde. Jeg
havde slet ingen ambitioner om, at der skulle ligge
kurser spredt ud over de lange kurser og slet ikke
i jul og nytår – der skal vi have fri alle sammen.
Men det kom jeg aldrig igennem med, fordi vi skal
gå på to ben.”

Det første elevhold efteråret 2007
Det var vigtigt for både skolens overlevelse og for
selvopholdsdriften hos de ansatte, at man fik et
langt kursus i gang fra efteråret 2007.
”Det var simpelthen så vigtigt, at vi kunne melde
ud, at nu var vi i gang med det første lange hold,
og at vi med os selv vidste, at vi var i gang med
det, vi ville – lave lange kurser for unge mennesker,” forklarer Mads Rykind-Eriksen. Interviewet
bliver til en samtale mellem ham og Anja.
Anja: ”Vi har endnu ikke fået færdiggjort en ny
hjemmeside og et nyt logo og en masse andre ting,
der skal til for at tiltrække elever.”
Mads: ”Der starter derfor kun otte elever.”
Anja: ”Ja, og hvoraf én er, hvad jeg kalder en
helt almindelig, dansk højskoleelev. Han har meldt
sig til på helt almindelig vis, resten er vi ude at
finde selv. Bestyrelsen går også i gang og ringer
rundt, og de skaffer et par stykker via kommunen.”
Mads: ”Og vi ringer til krisecentre, vi får også
nogle Cirius-elever, og nogle polakker finder os.”
Anja: ”Fra et krisecenter kommer en enlig mor
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’Men vi er jo nødt til at skaffe elever.’ Så ser han
helt uforstående på mig og siger: Mener du, at hvis
ikke vi får dem, så lukker vi?’ Og jeg må give ham
ret, at det er det, jeg mener!”
Mads: ”Da gik alvoren endelig op for ham.”
Anja: ”Men vi havde også den indstilling, at lærerne skal bare arbejde og tro på det her, og det kun
er os, der skal vide, hvor slemt det står til, og der
måske ikke er løn den 1. august eller 1. oktober.”
Mads: ”Men det må også med, at vi vidste, at
det var op ad bakke, og hvis det var os, der drejede nøglen om på Rødding Højskole, ja så ville det
være træls; men det var jo ikke andet, end hvad
folk forventede. Det tog trods alt lidt af det pres,
der hvilede på os.”

med fire børn, og polakkerne viser sig at opholde sig illegalt i Danmark.”
Mads: ”Og Jens Horstmann og Nikolaj Hygebjerg får lavet en flyer, som
de går rundt med på strande og gågader sammen med en flaske vand, som
de giver til forbipasserende.”
Anja: ”Ja, og vi vidste godt fra andre højskoler, at det ikke virkede, men
man kan jo ikke holde ud at sidde på sine hænder.”
Mads: ”Kan du huske den første dag, da vi sad derovre i Røddingstuen
med otte elever, og vi skulle bare derover alle sammen for at fylde mest
muligt?”
Anja: ”Ja, jeg sad og krummede tæer og skammede mig og tænkte, bare
der ikke kommer nogen og kigger. Det var forfærdeligt. Rundvisninger
osv., jeg kunne slet ikke – den her kæmpe skole med så få elever.”

“Jeg har en vinter derinde i sofaen,
hvor jeg er helt færdig. Der er så høj sne,
at jeg ikke kan komme ud med barnevognen. Helt bogstaveligt følte jeg mig
låst inde her. Vi kunne jo ingenting,
vi arbejdede hele tiden. Jeg, vi, vores
familie – vi var ved at blive ædt op af
den her skole – ædt op af Rødding
Højskole. Sådan havde jeg det.”

Søvnløse nætter
Alligevel får Mads Rykind-Eriksen søvnløse nætter:
”Risikoen for at nøglen blev drejet om, og at det
var os, der gjorde det, var altså med os fra dag ét.
Jeg havde for at kunne leve med det faktum sat mig
for i min hjerne at adskille tingene: Vi har Mads, og
vi har højskolen. Og selv om det går skidt, og jeg
kan være nervøs, så skal jeg ikke tage det på mig
personligt. Den strategi gik det meget godt med
i starten. Men hen over sommeren og efteråret,
hvor økonomien fortsat ikke er på plads, begynder
jeg at tænke på det herhjemme i lejligheden privat.
Og ikke nok med det – problemerne fulgte gudhjælpemig med op i soveværelset og ind i ægtesengen for at være sammen med mig om natten og
stå op med mig om morgenen. Jeg havde troet, at
jeg mentalt kunne skille tingene ad, men fordi det
blev så meget af mig selv, endte de økonomiske
problemer med at kolonisere mig.”

Mads: ”Jeg tænkte: Hvis bare en af de her elever forsvinder, så er vi for
få, og så lukker vi. Vi ville simpelthen ikke kunne holde til det rent mentalt, hvis de begyndte at rejse, fordi de var så få. Skolens skæbne lå i deres
hænder, sådan følte jeg det, da vi den første aften sad sammen med dem.”
Anja: ”Men de blev alle otte, og der kom nogle stykker til af samme
kaliber, så vi nåede op på 17. Vi gennemførte med møje og besvær. De
pjækkede og stjal, og det var frygteligt. Og lærerne var dybt frustrerede.”
Mads: ”Det var jo højtuddannede lærere, og de her elever skulle i virkeligheden have socialpædagogisk omsorg og ikke så meget undervisning.
Det var helt vildt. Samtidig skulle vi skaffe elever til foråret 2008 for overhovedet at overleve. Og da kan jeg huske, at vi sidder på lærerværelset,
hvor alvoren pludselig går op for vores musiklærer Rasmus.”
Anja: ”Ja, vi sidder til et møde – vi skal simpelthen skaffe elever til foråret, og vi ringer til psykiatriske afdelinger, om de ikke har nogen, der er
på vej ud, som kan have godt af at komme på højskole. Så langt ude er vi.
Rasmus siger så: ’Sådan nogle vil jeg ikke undervise.’ Jeg forklarer ham:
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Duften af morgenluft
Rødding Højskole holder snuden oven vande i
hele 2007, men uden at få statstilskud. Som Mads
Rykind-Eriksen nøgternt konstaterer: ”Det er vildt
at tænke på i dag, at vi gennemførte et helt år på
pumperne.”
Pumperne arbejdede hårdt, og i efteråret 2007
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er de på bristepunktet. Derfor kommer det som
en forløsning, da den sidste brik i den store pengeindsamling den 27. oktober falder på plads, og
den altafgørende finansieringsaftale med Merkur
Andelskasse kom i hus. Rødding Højskole afværger den konkurs, som mere end et år havde tappet
såvel de økonomiske som de psykiske og fysiske
ressourcer. (Se kapitlet ”Øjeblikket”).
Samtidig kommer man i foråret 2008 op på 31
elever, hvilket ikke mindst skyldes Grænseforeningens engagement – i 2008 har de medvirket til,
at i alt 35 unge sydslesvigere deltager på et langt
ophold. (Se kapitlet ”Vi placerede Porten til Danmark i Rødding”). En hjemmeside med skolens nye
profil er gået i luften i efteråret 2007 og har med
Anja Rykind-Eriksens ord fået ”de første rigtige højskoleelever til at tilmelde sig.”
”Efter alt, hvad vi havde bøvlet med af psykiske
og sociale tilfælde, var det befriende at modtage
helt normale unge mennesker. Vi har stadigvæk
kontakt til nogle af dem i dag – Niels, Charlotte og
Andreas. Og vi sagde til hinanden: Det er sådan
nogle vi skal have – det er dem, vi skal have flere
af. Det kører den rigtige vej.”
Mads Rykind-Eriksen supplerer: ”Det lyder jo
ikke af meget. I efteråret 2007 havde vi én elev,
der kom af sig selv. I foråret 2008 havde vi otte. For
os var det en eksplosiv stigning. Og sammen med
de sydslesvigske elever og nogle Cirius-elever havde vi pludselig et volumen. Vi var jo pinligt bevidst
om, at vi skulle op og have det her volumen. Når
man mærker det, så kommer man ligesom over på
anden luft.”
Anja Rykind-Eriksen: ”Ja, det var det, der skete.
Jeg kan stadigvæk mærke fornemmelsen af, at ’det
er fandme flot’. Vi vejrede morgenluft.”
Da Højskolekataloget – hvor alle højskoler præsenterer sig selv med profil, fag og kurser – udkommer i januar 2008, præsenteres Rødding Højskole ikke længere som Global School, men som
”Rødding Højskole, en almen grundtvigsk højskole”. Her præsenter man også 31 korte kurser, som
hurtigt viser sig at blive en succes.
Fra 0 årslever i 2007 kommer Rødding Højskole
ud af 2008 med 54 årselever og 729.000 kroner i
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overskud. Tidligere højskoleforstander og forfatter
m.v. Finn Slumstrup kaldte det ”en solstrålehistorie
i nyere dansk højskolehistorie”.

Champagnemødet
En junidag i 2008 bliver personalet inviteret ind
i forstanderboligen. Jens Horstmann, en af lærerne, fortæller at stemningen er trykket, for de fleste
tænker, at de nu får beskeden om, at skolen lukker. ”Vi vidste ikke så meget om det økonomiske,
men vi vidste selvfølgelig, at vi levede livet farligt,
og det kunne gå begge veje,” fortæller Jens Horstmann. (Se kapitlet ”Vores ejerskab til skolen var
gigantisk”).

De blå stempler
Det tog seks år at genstarte Rødding Højskole.
”I 2012 er vi der, hvor vi ved, vi kan overleve
– forstået på den måde, at vi er så velkonsoliderede økonomisk og erfaringsmæssigt, at der ikke
sker noget, hvis der kommer nedgang i elevtallet. Vi er blevet ret manøvredygtige,” siger Mads
Rykind-Eriksen.
Den meget store bygningsmasse på mere end
6500 kvadratmeter er et kapitel for sig. Da Anja
og Mads Rykind-Eriksen bliver forstandere i 2007,
overtager de en skole, der er nedslidt og misligholdt. Der kan tælles mere end hundrede punkterede termoruder, og i budgettet er der knap nok
til indkøb af maling. Ved siden af arbejdet med at

“I 2012 er vi der, hvor vi ved, vi kan overleve – forstået på
den måde, at vi er så velkonsoliderede økonomisk og erfaringsmæssigt, at der ikke sker noget, hvis der kommer nedgang i elevtallet. Vi er blevet ret manøvredygtige.”
Men de bekymrede miner skifter til glædestårer.
”Vi har oparbejdet 24 årselever, som betyder, at
vi igen er berettiget til statstilskud. Det var euforisk. Jeg bliver helt rørt nu, og det er, selvom jeg jo
har fortalt den her historie utallige gange. Det var
et stort øjeblik,” fortæller Mads Rykind-Eriksen.
Anja Rykind-Eriksen nikker: ”Vi sidder rigtigt
mange rundt om bordet – lærerne, køkkenet, kontoret, pedellen – og nogle begynder at tude af glæde, da vi lader champagnepropperne springe: Vi
gjorde det! Vi gjorde det! 24 årslever! Det var helt
vildt at se glæden hos medarbejderne. Hold kæft,
det var en stor dag.”
Der bliver stille i stuen under interviewet. Ingen
tvivl om, at øjeblikket er stort, og det oplevedes
som et skulderklap og et vendepunkt.
”Det er jo fantastisk at mærke, at noget man
kæmper så vildt hårdt for, som vi alle havde gjort,
lykkes. Det var jo den der pionerånd, vi kunne fejre, og den blev ligesom boostet til at tage en tur
til,” siger Mads Rykind-Eriksen.
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skaffe elever og kursister, begynder Mads RykindEriksen og bestyrelsen derfor at løbe fondene på
dørene. I begyndelsen er det småbeløb, der kommer ind, men alligevel så meget, at blandt andet
termoruderne bliver udskiftet, og Køreladen og
Røddingstuen, hvor det regner ind, får nyt stråtag.
I 2010 investerer Realdania 500.000 kroner i en
såkaldt bæredygtighedsvurdering, som konkluderer, at det er anbefalelsesværdigt at give penge til
Rødding Højskole.
”Det er en blåstempling af os. De brugte enorme ressourcer på at gå os efter i sømmene, og deres konklusion var entydig, at det, vi har gang i, er
holdbart,” fortæller Mads Rykind-Eriksen.
En anden blåstempling kommer i 2011, da A.P.
Møller Fonden bevilger 20 millioner kroner til at
ombygge Vestfløjen til moderne undervisningsfaciliteter. Vestfløjen er højskolens gamle stald og
lade.
”Selv den dag vi får hovedbygningen renoveret,
og vi har indvielse – hvis det bliver i vores tid – bliVILJEN TIL RØDDING

ver det aldrig følelsesmæssigt større, end dengang
Vestfløjen blev indviet,” siger Anja Rykind-Eriksen:
”Det oplevedes virkelig som en blåstempling. En
ting er jo, at nogle siger noget pænt om os i en rapport. Men at se det blive udmøntet i en stor gave,
det var fantastisk. Ved indvielsen tænkte jeg: ’Den
her følelse vil jeg aldrig komme til at sidde med
igen. Nu kører skolen!’ Det var første gang, siden
vi kom, at jeg fik den tanke: Nu kører skolen!”

Overlevelse på de indre linjer
I 2009 skriver skolens formand Søren Vang Rasmussen en artikel i højskolens årsskrift med overskriften ”Krisen er afblæst”. Set i lyset af hvad man
havde været igennem siden 2006, var overskriften
på sin plads. Men på de indre linjer er der krise.
Anja og Mads Rykind-Eriksen har arbejdet nonstop
i to år, stort set uden ferie eller fridage. Selv jul,
nytår og andre højtider er blevet fejret sammen
med kursister. Krisen er heller ikke afblæst mere,
end at det fortsat opleves, som om den står og lurer på, hvornår den kan slå til igen.
”Vi kan godt begynde dagen med at skille tingene ad. Det handler ikke om, hvorvidt skolen kan
overleve, fordi det tror vi godt, den kan. Men vi
er begyndt at kigge på hinanden: Kan vi overleve?
Det var sindssygt hårdt lige der, hvor formanden
afblæser krisen. Blandt andet på grund af vores
privatliv. Vi får to børn med halvandet års mellemrum,” fortæller Anja Rykind-Eriksen.
Ved ansættelsen havde Anja og Mads Rykind-Eriksen fem børn. I januar 2008 bliver
Røskva født, og i september 2009 kommer Tøger
til verden. Røskva skriger i vuggestuen de første 14
dage, hvorefter hun kommer hjem, indtil hun skal i
børnehave. Det sidste år sammen med Tøger, som
er kommet til.
”Jeg havde dem med overalt,” siger Anja RykindEriksen.
”Og hvorfor kunne det alligevel lade sig gøre,
at vi blev ved?” spørger Mads Rykind-Eriksen, og
han svarer selv: ”Det kunne det, fordi Anja er benhård. Efter to dages barsel var hun fuldt kørende
igen. Hun sad inde i sofaen, fordi børnene skulle
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ammes, og så skulle de i øvrigt passes, og dér, inde
fra hjørnet af sofaen, sad hun med sin computer og
styrede skolen.”
”Men jeg kører på en absolut reserve,” supplerer Anja Rykind-Eriksen. ”Jeg har en vinter derinde
i sofaen, hvor jeg er helt færdig. Der er så høj sne,
at jeg ikke kan komme ud med barnevognen. Helt
bogstaveligt følte jeg mig låst inde her. Vi kunne
jo ingenting, vi arbejdede hele tiden. Jeg, vi, vores familie – vi var ved at blive ædt op af den her
skole – ædt op af Rødding Højskole. Sådan havde
jeg det.”
På spørgsmålet om hvorvidt de ikke overvejede
noget andet, lyder svaret: ”Ikke for alvor, og hvis
vi en enkelt gang snakkede om det, kunne vi ikke
komme i tanke om, hvad det andet skulle være.”
Hvorfra Anja Rykind-Eriksen får styrken, står
som et ubesvaret spørgsmål. Samtidig med at hun
føder børn og er forstander, sætter hun sig for at
færdiggøre det universitetsstudium, hun afbrød
ved ansættelsen, og i 2012 forsvarer hun sin magisterkonferens og kan titulere sig mag.art. i kunsthistorie.

Rundt om næste sving
I jubilæumsåret 2019 oplever Rødding Højskole et
af sine bedste år siden genstarten i 2006. En fyldt
forårsskole og 58 elever på efterårsskolen. Dertil
23 korte kurser, som stort set alle sammen melder
udsolgt. Årselevtallet runder hundrede og overskuddet 1 million kroner.
I jubilæumsåret markerer højskolen også sin
status som lokalt kulturcenter med 175 offentlige arrangementer. Det er en hjertesag for Mads
Rykind-Eriksen, at en højskole skal være åben og
levende i sit lokalsamfund:
”Vi har fået lov at lave den skole, som vi gerne vil. Vi har lange kurser for unge mennesker og
korte kurser for voksne, men den tredje målgruppe – lokalbefolkningen – må ikke glemmes. Det
er virkelig en glæde, at vi har formået at åbne skolen for lokalbefolkningen, og at de kvitterer med
at komme her. Der har været en kreds af mennesker fra byen, som lige fra genstarten har bakket
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skolen op, det har vi så bygget videre på. Denne
vekselvirkning, vi har med en engageret by, er livskraft til højskolen. Det har virkelig betydning for
en højskole som Rødding Højskole at have et så
stort folkeligt engagement lige uden for matriklen.
Det er en mærkesag for mig, som vi er lykkedes
med – at en højskole ikke er noget isoleret, men
skal være en aktiv medspiller i det samfund, den
er omgivet af.”
Det er et langt sejt træk, som Anja og Mads
Rykind-Eriksen er lykkedes med.

“Vi har kun stafetten for
en tid. Og hvornår er det
tid til at give den videre?
Jamen, det er det, når vi
finder det bedst for
Rødding Højskole.”

var det, vi drømte om – så ville vi ikke efterlade
en skole, der er i orden. Der er godt nok masser
af elever, men hvis vi går nu, overlader vi til helt
nye mennesker at løfte skolen. Det kan de ikke, og
det kan vi ikke være bekendt at byde skolen,” siger
Anja Rykind-Eriksen, og Mads Rykind-Eriksen følger op: ”Hvis vi forlod højskolen nu, risikerede vi,
at skolen vilde falde sammen på kort tid – og det
ville jo være ubærligt. Vi har tænkt os at aflevere
noget godt, der kan leve videre. Også for vores
egen skyld.”
”At være her, som vi har fået lov til, er også at
blive en del af en meget, meget stor fortælling,
som vi fejrer 175-året for i år. Det gør mig både
ydmyg og stolt – stolt, fordi det lykkedes at løbe
skolen i gang igen – ydmyg, fordi vores mulighed
grunder sig på det, der ligger før os – at nogen
har holdt den i gang før os i så mange år. Vi har
kun stafetten for en tid. Og hvornår er det tid til
at give den videre? Jamen, det er det, når vi finder det bedst for Rødding Højskole,” slutter Mads
Rykind-Eriksen.

”Egentlig kan man sige, vi har opnået, hvad vi
ville – og hvad vi blev ansat til,” siger de næsten
samstemmende. Det nærliggende spørgsmål er
derfor, hvornår det er tid til at give stafetten videre – vel vidende at skulle svaret findes, gives det
ikke her. De er også mere optaget af at snakke om
opgaver, der fortsat skal løses på Rødding Højskole, end de er af at snakke om en fremtid uden for
skolen. Nogle skifter job, når en opgave er løst.
Andre bliver og tager en ny opgave på sig, så længe opgaverne bliver ved med at melde sig.
Efter et par timers snak om fortiden bliver Anja
Rykind-Eriksen pludselig optaget af nutiden. Der
har været stor udskiftning i lærerstaben, og lærerkræfter, der var med fra 2007, har fundet nyt arbejde. Det betyder, at traditionsoverførslen er presset,
og det kan true enhver højskole.
”Der er jo sket det, at vi er nede i maskinrummet
igen – og det føles lidt ligesom, da vi startede –
fordi der er så stor udskiftning på lærerværelset. Vi
kan simpelthen ikke forlade pladsen nu, hvis det
VILJEN TIL RØDDING
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Nikolaj Hygebjerg og Jens Horstmann:

Vores ejerskab
til stedet var
gigantisk
Det var en pionerånd på de indre linjer, der i den praktiske hverdag rejste Fugl Phønix
af asken og gav den vinger, så den kunne flyve. Nikolaj Hygebjerg og Jens Horstmann
var som lærere med fra starten og er hermed en del af grundstammen, der på ti år
får Rødding Højskole til at gå fra nul elever til hundrede elever. De fortæller om det
som et eventyr, de har været med til at skrive. Men også om de vanskeligheder, der
opstår, når pionertiden slutter.

”Vi var lige flyttet ind, da jeg en aften stod og kiggede ud på en gabende tom skole, og jeg tænkte:
Vi er landet midt i et eventyr, som vi skal være
med til at fortælle. Jeg kiggede over på hovedbygningen, og jeg så et slot. Det var magisk – vi var
kommet til et sted, hvor vi kunne drømme og tænke stort.”
Sådan fortæller Nikolaj Hygebjerg. Nikolaj og
hans kone Laila Hygebjerg bliver ansat som de
første lærere, der skal være med til genstarten. I
sommeren 2007 flytter de ind i Flors Hus, hvor de
fik 10.000 kroner til at gøre en lejlighed beboelig
for familien med to børn.
I maj 2007 indrykker Anja og Mads RykindVILJEN TIL RØDDING

Eriksen en annonce i landets aviser, hvor de inviterer til åbent hus for lærere, der kunne tænke
sig at være med til at genstarte Danmarks ældste
højskole.
Laila og Nikolaj Hygebjerg er lærere på Løgumkloster Højskole, men har en drøm om at være
med til at skabe noget fra grunden.
”Vi har altid haft som mål, Laila og jeg, at omgive os med mennesker, der brænder for noget. Dagen efter vi har set annoncen, kører vi til Rødding.
Anja viser os rundt, og jeg husker, vi kom til steder, hvor hun ikke selv havde været endnu. Det var
fantastisk. I mødet med Mads og Anja oplevede vi
nogle mennesker, der var engagerede på samme
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Nikolaj Hygebjerg
*
*
*
*
*

Født på Amager 1977 og opvokset i Malling.
Uddannet som industriel designer med voksenpædagogisk grunduddannelse 2001.
Egen virksomhed Ideboksen.dk siden 2001.
Art Director hos helsekostleverandøren Mezina A/S 2001-2002.
Højskolelærer sammen med sin kone, designer Laila Hygebjerg på Løgumkloster Højskole 		
2003-2007.
* Højskolelærer på Rødding Højskole 2007-2017.
* Højskolelærer på Brandbjerg Højskole fra 2017.
* Nikolaj og Laila Hygebjerg har sammen tre børn, og sammen var de højskolelærere på 		
Rødding Højskole i 10 år. Efter Rødding Højskole bosatte de sig i økolandsbyen Friland på 		
Djursland.

måde, som vi selv ønskede at være. Vi tænkte: Det
er det her, vi skal,” fortæller Nikolaj Hygebjerg. Allerede inden åbent hus-dagen er de ansat.

Tro flytter bjerge
Laila og Nikolaj Hygebjerg bliver foreslået at søge
orlov i Løgumkloster. Men de svarer: ”Vi kommer
kun, hvis vi kan få lov at tro på det.”
Fra den 1. august 2007 skifter de deres faste
job i Løgumkloster ud med et usikkert projekt i

“Det var magisk
– vi var kommet til et sted,
hvor vi kunne drømme
og tænke stort.”
Rødding. I månederne forinden kører Nikolaj til
Rødding, når han har fri, for ulønnet at hjælpe
Mads Rykind-Eriksen med at lave hjemmeside og
PR-materiale.
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”Fra dag ét blev vi ramt af en ånd, man ikke finder andre steder – helt sikkert fordi Rødding Højskole er den ældste højskole. Det fantastiske var, at
den ånd skulle vi være med til at vække til live igen
– og jeg må sige, at vi var med til, at det lykkedes
– det er en stolthed, jeg altid vil have med mig,”
siger Nikolaj Hygebjerg.

Kom og fortæl, hvad du kan
Jens Horstmann er nyuddannet cand.jur. og leder
efter noget at lave. Hans kæreste ser annoncen i
Jyllands-Posten: ”Rødding Højskole genåbner. Vi
søger lærere. Kom og fortæl, hvad du kan.” De kører derned.
”Det var et cirkus,” fortæller Jens Horstmann.
”Jeg tænkte: Hold nu kæft! Jeg vandrede rundt
blandt mere end hundrede håbefulde typer, men
jeg kunne højst få øje på en håndfuld normalt udseende. Vi blev vist rundt, og Mads tog os med
over i foredragssalen, hvor vi startede med fællessang, og hvor folk kappedes om at synge højst for
at gøre et godt indtryk. Mads fortalte om projektet
og lagde kortene på bordet: Det bliver op ad bakke
og svært, vi skal arbejde solen rundt for en lav løn,
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selv skabe alt med fag og skema og være med til at
definere, hvad Rødding Højskole skal være for et
sted. Mange fandt hurtigt ud af, at de skulle være
blevet hjemme. Men jeg fik snakket med Mads på
tomandshånd, og ja – så blev jeg tændt.”
Jens Horstmann fortæller videre: ”Jeg blev indfanget af det entreprenante ved opgaven – pionerånden – at vi skulle være med til at genopbygge
den ældste højskole. Det var for vildt. Og hvis det
fejlede – hvad så? Ja, jeg var 28 år, og havde ikke
noget at miste og kunne bare tage tilbage til Aarhus og få et job som jurist.”
Men Jens Horstmann blev. Det samme gjorde
Laila og Nikolaj Hygebjerg. De var ansat i henholdsvis 12 og 10 år. Sammen med Anja og Mads
Rykind-Eriksen, oldfrue Inger Storm og Gitte Iversen på kontoret udgjorde de grundstammen, der
tager det lange seje træk.
”Der er sindssygt stor udskiftning, for de fleste
kan jo ikke holde til det, eller de har ikke troen
på det, så de rejser igen efter et halvt eller et helt
år,” fortæller Nikolaj Hygebjerg. ”Men Laila og jeg
sammen med Jens, Anja og Mads brændte virkelig
for det, og det er stærkt at tænke på i dag, at vi virkelig også troede på det. Vi var virkelig ikke i tvivl

Højskole er skabt på, så den blev levedygtig. Helt
konkret skete det ved, at vi på de første hold fortalte eleverne om Grundtvig, samtidig med at de fik
en Mac-computer stukket i hånden. Ude omkring
blev det med Mac’en kaldt for et billigt trick for at
lokke elever til den kriseramte højskole, men for os
var det en symbolhandling på det, vi ville.”

Pionererne flytter ind
”Jeg blev officielt ansat fra den 1. august 2007, men
i løbet af sommeren rykker vi ind og begynder at
planlægge. Der var jo ikke andet at gøre. Det her
sted skulle genopstå, og der var ikke andre end os
til at realisere det, så straks vi var ankommet, gik
vi i gang. Det lyder grotesk, men sådan var det,”
fortæller Jens Horstmann.
”Jeg kan huske, at vi under rundvisningen på
åbent hus-dagen kom op til et værelse over biblioteket og fik at vide: Her skal der bo en lærer. Det
så håbløst ud og lignede mest af alt en tvangsauktion! Det værelse fik jeg så! Og jeg måtte selv sætte
det i stand. Under halvtaget er der en skunk, som
jeg indrettede til soveværelse, og jeg betalte selv
for at få lagt lys derud.”

“Jeg blev indfanget af det entreprenante ved opgaven
– pionerånden – at vi skulle være med til at genopbygge
den ældste højskole. Det var for vildt.”
om, at det ville lykkes – selvom de fleste omkring
os sagde det modsatte. Og måske det også øgede
vores stædighed.”
Nikolaj Hygebjerg uddyber: ”Laila og jeg er jo
som Mads og Anja oplært i den klassiske højskole,
og vi beslutter fra starten, at det er det, vi vil skabe.
De fleste højskoler i nullerne har en faglig profil,
men det vil vi ikke have. Det skal være en almen
højskole. Og vi er enormt målrettede – ikke mindst
Mads har det som et klart pejlemærke. Denne
målrettethed mod det almene blev vores styrke.
Vi ville forny den gamle tradition, som Rødding
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Jens Horstmann og Nikolaj Hygebjerg gør meget ud af at fortælle om praktiske episoder fra den
første tid.
”Jeg er ikke i tvivl om, at alt det med, at vi var
selvbyggere, gjorde noget ved os. Helt konkret gik
vi jo og malede, lagde gulv og istandsatte boliger
og undervisningslokaler, ligesom vi selv byggede
stativer, vogne, højttalere, og hvad vi ellers skulle bruge til vores fag. Der var jo kun os til det.
I modsætning til dem der kom senere, udviklede
vi på den måde et ejerskab til stedet, der var helt
gigantisk,” siger Jens Horstmann.
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“Det spændende i
starten var, at det
ikke var defineret,
at Mads og Anja var
ledere. Vi knoklede
løs som et ligeværdigt
team i en total
startup-stemning.”
Nikolaj Hygebjerg

Jens Horstmann
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Nikolaj Hygebjerg snakker om en kærlighed til
stedet: ”Når jeg har haft mine hundredevis af rundvisninger, har jeg altid været stolt, når jeg stod med
dem på gårdspladsen og pegede på hovedbygningen, hvor der står Rødding Højskole. Der sker
noget med én, når man er med som pioner – man
bliver ét med stedet – det bliver ligesom en del af
en selv. Min egen historie blev da også, at jeg var

lærerne det første år, indtil der er elever, knokler
derudad for 75 % i løn. Mads og Anja arbejder det
første år for tilsammen én løn. På den måde kunne der blive råd til at ansætte to lærere yderligere.
Lønnedgangen var ikke et diktat oppefra, men en
fælles beslutning og et af vidnesbyrdene om den
korpsånd, som herskede i den medarbejderstab,
der realiserede genstarten.

“Den allerstørste opgave var at sørge for, at eleverne
aldrig opdagede, at de var så få.”
med til at bygge Rødding Højskole op – også sådan helt konkret ved at vi f.eks. skulle sætte vores
egen lejlighed i stand, så den var til at bo i – at vi
de første par år var både lærere og håndværkere.”

En korpsånd har ingen leder
Bestyrelsen har i budgettet givet mulighed for ansættelse af fire lærere.
”Men med kun fire lærere ud over Anja og Mads
til at løbe det i gang ville vi jo dø,” siger Nikolaj Hygebjerg. Man bliver derfor enig om, at alle
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Det kendetegner da også Jens Horstmann og Nikolaj Hygebjerg, når de fortæller, at de med stolthed siger ”vi” og ikke ”jeg”, når de skal fortælle
deres historie. Nikolaj Hygebjerg forklarer:
”Det spændende i starten var, at det ikke var defineret, at Mads og Anja var ledere. Vi knoklede
løs som et ligeværdigt team i en total startup-stemning. Alt var til diskussion, og alt kunne og skulle
jo laves, ligesom vi ville have det. Hvilke fag skal vi
satse på? Hvordan skal skemaet se ud? Hvor langt
skal et ophold være? Osv. Det var helt uoverskueligt, men vildt spændende. Mads og Anja kom
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med deres erfaringer fra Ry Højskole, som blev
kombineret med vores fra Løgumkloster. Da vi
f.eks. skulle definere husreglerne for Rødding Højskole – dem skulle vi jo også opfinde – havde vi
gode erfaringer med os fra den kristne højskole i
Løgumkloster, hvor der ingen alkohol var i hverdagen. Og i sammenhæng med at vi ville sætte det
faglige i højsædet og være med til at ændre på det
præg af noget useriøst, der hang over højskolerne
i starten af nullerne, besluttede vi, at Rødding Højskole skulle være alkoholfri i hverdagene.”

men vi har aldrig registreret en eneste elev, der
kom på grund af den danmarkstur,” fortæller Nikolaj Hygebjerg.
Hjemme igen sætter de sig og ringer til fængsler, krisecentre, socialforvaltninger med flere, og
herfra kommer de otte elever, som i august 2007
danner genstartens første elevhold.
”Vi kommer efter en måned op på 17, men kun
to af dem havde valgt det selv. 17 elever og otte
lærere, når vi regner Anja og Mads med. Flot normering! Men vi var med til at fylde op,” siger Jens

“At vi beslutter ikke at sænke overliggeren var enormt
hårdt, men jeg tror, at det er årsagen til, at vi to år efter
modtager 37 almindelige og velfungerende elever.”
”Jeg synes, det er vigtigt at fortælle om genstarten, at den lykkedes, fordi vi var et ’vi’. Vi er
sammen om, at der ikke er nogen øvre arbejdstid, og vi er sammen om at beslutte, at vi kun får
75 procent i løn. Vi ved, at vi kun sammen kan
få de elever, der gør, at vi kan få fuld løn,” siger
Jens Horstmann. Og Nikolaj Hygebjerg supplerer:
”Skolen blev ikke genstartet på de visioner, Mads
og Anja kom med, men på de visioner vi hver især
bidrog med, og som vi sammen udviklede til en
fælles vision for Rødding Højskole. Det var simpelthen et teamwork, som for mig er fantastisk at
tænke tilbage på.”

Det første elevhold
Arbejdet i foråret og sommeren 2007 handler om
at skaffe elever nok til at starte efterårsholdet op
sidst i august. En af Jens Horstmanns og Nikolaj
Hygebjergs første indsatser er at rejse rundt i landet med 10.000 brochurer og 1500 flasker vand.
”Vi står på gågader og uddannelsessteder, vi er
på Skanderborg Festival for at fortælle om det fantastiske projekt, der hedder Rødding Højskole. Vi
havde det sindssygt sjovt, Jens og jeg, og vi finder
modtagere til samtlige brochurer og vandflasker;
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Horstmann og forklarer:
”Den allerstørste opgave var at sørge for, at eleverne aldrig opdagede, at de var så få. Alle højskolefolk ved, at noget af det mest skrøbelige med
så få elever er, hvis de begynder at tage et andet
sted hen. Det er den visse højskoledød. Så vi løb
sindssygt stærkt. Hver eneste gang vi lavede en aktivitet i intro-ugen eller en weekend, så mødte vi
talstærkt op som personale.”
”Et af vores stærke principper var, at lige meget
hvilke elever vi havde, skulle vi gennemføre undervisningen efter højeste fællesnævner,” siger Nikolaj
Hygebjerg. Eller med Jens Horstmanns ord: ”Vi var
allesammen enige om, at vi opfører os, som om vi
ikke er en højskole i krise, og vi underviser, som
om vi har et hold med 60-70 fantastiske outstanding elever, og det er den standard, som sådanne
elever vil have, vi kører efter.”
Nikolaj Hygebjerg siger det samme, men husker
det også som ”karikeret ud over alle grænser”:
”Jeg lavede i design en storslået plan. Vores første projekt var i samarbejde med en isbutik i Vejen,
hvor vi skulle designe en beholder til at bære isvafler hjem i. Da vi skulle præsentere resultatet, stod
jeg der med en mentorelev, en åndsfraværende,
ligeglad islænding, en tredje som var otte år inde i
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“De første små elevhold
fik vores undying
attention – ligesom din
førstefødte gør (...) og
betydningen af, at vi boede
lige omkring dem, kan ikke
overvurderes. De siger jo
også, at de kommer hjem,
når de kommer tilbage
på besøg.”
Jens Horstmann

hovedet og vild med dyr, en fjerde der havde været hjemløs, og en femte der var handicappet. Det
var det hold, jeg mødte op med. Jeg var kommet til
at holde af dem, men det var svært at skulle virke
seriøs med dem over for et firma.”
Men Nikolaj Hygebjerg konkluderer: ”At vi
beslutter ikke at sænke overliggeren var enormt
hårdt, men jeg tror, at det er årsagen til, at vi to
år efter har et forårshold med 37 almindelige og
velfungerende elever.”

“... det er otte kernesunde
unge, der i foråret 2008 har
tilmeldt sig af egen fri vilje, som bliver den sokkel,
hvorpå højskolen bygges op
de kommende år.”
Jens Horstmann: ”Man kan simpelthen ikke lave
god højskole, hvis man skal skrabe smørret henover brødet. Bestyrelsen spurgte da forståeligt nok
de første år: ’Hvorfor skal I være så mange lærere, når der er så få elever? Hvad går de rundt og
laver?’ Udefra ser det jo også håbløst ud med en
lærer til hver anden elev. Men her beundrer jeg
Mads og Anja, for de har altid svaret, at det skal vi.
For hvis vi ikke gør det, så kan vi ikke udbyde det
antal af fag og den kvalitet til vores elever, vi vil,
og hvis vi ikke kan det, så kan vi på sigt ikke få elever nok. Strategien ser vanvittig ud på et regneark,
men den gav bonus.”

Ø-møderne
Både Jens Horstmann og Nikolaj Hygebjerg kalder
undervisningen på det første hold for et absurd teater, de opførte.
”Det var en særlig stemning, man gik rundt i.
Jeg var ikke bange eller nervøs, selvom det, vi stod
midt i med den elevgruppe, lignede noget, der al134

bjerg mener, at ”Porten til Danmark” skygger for den solstrålehistorie, at
det er otte kernesunde unge, der i foråret 2008 har tilmeldt sig af egen fri
vilje, som bliver den sokkel, hvorpå højskolen bygges op de kommende år.
”Det var helt fantastisk, at sådan nogle helt almindelige unge af egen
fri vilje – guderne må vide, hvorfor – dukker op. Sydslesvigerne var tunge
og røg hash og drak bajere i hverdagene – ja, vi så igennem fingre med
mange ting, for vi havde ikke råd til at smide dem ud. Men vores samvær
med denne lille gruppe sunde unge bliver nøglen til, at vi blev ved med at
tro på det,” siger Nikolaj Hygebjerg.
Jens Horstmann bekræfter: ”De her kernesunde unge fandt sammen –
måske på trods af de ikke så nemme sydslesvigere – og de støttede os,
og vi gav dem dobbelt opmærksomhed tilbage. Der opstod en fantastisk
kemi mellem os, som jeg aldrig glemmer, og de overbeviste os om, at det
er sådan nogle, vi skal lave højskole for, og at det kan vi godt.”
Jens Horstmann bliver bevæget, da han fortæller historien: ”De otte elever har simpelthen en særlig plads i vores hjerter. De blev en sokkel, vi
kunne stå på. De blev også ved med at komme igen. Det var dem, vi byggede den nye elevforening op sammen med. Og en af dem, Andreas, kom
tilbage som lærer hos os nogle år. Jeg kan huske, jeg sagde til dem den
sidste aften, at de havde vist os, hvad det her kunne blive til. ’Tænk, hvis vi
en dag kan have hundrede af jeres slags,’ sagde jeg. Det lød som en drøm.
Men den drøm gik i opfyldelse på det hold, jeg sluttede min ansættelse
med efter 12 år. Det er da en fantastisk historie.”

drig kunne komme en højskole ud af. Det var bare
absurd, og man er ikke bange for det absurde. Vores overlevelse var, at vi opgav at forstå, hvad vi
havde gang i – det var simpelthen for mærkeligt,”
fortæller Jens Horstmann.
Som en del af overlevelsen opfandt lærergruppen Ø-møderne.
”Det lyder, som om det var økonomimøder,
men dem havde Mads og Anja med bestyrelsen.
I stedet holdt vi øl-møder. Ø stod simpelthen for
øl. Når det hele blev for absurd, satte vi os sammen, så hinanden i øjnene og sagde: Er vi enige
om, at det her er vanvittigt? Ja, det var vi, og så
sagde vi ’skål’ og skyllede efter,” forklarer Nikolaj
Hygebjerg.
”Det vanvittige bestod i, at vi ikke vidste, om
økonomien holdt til næste mandag, og fordi vores elever var en ubegribelig, broget flok fra alle
mulige forskellige lande, med forskellige handicap,
med motivation i øst og vest – de drak, stjal, løj, fik
psykoser, blev voldelige, mødte op til undervisning
på må og få – alt imens vi ufortrødent underviste
dem på højeste niveau. Ø-møderne var derfor terapi for vores overlevelse. Vi skabte et rum, hvor
vi kunne grine af og holde sjov med det, der ellers
ville have gået os på – måske havde fået os til at
opgive. På Ø-møderne skabte vi også en stemning
af, at det absurde selvfølgelig bare var et trin på
vej op mod lyset – at man som i et eventyr skal gå
så grueligt meget igennem, inden det bliver godt,”
fortæller Jens Horstmann med et smil.

Hjemligheden
Begge lærere betoner vigtigheden af, at når det ser sværest ud, hiver de
stikket hjem ved at skabe et hjem for eleverne.
”De første små elevhold fik vores undying attention – ligesom din førstefødte gør. Vi gik helt vildt op i at skabe et hjem for dem, og betydningen af,
at vi boede lige omkring dem, kan ikke overvurderes. De siger jo også, at
de kommer hjem, når de kommer tilbage på besøg,” siger Jens Horstmann.
”De møder nogle lærere og et forstanderpar, som tydeligvis brænder for
det, de laver. Jeg tror, de kan mærke gejsten, som også kommer til udtryk
ved, at vi lever, som om højskolen er vores eget hjem – vi bor lige på den
anden side af gårdspladsen og spiser med til næsten alle måltider,” supplerer Nikolaj Hygebjerg.

Otte elever som den afgørende forskel
Det fortælles ofte, at Grænseforeningen med projektet ”Porten til Danmark” er den afgørende faktor i redningen af Rødding Højskole, i og med at
projektet i 2008 skaffer 35 elever til højskolen, 19
om foråret og 16 om efteråret. (Se kapitlet ”Vi placerede Porten til Danmark i Rødding”).
Jens Horstmann nikker da også ja til historien:
”Sydslesvigerne gav os den der volumen, som er så
vigtig. Det lyder måske mærkeligt, men det gør en
stor forskel, om et hold er på 17 elever eller på 27.”
Men såvel Jens Horstmann som Nikolaj HygeVILJEN TIL RØDDING

Here we go
”Det er i foråret 2009 – efter halvandet års hårdt slid – at vi kigger på hinanden og siger: Nu er den der! Vi nåede op på 37 elever – gode elever og
stærke elever. Tænk på, at der to år tidligere og flere år før havde været nul
elever på Rødding Højskole. Det var euforisk, for det var jo resultatet af
vores anstrengelser. Som Laila altid har sagt, at hvis man klemmer ballerne
VILJEN TIL RØDDING
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sammen og løber hurtigt nok, så kan man, hvad man vil, hvis man vil det
nok. Det var, hvad vi praktiserede,” fortæller Nikolaj Hygebjerg.
”Det skal ses i lyset af, at vi havde været lige ved at knække i efteråret
2008,” tilføjer Jens Horstmann. ”Vi kom i gang i kraft af 16 sydslesvigere,
men en gruppe stærke elever, som vi kunne leve højt på i foråret, fik vi
ikke på dette hold. Det var en voldsom mavepuster – som at gå et skridt
frem og to tilbage. Men pludselig med forårsholdet i 2009 blev vi løftet ti
skridt frem.”
Jens Horstmann kalder de 37 elever i foråret 2009 for kulturbærere.
”Det vi oplevede – og det har jeg oplevet et par gange siden – og det
som alle højskolelærere, der har været med længe nok, kender, er, at der
er nogle enkelte elevhold i ens karriere, som står stærkt i erindringen, fordi
det hele spillede. Sådan husker jeg foråret 2009. Det var fandme stort. Vi

var vi et jævnbyrdigt hold med et fælles projekt.
Jeg har fuld forståelse for, at sådan skal det være,
men det er bare vigtigt at få med, at det betød en
ændring.”
Nikolaj Hygebjerg underbygger sin forklaring
med artikelvæggen i Vandrehallen som eksempel
– en 9-10 meter lang opslagstavle med avisudklip
om Rødding Højskole.
”Mads bliver mere og mere den, der tegner
firmaet udadtil – det er ham, der bliver historiefortælleren af vores fælles projekt, og det er ham
og Anja, der bliver fotograferet. Artikelvæggen er
deres væg, og læser du, hvad der skrives af rosende ord om højskolen, så nævnes lærerne næsten
aldrig.”
Nikolaj Hygebjerg understreger, at det intet har
med misundelse at gøre.
”Når en succeshistorie skal skrives, glemmes
fodfolket – sådan er det ofte. Ikke sådan at jeg er
misundelig, for det har aldrig været vigtigt for mig
på den måde at stå frem – og jeg kunne slet ikke
tænke mig den rolle, Mads har. Men det er vigtigt
at få med, at vi var et hold lærere og praktiske medarbejdere, der i starten lagde lige så meget energi i
det som Anja og Mads – at det var en holdindsats,
der gjorde, at genstarten lykkedes.”

“Jeg kan mærke, at jeg har en
grundlæggende stolthed over at have
været med, som jeg aldrig vil komme
til at opleve igen.”
havde jo aldrig prøvet det før. Nu vidste vi pludselig, hvad det ville sige at
holde højskole. Vi ramte den lige i røven, så at sige.”
Nikolaj Hygebjerg fremhæver lærerkollegiet: ”Vi var også et lærerhold
på det tidspunkt, der havde været sammen et stykke tid, og hvor hver især
byder ind med noget, som er med til at løfte det hele. Vi var gode sammen. Og eleverne gjorde os bedre. Det var et hold med en god kemi, og
det var fantastisk nu at undervise elever, der tog imod fra den høje overligger, vi fra start havde sat for undervisningen.”

Når pionertid bliver til hverdag, rejser
pionererne
”Hvordan bevarer man humøret?” Jens Horstmann
gentager spørgsmålet, da det bliver stillet.
”Det er jo det, der hele tiden er opgaven, og
jeg har tænkt over, at det egentlig var nemmere at
bevare gejsten i de første år, og sværere, efterhånden som vi vidste, at nu var genstarten lykkedes.
Det har slået mig et par gange de senere år, at det
sgu var blevet lidt nemt og kedeligt – at det hele
ligesom for meget var begyndt at gå af sig selv – at
der ikke skulle kæmpes længere.”
Nikolaj Hygebjerg tilføjer: ”Det gik op for mig,
at jeg mere er projekttypen, der godt kan lide at
starte noget op – at jeg ikke så meget er til vedligeholdelse, når det først kører. Jeg gik lidt død, da
jeg opdagede, at vi var begyndt at sidde som nogle

Når historien skal skrives, glemmes fodfolket
Nikolaj Hygebjerg nævner, at han som lærer i 2011-2012, efter 4-5 år, oplever et skifte. Pionerholdet bliver til et hold af lærere og forstandere. Anja
og Mads Rykind-Eriksen bliver tydeligere som forstandere – både udadtil
og indadtil.
”Vi er nået til et tidspunkt, hvor vi har elever nok, de korte kurser kører
godt, vi har overskud osv. Det er alt sammen, som det skal være. Vi fik det
til at ske, som vi havde sat os for – vi havde reddet højskolen.”
”Men hermed var pionertiden også forbi, og så sker der det samme som
i et hvilket som helst andet start up-projekt, at hverdagen bliver anderledes. Vi oplevede det helt konkret ved, at Anja og Mads træder i karakter
som forstandere – sådan oplevede jeg dem slet ikke de første fem år – da
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gamle ægtefolk – vi, der havde været med fra starten – hvor vi på forhånd kendte hinandens svar,
når noget blev bragt op. Og til sidst traf Laila og jeg
så beslutningen om, at det var bedst for både os og
Rødding Højskole, at vi kom videre.”
For Jens Horstmann var det som en uønsket
skilsmisse, da Laila og Nikolaj Hygebjerg siger op
i 2017.
”Jeg fik tårer i øjnene, da de fortalte, at de rejste.
Gennem 10 år havde vi været sammen om Rødding Højskole og haft dens genstart som en hjertesag. Men det gik også op for mig, at man kan komme til en milepæl, hvor nye kræfter må tage over.”
To år senere kommer Jens Horstmann til milepælen, hvor også hans pil peger i en anden retning, og han forlader Rødding Højskole efter 12
års ansættelse.

Stoltheden
”Laila og jeg rejste i en rus over, at det var lykkedes – og jeg havde nær sagt, at alt var lykkedes,
for sådan føltes det. Vi havde hundrede elever, og
jeg havde 30 på mit designhold. Vi havde banket
et familiekursus op med 200 deltagere. Og så videre. Jeg fik en fornemmelse af, at det kun kunne
gå nedad nu. Pionertiden var uigenkaldeligt slut,
og det gør noget ved en,” siger Nikolaj Hygebjerg
– og tilføjer:
”Jeg kan mærke, at jeg har en grundlæggende
stolthed over at have været med, som jeg aldrig
vil komme til at opleve igen. Vi landede midt i et
eventyr, som vi var med til at skrive. Det er jeg
vildt stolt over at have været med til. Jeg har også
opdaget, at det giver respekt, når jeg siger, at jeg
har været på Rødding Højskole og været med til
genstarten. Man bliver i andres øjne noget ekstraordinært, når man har været med til at skabe et
eventyr.”
Jens Horstmann rejste fra Rødding Højskole
med samme stolthed og betoner den arv, han har
været med til at bevare:
”Når man sidder en lørdag aften i august, når
der er elevstævne, sammen med 400-500 gamle elever, og de ældste rejser sig og fortæller om,
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hvad fire måneder på Rødding Højskole for 50 år siden har betydet i deres
liv, så opdager man, hvad det er for en arv, man varetager. Det giver sindssygt meget mening for mig, at jeg var været med til at sikre den arv, så den
kan gives videre.”

“Jeg er også stolt over, at jeg har været
med til at bevare Rødding Højskole
som en almen højskole (...) Altså at vi
fra starten har et projekt, der hedder:
Vi skal sende elever afsted herfra, der
får netop det med sig – dannelse og
livsoplysning.”
Jens Horstmann fortsætter:
”Jeg er også stolt over, at jeg har været med til at bevare Rødding Højskole som en almen højskole. Jeg vidste jo intet om højskole, da jeg blev
ansat. Men det at være med til at skabe et sted, hvis formål hævet over
alt andet skal være dannelse og livsoplysning, har været fantastisk at være
med til. Altså at vi fra starten har et projekt, der hedder: Vi skal sende
elever afsted herfra, der får netop det med sig – dannelse og livsoplysning.
Selvfølgelig skal vi være skidegode til vores fag, men de er overordnet
set et redskab til det, vi vil opnå. Når man på den måde har dannelse og
livsoplysning som hovedformålet og fagligheden som et redskab til at nå
det, så bliver man drevet af overbevisning. At vi holdt fast i denne overbevisning og aldrig gav køb på den, er for mig det helt store ved at se
Rødding Højskole genskabt. Det er jeg sgu stolt over at have været med
til. Derfor bliver det også svært nogensinde at finde et arbejde, der giver
ligeså meget mening som det, jeg fik lov til at være med til på Rødding
Højskole.”
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Den 27. oktober 2007:

Øjeblikket
“Hvis jeg kan give en hel million, så kan du fandme også give en halv!” Sådan lød det
fra den ene millionær til den anden. En anonym giver har lovet en halv million kroner
til den store pengeindsamling, men han har fået kolde fødder. Et ja eller nej fra ham
afgør Rødding Højskoles fremtid.

Det er et skæbnesvangert møde, for det afgør Rødding Højskoles fremtid. Det finder sted i Wegenerstuen, opkaldt efter skolens første forstander Johan
Wegener. Det er en solbeskinnet oktoberdag, men
så sent på eftermiddagen at lyset ikke når ind i
lokalet, som virker mørkt og dystert. Parketgulvet
er slidt, Wegner-stolene med fletsæder har kendt
bedre dage, og el-sparepærerne i Le Klint-lamperne er for små til at lyse lokalet op. På den ene væg
hænger tilfældigt udvalgte fotos fra skolens lange
historie. På den anden væg hænger en stor kultegning af Joakim Skovgaard fra 1920 med Gud Fader
iklædt dølgehjelm, der siddende på sin tronstol
holder alt utyske væk. Teksten omkring billedets
guldramme er af Grundtvig: Højt over sol – på sin
konningestol – om end skyerne brast – sidder kærlig og fast – han som vogtede Danmark så længe.
Der er noget symbolsk ved teksten, for på denne
dag er der brug for en vogter! Det er i dag, det må
briste eller bære.
”Jeg ankom som en af de sidste. Nogle stod, andre havde allerede sat sig, og stemningen var anspændt. Jeg kunne mærke adrenalinen begynde at
pumpe, for mit opdrag hjemmefra var, at nu skulle
den halve million bringes i hus – det var det sidste,
der manglede for at få kabalen til at gå op. Og det
skulle den, ellers ville vi ikke være med.”
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Sådan fortæller kunderådgiver Per Andersen fra
Merkur Andelskasse.
Foruden Per Andersen deltager i mødet formand Søren Vang Rasmussen, næstformand Søren Tang Sørensen, forstanderparret Anja og Mads
Rykind-Eriksen og byggematadoren Torben
Kjeldsen, der har doneret 1 million kroner. Torben
Kjeldsen er inviteret med, fordi hans million vil være
spildt, hvis det ikke lykkes at få den anonyme giver
til at indfri sit løfte om den halve million. Giveren
og hans rådgiver sidder også med ved bordet.

Timeglasset er ved at rinde ud
I det tidlige forår 2007 gav giveren sit tilsagn om
den halve million, og beløbet blev skrevet ind i
det samlede indsamlingsresultat på 3,8 millioner
kroner.
Men overførslen var udeblevet. Giveren har
fulgt Rødding Højskole i mange år, han har indsigt
i skolens miserable økonomi, og tvivlen er begyndt
at nage ham: Ville han komme til at smide en halv
million kroner ud af vinduet og ned i et bundløst
hul? Giveren fortæller sin egen version i kapitlet
”Det var hjælp til selvhjælp”.
Mads Rykind-Eriksen fortæller om den manglende overførsel: ”Da vedkommende er god for
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adskillige millioner kroner, tænkte ingen videre
over, at pengene rent faktisk ikke var overført – det
burde have været en formsag.”
Da pengene efter et halvt år stadig ikke er overført, er situationen blevet kritisk.
”I oktober 2007 var timeglasset ved at rinde ud.
Vi havde én gang undgået en overhængende likviditetsmangel, men denne gang så det virkelig
sort ud. Fik vi ikke den halve million kroner inden ugens udgang, ville Merkur ikke være med, og
Rødding Højskoles pengekasse var tom,” forklarer
Mads Rykind-Eriksen.
Formand Søren Vang Rasmussen er ikke vant til
at håndtere jyske forretningsfolk, der ligner alt andet end de millionærer, de er.
”Jeg husker ikke en situation, hvor jeg har følt
mig så lidt som formand, som til det møde. Jeg
bød folk tage plads, og jeg sagde velkommen – og
ja, så tænkte jeg, at nu skal man passe på, hvad
man siger.”
Per Andersen fra Merkur Andelskasse husker
tavsheden.
”Længe blev der ingenting sagt, og der var rigtigt megen gåen rundt, som katten om den varme grød, hvor vi bare snakkede om vejret, og om
hvordan det gik højskolen osv. Jeg kan ikke huske,
hvem der stak hul på bylden, men jeg tænkte, at
jeg i hvert fald blev nødt til at redegøre for Merkurs standpunkt: ’Vi har tillid til, at det her kører,
men det kræver, at alle bidragydere kommer med
det, de har givet tilsagn om.’ Det sagde jeg til ham,
men han reagerede ikke på det.”
Mads Rykind-Eriksen har denne erindring: ”Efter
lidt indledende høflighedsfraser og smalltalk gik
Anja og jeg sammen med bestyrelsen i gang med
at bearbejde giveren. Men uden held. 10 minutter
gik. 20 minutter gik. Argumenterne var udtømt,
og situationen blev mere og mere desperat. Vi så
uroligt på hinanden. Skulle genstarten af Rødding
Højskole virkelig slutte her?”

Et livgivende ja
Torben Kjeldsen og den anonyme giver sidder over
for hinanden. Torben Kjeldsen sidder tilbagelænet
142

på sin stol og har indtil videre intet sagt. Men nu
er han tydeligvis blevet træt af snak og manglende
handling – og træt af risikoen for, at hans million
ikke kunne komme til sin ret. Da tavsheden i lokalet er tungest, læner han sig ind over bordet, ser
fast på giveren og siger:
”Hvis jeg kan give en hel million, så kan du
fandme også give en halv!”
Det var kun Torben Kjeldsen, der som udenforstående kunne fremsætte en sådan udtalelse. Han
læner sig tilbage i stolen igen og afventer svaret.
Men svaret udebliver. I stedet går giveren udenfor
med sin rådgiver.
Mads Rykind-Eriksen fortæller om ventetiden:
”Det forekom som en evighed. Vi turde knap
trække vejret. Alle sad tavse. Fem minutter gik,
måske ti. Så trådte de ind i lokalet igen, og giveren
kiggede rundt og sagde så: ’Jeg overfører 500.000
senere i dag!’ Det var et vildt øjeblik. Skolen var
igen blevet reddet på målstregen.”
Per Andersen fra Merkur Andelskasse fortæller,
at han var nervøs som før en eksamen:
”Det var en forfærdelig ventetid, og jeg kan huske, jeg tænkte på hvor afgørende forskel, der kan
være på et ja og et nej. Vi havde som sagt stillet
som betingelse, at den halve million kom med i
indsamlingspuljen; men jeg var samtidig blevet
draget af det her projekt med at genrejse højskolen
– jeg ville rigtigt gerne have, at det skulle lykkes.
Det var jo forfærdeligt for alle disse engagerede
mennesker, hvis han havde sagt nej. Derfor husker
jeg, hvor stor lettelsen var, da han sagde ja.”
Torben Kjeldsen bekræfter forløbet, og smiler,
når man minder ham om det:
”Ja, han var lidt påholdende med pengene, men
det var nok også grunden til, at han havde mange
af dem. Så vidt jeg husker, besluttede han sig, inden vi skiltes.”
Og det gjorde den anonyme giver. Den halve
million blev overført samme dag.
Mads Rykind-Eriksen tilføjer:
”Det hører med til historien, at giveren i dag er en
af skolens gode venner, der følger højskolen med
interesse og glæder sig over, at han med sin donation har medvirket til, at den lever og har det godt.”
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“Hvis jeg kan give en
hel million, så kan du
fandme også give en
halv!”

Den anonyme giver:

Det var hjælp
til selvhjælp
Et lokalt bidrag på en halv million kroner var i sidste øjeblik med til at sikre
Rødding Højskoles overlevelse. “Alle i Danmark ved, hvor Rødding ligger, fordi der
er en højskole her. Lukkede den, ville byen miste noget, der giver den betydning,”
forklarer giveren.

Hvorfor være anonym, når man giver en halv million kroner til en skrantende højskole? De fleste i
Rødding kan gætte, hvem vedkommende er. Der
er jo ikke mange, der i Rødding har en halv million
at give væk, og giveren har også ved andre lejligheder finansieret noget, der kunne gavne hans
hjemby. Vi får ikke svaret på hvorfor. Det er bare
sådan, det er.
”Selvom man gætter, ved man jo ikke, om man
gætter rigtigt, så du kan bare benævne det som et
lokalt bidrag, som løste en situation, da den var
kritisk,” siger han beskedent.
”Jeg har været med til at støtte andre ting, men
hovedsageligt lokalt − fordi jeg har været så heldig,
om jeg så må sige, at have forretning i Rødding i en
periode, hvor der var fremgang, og der skete nogle
gode ting, som gav mig muligheder for at støtte.”

Højskolen som identitetsmarkør
Giveren begrunder sit bidrag på en halv million
kroner til Rødding Højskole med, at højskolen

Rødding Sognekirke
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mere end noget andet er med til at give Rødding
sin identitet.
”Alle i Danmark ved, hvor Rødding ligger, fordi
der er en højskole her. Når man kommer lidt ud
omkring i Danmark, så er det sædvanlige spørgsmål: ’Hvor kommer du fra?’ Og når jeg så svarer:
’Jeg kommer fra Rødding,’ lyder svaret altid: ’Nå,
det er jo jer, der har højskolen.’ Så på den måde
betyder højskolen utroligt meget. Uden den ville vi
blive sat temmelig langt tilbage.”
”Lukkede den, ville byen miste noget, der giver
byen betydning. Der ville opstå en mangel − den
ville efterlade et tomt hul − ja, jeg kunne blive bange for at byen sygnede hen,” forklarer giveren, og
nævner den betydning, det også har for byen, at
elever og kursister ses i bybilledet og bidrager til
omsætningen i forretningerne.
”Det gik op for mig i de år, hvor der næsten ingen elever var, hvor tomt der blev i byen. Vi kan
derfor ikke undvære højskolen.”
Rødding Højskole har samtidig altid været en
del af giverens egen identitet.
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”Jeg er født og opvokset på en gård lige uden for
Rødding, og bortset fra ti år i udlandet har jeg boet
her altid. Rødding er mit hjemsted. Det er her, jeg
har gået i skole, og hvor jeg har min familie, mine
venner og bekendte.”
”Min slægt har altid været med i kredsen omkring højskolen og frimenigheden. Jeg har derfor
levet med højskolen, ligesom mine forældre og
bedsteforældre gjorde.”
Giveren er forretningsmand og vant til at se på,
hvad der er rentabelt og økonomisk fordelagtigt at
investere i. Derfor kunne det være nærliggende for
ham at give sin støtte til at lade højskolen gå konkurs og genopstå som noget mere rentabelt. Men
nej!

være med til at præge det. Men vi kunne ikke løse
det med fru Morris. Problemerne begyndte jo i
fru Morris’ tid. Samtidig var der på det tidspunkt
en inkompetent bestyrelse, der ikke var i stand til
at løfte det økonomiske ansvar. Jeg har jo været i
forretningsverdenen hele mit liv og er vant til at
tænke på, hvad det, man drømmer om, har af økonomiske konsekvenser. Det prøvede jeg at bidrage
med, men det vandt ikke gehør. Ikke for at sige
noget ondt om den gamle bestyrelse, men økonomisk var den uansvarlig. Der var, hvad jeg kalder
mismanagement. Der skulle ikke være gået lang
tid, så ... Det var en stor fejl, det kom så vidt.”
Giveren glæder sig derfor over, at der i 2006
kommer en ny bestyrelse til, som han kalder ”et

“Når der er nogen, der slås for noget − når nogen går foran
og viser initiativ og vilje − så vil jeg også gerne være med
og hjælpe til.”
”Det er svært for mig helt nøjagtigt at sætte ord
på, hvorfor det var så vigtigt for mig, at bygningerne blev ved med at rumme en højskole. Men
det har noget at gøre med den tanke og ånd, der
knytter sig til højskolen, og den lange kultur, der
ligger bagud. Det er jo det, vi tænker på, når vi
siger højskole, og som ikke kan erstattes af, at man
lader højskolen gå konkurs og genopstå som et
kursuscenter, som nogen talte om. På den måde
var det et dejligt bidrag at kunne give, da det var
med til at sikre stedet som højskole. Jeg så på det
som hjælp til selvhjælp.”

Det lokale engagement
Ingen tvivl om at højskolen betyder meget for giveren. Af højskolens bestyrelsesprotokol fremgår det,
at han allerede i 2003 og to år frem, mens Annemarie Morris er forstander, er med til tre bestyrelsesmøder. Det er gået op for ham, at højskolen er
truet på sin eksistens. Han vil gerne hjælpe.
”Jeg var inde et par år for ligesom at prøve at
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klart skifte”, der rydder op i det gamle, lancerer
en ny start og tilsyneladende magter at vende mismanagement til management.
Han føler derfor også trang til at bidrage, da
pengeindsamlingen starter i 2006, men hans indsigt i skolens miserable økonomi – ikke mindst at
man havde taget lån i Brask Thomsen Stiftung for
at klare driften – lægger forståeligt nok en dæmper
på ham.
Når han alligevel ender med at give en halv million kroner, skyldes det ikke mindst de mange i
Rødding, der aktivt går ind i arbejdet for at genrejse højskolen. Den kreds vil han ikke stå udenfor.
”Når der er nogen, der slås for noget − når nogen går foran og viser initiativ og vilje − så vil jeg
også gerne være med og hjælpe til. Jeg syntes jo,
der var så mange andre gode kræfter, der arbejdede for at genrejse højskolen. Det var simpelthen
sådan en pæn start på det hele, at folk ikke blot bidrog økonomisk med, hvad de nu formåede, men
også at mange fra byen helt frivilligt gik og hjalp
til med at rydde op, gøre rent og ordne haven. Da
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“Alle i Danmark ved,
hvor Rødding ligger,
fordi der er en
højskole her.
Uden den ville vi blive
sat temmelig langt
tilbage.”

jeg så fandt ud af, at deres indsats måske var nytteløs, fordi man stod og manglede de sidste penge,
tænkte jeg, at projektet ikke skulle vælte på grund
af sådan en lille ting, som jeg så kunne bidrage
med.”
Den lille ting var en halv million kroner, og den
fik afgørende betydning.

“Jeg gav pengene for
højskolens skyld, men det
var også for byens skyld.
At det har gavnet begge
steder, er det, jeg er mest
glad for.”
”Men ja, jeg var da i tvivl. De skulle have mig
overbevist mig om, at det var fornuftigt. Hvis jeg
nu havde givet 500.000, og der var gået tre måneder, og man så havde lukket, så havde jeg været
meget, meget ked af det.”
”Når jeg træffer beslutninger, gør jeg det ikke
impulsivt. Jeg går og tænker på det en dag eller to,
og så træffer jeg beslutningen. Men så er det ok.
Pengene er en gave, så den er givet betingelsesløst.
Det er op til dem at forvalte den.”

skole med Anja og Mads Rykind-Eriksen også er
blevet højskole for byen og egnen.
”Det er en kæmpe indsats, de har ydet, for at
få det her til at virke. Jeg synes, det er prisværdigt,
som de er blevet en del af byen. Derfor er det også
godt, at de kæmper for at lærere og forstander skal
bo på den højskole – eller efterskole – de er tilknyttet. Den nye forstander på Rødding Fri Fag- og
Efterskole bliver boende i Grindsted. Her går hans
børn i skole osv. Jeg kender alle undskyldningerne
for ikke at flytte hertil. Men det skal være sådan, at
man også er der i weekenden og om aftenen. At
deres børn går i skole med vores børn. At lederen
engagerer sig i byen, som Mads gør. Det giver et
helt andet forhold mellem byen og skolen. Det andet er bare en fremmed − og den dag, han er væk,
opdager man det ikke.”
Giveren opsummerer:
”Jeg gav pengene for højskolens skyld, men det
var også for byens skyld. At det har gavnet begge
steder, er det, jeg er mest glad for.”

Højskolen er blevet en del af byen
Giveren glæder sig i dag over den måde, hvorpå
gaven er blevet forvaltet. Han har kendt Rødding
Højskole under nu seks forstandere, og siden 1966
har han været medlem af skolekredsen.
”Når man er en del af den her egn, og har haft
tilknytning til højskolen i nu snart mange år, kan
man ikke undgå at bemærke, hvor godt det går −
også mellem højskolen og byen. Der har ikke altid
været de bedste toner. Forholdet til byen var meget dårligt under Mette og Arne Fog Pedersen. Og
det har i andre perioder heller ikke været godt.”
Giveren glæder sig derfor over, at Rødding Høj148
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Per Andersen, Merkur Andelskasse:

Der skal være en
ild, der brænder
Merkur Andelskasse har et værdigrundlag, der bygger på, at den skal være med,
hvor mennesker tager ansvar og engagerer sig for at skabe noget, der er bæredygtigt
for det fælles i vores samfund. Man ser derfor lige så meget på idéen som på økonomien. Derfor greb Merkur Andelskasse Rødding Højskole, da alle andre takkede nej.
“Det var viljefaste og kompetente personer, der var kommet til, som brændte for at
genrejse højskolen. Det var udslagsgivende for os. Det er det, vi funderer vores
engagement på – der skal være en ild, der brænder,” forklarer kunderådgiver Per
Andersen fra Merkur Andelskasse.

Tønder Bank havde gennem mange år været Rødding Højskoles bank. Men da højskolen kommer
i vanskeligheder og har brug for, at kreditorerne
nedskriver deres tilgodehavender, vil Tønder Bank
som den eneste kreditor ikke være med. Tværtimod dropper banken fra den ene dag til den anden
samarbejdet og forbindelsen til højskolen. Hermed
står Rødding Højskole uden bank, og som vores
samfund er indrettet, kan man som institution ganske enkelt ikke eksistere uden bank. Højskolens
bestyrelse retter henvendelse til Frøs Sparekasse,
Sydbank og Nordea, men ingen af dem ønsker at
indgå i et samarbejde med det, som – set ud fra de
tørre tal – er en synkende skude.
Det var i efteråret 2006.
Efter omkring 15 år i Danske Bank var Per
Andersen forholdsvis nyansat som kunderådgiver
i Merkur Andelskasse, da han i september 2006
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bliver kontaktet af forstander Nis Gellert fra Rødding Højskole.
”Nis Gellert ringer, fordi han mener, at en højskole som Rødding må være en opgave for Merkur. Han fortalte begejstret om, at højskolen skulle
genstartes, at der omkring højskolen var en gruppe
mennesker med initiativer, og de blandt andet var
ved at samle penge ind. Jeg fik pludselig genopfrisket min soldatertid og blev mindet om det særlige ved sønderjyderne og deres tankegang – at de
sådan historisk set altid har været vant til at skulle
kæmpe, og det var det, de nu var klar til også at
gøre for at redde verdens ældste højskole. Gellert
fortalte desuden, at man ville skabe en højskole
med et globalt perspektiv. Jeg blev helt hooked,”
fortæller Per Andersen.
Per Andersen er vendelbo. Som ung var han soldat i Fredericia i et infanteri med sønderjyske aner
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og i et kompagni med mange sønderjyske soldater.
Siden har han båret rundt på en soldaterhistorie
om, at der er noget særligt ved sønderjyderne, som
han bedst kan forklare med ord som traditionsbundethed, stædighed og en særlig samhørighed.

Ansvar for det fælles
Merkur Andelskasse påtog sig opgaven og blev
Rødding Højskoles bank, hvad den har været lige
siden. Når man spørger Per Andersen, om man
dengang var klar over, at Rødding Højskole var
i en forfatning, så ingen andre banker ville have
med skolen at gøre, svarer han:
”Ja, det fornemmede jeg nok, men det var jeg
ligeglad med, for vi bruger ikke kun en banks sædvanlige målestok, når vi går ind i noget. Merkur
har et værdigrundlag, hvor vi skal være med til at
fremme menneskers udvikling på deres egne betingelser og medvirke, hvor der skabes bæredygtighed og sammenhængskraft. Vi går med der,
hvor mennesker vil tage ansvar for at skabe noget,
der kan forbedre det fælles i vores samfund. Og
der vidste jeg jo, at det netop er en rolle, Rødding
Højskole har haft gennem generationer. Højskolen
var så kommet ud i tovene og på usikker økonomisk grund, men det at der var kommet viljefaste
og kompetente personer til, som brændte for stedet og for at genrejse højskolen, var det udslagsgivende for os. Det er det, vi funderer vores engagement på – der skal være en ild, der brænder.”

Vilje og kompetencer skal blandes i det
rette forhold
Nis Gellert forlod forstanderstolen få måneder efter, at Merkur Andelskasse var kommet ind i billedet. Med Nis Gellert ophører forestillingen om
den globale højskole, men det ændrer ikke Merkur
Andelskasses engagement.
”Jeg fandt hurtigt ud af, at højskolen havde et
stærkt bagland – og at der var en virkelig kompetent bestyrelse, som brændte for opgaven. Jeg havde ofte møder med formand Søren Vang Rasmussen, der var rektor og en travl mand med mange
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opgaver, men som ulønnet brugte al sin fritid og
vel lidt til på at redde højskolen. Det samme gjorde næstformand Søren Tang Sørensen, som var
travl AOF-leder, men som virkelig brændte for sagen. Når jeg møder den slags mennesker, så bliver
jeg selv tændt af den hellige ild.”
Per Andersens begejstring og tro på sagen tager
til, da Anja og Mads Rykind-Eriksen bliver ansat.
Med dem ændrer skolen profil, men, som Per Andersen siger: ”Der er fortsat en brændende vilje til
at skabe en højskole, der skal bidrage til samfundets sammenhængskraft.”
”Da jeg første gang møder Mads, har han jo en
energi af den anden verden. Han brænder for at
skabe en traditionsbunden højskole, og han kan
forklare, hvad højskole med et meget stort H er.
Jeg er ikke i tvivl om, at Mads kommer til at galoppere ud ad landevejen. Og der fik jeg jo ret! Der
er energi og go i ham, og når jeg møder den type
mennesker, der sætter alt ind på at være til i en
større sags tjeneste, så er det der, Merkur også skal
være med.”

Per Andersen
*
*
*
*
*
*
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Diplomjournalist, Danmarks Journalisthøjskole 2005.
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Ansat i Merkur Andelskasse fra 2005.
Leder og aktiv i bl.a. idrætsklubber.

kort tid fik samlet flere millioner ind, og at mange
af pengene kom fra helt almindelige mennesker,
der bare ville, at verdens ældste højskole skulle
fortsætte. Det er en bekræftelse på det, jeg kalder det sønderjyske sammenhold. Der var ikke
blot en kompetent bestyrelse og en forstander, der
brændte for sagen, men der var også rundt omkring skolen en stor gruppe mennesker, som var
parat til at bakke dem op – også økonomisk. Det
er sådan en vilje og viljestyrke, som jeg mødte her,
der skal bære, hvad enten det er en skole eller en
virksomhed. Det er også de faktorer, vi kan bruge
bankmæssigt. Er de der ikke, er der stor risiko for,
at det ender forkert.”

“Sideløbende med hele
genstarten var der jo en
bygningsmasse så forsømt,
at den kunne få en til at
løbe skrigende væk.”

Økonomi er også engagement

Merkur Andelskasse gik ikke betingelsesløst ind
i samarbejdet med Rødding Højskole. Som det
kan læses i kapitlet ”Øjeblikket”, stillede banken
krav om, at indsamlingen nåede op på fire millioner kroner, før man ville gå ind og finansiere med
kredit og lån. Pengene blev sikret, og Per Andersen
lægger ikke skjul på, at det var til glæde for Merkur Andelskasse, men også for ham personligt, for
han var blevet så tændt af den entusiasme, han
havde mødt, at han nødig så, at samarbejdet måtte
ophøre.
”Jeg husker det som enestående, at man på ret

Per Andersen taler som en blanding af bankmand
og engageret aktør. I opstartsperioden kommer
han flere gange på besøg på Rødding Højskole og
har møder med bestyrelsesformanden såvel som
med forstanderen.
”Jeg er bankmand, det har jeg været i mange år,
og på den måde har jeg hele tiden kikkerten på
økonomien. Men jeg er også et menneske, og jeg
bliver personligt engageret, når jeg kan mærke på
de mennesker, jeg har med at gøre, at de vil noget
med det, de laver. Og jeg bliver virkelig påvirket
af det enorme engagement, der gennemsyrer hele
genstartsperioden på Rødding Højskole. Det var
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fantastisk at opleve, og det er det, der gør, at vi
beslutter at gå med. Og så er jeg egentlig kold over
for, hvad der ligger forud af mislykkede forsøg. For
det er det, der sker her og nu, der tæller – at nogle
vil skabe en højskole, som kan være til gavn for
samfundet og for unge menneskers fremtid.”
Når genstarten lykkedes, er forklaringen set med
Per Andersens bankøjne, at bestyrelsen tænkte realistisk, samtidig med at Mads Rykind-Eriksen gav
ham en tro på, at der kunne landes holdbare løsninger.
”Succesen skyldes helt klart, at bestyrelsen var
realistisk. Man ville højskolen med hud og hår,
men man vidste godt, at den ikke kunne genstartes
på varm luft. Derfor betød det rigtigt meget for os,
at bestyrelsen bakkede Mads massivt op, for det
var jo ham, der i den daglige praksis skulle lande
de løsninger, som betød, at vores penge kom til at
virke fremadrettet – at man kunne bygge en højskole op, som kunne og ville mere end at betale af
på gammel gæld.”

Karensperioden overstås
Rødding Højskole stod ved genstarten i 2006 med
en forsømt bygningsmasse. Renoveringer var påkrævet. Men Merkur Andelskasse gjorde det fra
starten af samarbejdet helt klart, at pengene til
renoveringer måtte komme fra en tredjepart. Per
Andersen forklarer:
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”Sideløbende med hele genstarten var der jo en bygningsmasse så forsømt, at den kunne få en til at løbe skrigende væk. Selv om det havde
sin charme, at det var, som det var – det emmer jo af historie, bare man
kommer kørende ind på gårdspladsen – så stod det klart, at de gode idéer,
man havde, ikke kunne udfoldes i noget så nedslidt. Som bankmand lod
jeg det stå klart, at driften ikke kunne tåle bygningsrenoveringer, og vi
som bank heller ikke kunne finansiere dem. Men heldigvis fik vi tidligt en
indbyrdes forståelse for, hvad driften kunne bære, og hvad den ikke kunne
bære. Den indbyrdes forståelse var en væsentlig del af vores samarbejde.
Og da højskolen tidligt gik i dialog med Realdania, der lavede en bæredygtighedsvurdering, der klart vendte tommelen op, gav det mig og os en
tillid til, at det her med renoveringer også ville lykkes.”

“Når jeg møder den
type mennesker, der
sætter alt ind på
være til i en større
sags tjeneste, så er
det der, Merkur også
skal være med.”

“Når vi i Merkur kan glæde os, som vi
gør, over Rødding Højskole, så er det jo,
fordi vi ikke starter med økonomien.
Vi starter med at finde ud af, om det her
giver mening i forhold til vores værdier.”
Siden genstarten i 2006 har Rødding Højskole renoveret for 45 millioner
kroner, hvoraf halvdelen er kommet fra fonde og puljer. Den dag i 2011, da
A.P. Møller Fonden gav besked om, at den bevilgede 20 millioner kroner
til ombygning af den gamle stald og lade til moderne undervisningslokaler,
var det ikke blot en stor dag for Rødding Højskole, det var det også for
Merkur Andelskasse.
”Jeg blev simpelthen så glad, da Mads ringede og fortalte det. Pengene
kom jo samtidig med, at elevtallet var vokset og lå stabilt. Jeg tænkte, at
nu er karensperioden overstået – nu skal det nok komme til at køre. Jeg
var måske indtil da ind imellem lidt betænkelig. Jeg havde ventet, at fondenes penge var kommet noget tidligere – og der havde jo også været en
del afslag – så desto større var glæden, da det store beløb endelig kom,”
fortæller Per Andersen.
Det fik også Merkur Andelskasse til at åbne for pengekassen.
”Det fik os da helt klart til at tro endnu mere på Rødding Højskole. Vi
bevilgede et ret stort lån, og vi har efterfølgende lavet klimalån og støttet
det, man har lavet, som var bæredygtigt og miljørigtigt. Omkring 2011 var
det tydeligt, at de nu virkelig havde fod på det – at de havde et koncept,
der virkede. Det gjorde, at vi kunne åbne kassen sammen med de andre,
der også bidrog.”
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En fantastisk historie
Mads Rykind-Eriksen kalder Per Andersen og Merkur Andelskasse for en god, men streng samarbejdspartner.
”Der har aldrig hersket tvivl om, at Merkur med
Rødding Højskole kastede sig ud i et engagement
ud over det sædvanlige. Det vil altid stå stærkt, at
det blev denne bank, der turde gå ind og assistere,
da det så værst ud, og ingen andre banker ville
røre os med en ildtang. Merkur har altid villet os
det godt og har troet på os – det har været dens
tilgang hele vejen igennem. Men den man elsker,
tugter man, som man siger. For man har også været streng i tilgangen til os, specielt i starten, hvor

den fornemmelse, jeg sidder med, uden at jeg kan
garantere, at det bliver ved med at være sådan.”
Per Andersen lægger ikke skjul på, at det var et
særligt engagement, Merkur Andelskasse kastede
sig ud i, og at man derfor sidder tilbage med en
stolthed.
”Altså, jeg kan ikke sige andet, end at genstarten
af Rødding Højskole er en fantastisk historie – også
for Merkur. Jeg tror godt, man kan sige, at vi er
både stolte og begejstrede over at have medvirket
til, at verdens ældste højskole er kørende igen, og
at vi sammen med andre har medvirket. Vi lever jo
af, at penge lykkes, og når det så også lykkes med
en historie som denne – at der er nogle mennesker,

“Vi bruger ikke kun en banks sædvanlige målestok,
når vi går ind i noget. Merkur har et værdigrundlag,
hvor vi skal være med til at fremme menneskers udvikling
på deres egne betingelser og medvirke, hvor der skabes
bæredygtighed og sammenhængskraft.”
man af forståelige årsager fulgte os meget tæt. Det
ændrer dog ikke ved, at når Rødding Højskole
klarede skærene og nu kan fejre 175 år som højskole, så skyldes det også, at Merkur Andelskasse
har været en stærk partner og rådgiver undervejs,”
siger Mads Rykind-Eriksen.
Spørger man Per Andersen, hvornår han som
bankmand mener, at genstarten er lykkedes, så
nævner han som sagt 2011. Der bliver sat skub i
store renoveringer, der er etableret et stabilt elevtal, og højskolen har fod på såvel økonomien som
den værdimæssige udvikling af højskolen.
”Det var i 2011, vi kunne se, at nu kørte det bare
skidegodt. Og når vi i Merkur kan glæde os, som
vi gør, over Rødding Højskole, så et det jo, fordi vi
ikke starter med økonomien. Vi starter med at finde ud af, om det her giver mening i forhold til vores værdier. Så kommer økonomien bagefter. Og
på det værdimæssige område må jeg bare sige, at
vi ligesom passer sammen som fod i hose. Det er
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der vil det her, og der nu igen er en masse elever,
både unge og gamle, som får noget med i bagagen
ud fra en lang og kulturbærende tradition – så er
det lige i Merkurs ånd. Det er i hvert fald der, vi
er nu. Økonomien kører bare, så vi er glade for,
at vi så rigtigt – både på det værdimæssige og det
økonomiske område,” slutter Rødding Højskoles
kunderådgiver igennem 13 år.
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Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen:

Vi placerede
Porten til Danmark
i Rødding
Unge arbejdsløse fra det danske mindretal i Sydslesvig skal via et højskoleophold
hjælpes ind på det danske arbejdsmarked. Der går kun få dage, fra idéen blev født
over en kop kaffe i Flensborg, til Grænseforeningen indleder et samarbejde med
Rødding Højskole. Undervisningsministeriet er blot ni dage om, med undervisningsminister Bertel Haarder som underskriver, at bevilge 630.000 kroner til projektet.
To måneder senere, den 5. januar 2008, starter 19 sydslesvigere som elever på
Rødding Højskole. Verdens ældste højskole kan for første gang i to år gennemføre
et tilskudsberettiget langt kursus. Det er historien om, at noget kan ske, når de
rigtige kræfter vil, at det skal ske.
Det er i 2005, at krisen på Rødding Højskole virkelig begynder at gøre ondt, og højskolens kurs
mest af alt er sat mod konkurs. Det er samme år,
som Finn Slumstrup (1941-2018) bliver formand for
Grænseforeningen. Foreningens generalsekretær
hedder Knud-Erik Therkelsen. Såvel Finn Slumstrup
som Knud-Erik Therkelsen er rundet af højskolebevægelsen og har deres livssyn og engagement
solidt forankret i traditionen for dansk folkeoplysning. Finn Slumstrup har således været lærer på
Askov Højskole, Snoghøj Nordiske Folkehøjskole
og forstander for Vallekilde Højskole, og Knud-Erik
Therkelsen har været lærer på Rønshoved HøjskoVILJEN TIL RØDDING

le og forstander for Højskolen Østersøen. Begge er
de optaget af krisen på Rødding Højskole – både
fordi højskolen ligger i grænselandet – og hermed
på Grænseforeningens arbejdsmark – og fordi de
begge har kærlighed til højskolen, og derfor har
svært ved at acceptere, at verdens ældste højskole
skal lukke.
På et møde i sensommeren 2007 mellem de
to på Grænseforeningens kontor i Peder Skrams
Gade i København, hvor dette skrifts forfatter var
til stede, bliver det drøftet, om Grænseforeningen har mulighed for at hjælpe Rødding Højskole
med den kapital, skolen akut står og mangler. Finn
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gere via et højskoleophold, kunne blive hjulpet videre til et job nord for
grænsen, hvor der er mangel på arbejdskraft. Jeg ved jo, at hvis der er noget, højskolen kan, så er det at give unge mennesker selvtillid. Og hvis der
er noget, disse unge sydslesvigere uden uddannelse og ofte arbejdsløse
virkelig mangler, så er det selvtillid.”
Allerede inden Knud-Erik Therkelsen har nået den fynske motorvej, har
han ringet til sin formand Finn Slumstrup, der, som han siger, ”med det
samme er helt vild med idéen.” Da Knud-Erik Therkelsen stiger ud af bilen
i København, har de to udviklet de første tanker til et projekt, der kommer
til at hedde ”Porten til Danmark”.
”Porten til Danmark” og samarbejdet med Grænseforeningen er mere
end noget andet med til at genstarte de lange kurser på Rødding Højskole.

Knud-Erik Therkelsen
*
*
*
*
*
*
*

Født 1953 i Åle.
Uddannet lærer fra Esbjerg Seminarium i 1979.
Lærer på Sct. Nikolaj Skole i Esbjerg 1979-1983.
Højskolelærer på Rønshoved Højskole 1983-1991.
Uddannelseskonsulent i Kulturministeriet 1991-1992.
Højskoleforstander for Højskolen Østersøen i Aabenraa 1993-2004.
Generalsekretær i Grænseforeningen fra 2004.

Fra tanke til handling på rekordtid
Slumstrup siger: ”Vi skal ikke give dem penge, vi
skal give dem elever – så kommer pengene sgu af
sig selv.” Sådan taler man, når man kender til de
faktiske forhold i højskoleverdenen. 20 elever er
langt mere værd end en gave på 200.000 kroner.

Over en kop kaffe
Få måneder efter mødet i Peder Skrams Gade er
Knud-Erik Therkelsen på besøg i Flensborg. Katrine Hoop har inviteret ham på kaffe. Hun er på det
tidspunkt leder af Aktivitetshuset i Flensborg – et
værested for unge fra det danske mindretal. Katrine Hoop er et socialt engageret menneske, og hun
er optaget af, at mindretallets organisationer ikke
vil gøre noget for de svage unge i mindretallet.
Knud-Erik Therkelsen fortæller om mødet:
”Katrine Hoop gør opmærksom på, at det hele
tiden er gymnasieungdommen i Sydslesvig, vi hører om, og der bygges flotte nye gymnasier til dem
osv. De får al opmærksomheden. Men dem, der
ender med en Hauptschule, som det hedder – det,
der i Danmark svarer til 8. eller 9. klasse – dem gøres der ingenting for. De har svært ved at klare sig,
og mange af dem falder ud af mindretallet. Hun
mener, det er en sag, Grænseforeningen bør gå ind
i. Og jeg kan kun være enig med hende. Det er jo
nærmest skandaløst, at der ikke bliver gjort noget.”
Over kaffen sår Katrine Hoop et frø. Grænsefor160

Fra idéen bliver født over en kop kaffe i Flensborg, til ministeriet har bevilget penge til projektet, og de første 19 sydslesvigere starter på Rødding
Højskole, går der mindre end tre måneder.
Den 11. oktober 2007 modtager Undervisningsministeriet en ansøgning
fra Grænseforeningen om økonomisk støtte på 630.000 kroner til projektet. Otte dage senere, den 19. oktober, er pengene bevilget med undervisningsminister Bertel Haarders underskrift. Undervisningsinspektør Jesper
Moesbøl, der som embedsmand tog sig af ansøgningen, kalder det ”en
uhørt kort behandlingstid i et ministerium.”
Knud-Erik Therkelsen har denne forklaring:
”Det er mit indtryk, at det her var en idé, der passede lige ind i Bertels dagsorden. Han kunne ikke sidde der som undervisningsminister og
passivt se til, at Rødding Højskole skulle lukke. Han vidste jo, som alle vi
andre, at redningen var en hastesag. På den anden side kunne han heller
ikke komme med et særskilt milliontilskud og give Rødding Højskole særbehandling – sådan spiller klaveret jo ikke. Og da kom det her projekt,
hvor civilsamfundet og staten går sammen om at finde en fornuftig løsning, som det, der skulle til.”
Jesper Moesbøl bekræfter:
”Vi ved selvfølgelig, at ministeren er optaget af den her sag, og derfor
går vi ind i den. Men vi kan ikke gøre noget, hvor han kan blive beskyldt
for særskilt at ville hjælpe Rødding Højskole. Derfor kom den her ansøgning fra Grænseforeningen – fra en tredjepart – som den helt rigtige måde
at gøre det på. Jeg fik besøg af Knud-Erik, og jeg tror, at Finn Slumstrup
havde møde med Bertel. Den politisk valgte leder snakker med politikeren, og den administrative leder snakker med den administrative i ministeriet. Det er den rigtige måde at agere på for en interesseorganisation.”
Jesper Moesbøl slår fast med et smil, at når Grænseforeningen i ansøgningen skriver, at projektet tænkes søsat i samarbejde med Rødding
Højskole, så er det Grænseforeningens valg.

eningen får på rekordtid frøet til at vokse og gro på
Rødding Højskole, så højskolen i 2008 får elever
nok til at gennemføre to lange kurser.

“I Grænseforeningens
formålsparagraf står der,
at vi skal styrke danskheden i grænselandet, og
her har Rødding Højskole
været centralt placeret
siden 1844. Vi er to sider
af samme sag, rundet af
samme historie og folkelige
engagement.”
Knud-Erik Therkelsen fortæller:
”I bilen på vej hjem sidder jeg og tænker over,
hvordan vi bedst kan gøre noget for denne gruppe
af svage unge sydslesvigere. Samtidig har jeg også
Rødding Højskoles situation meget present – hvor
kritisk den er – at skolen måske lukker. Tanken slår
mig: Tænk, hvis disse unge arbejdsløse sydslesviVILJEN TIL RØDDING
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”For ministeriet er det selvfølgelig underordnet,
hvilken højskole man valgte til projektet. At det
ender med at have en positiv effekt for Rødding
Højskole, er i virkeligheden for ministeriet blot en
sideeffekt.”
Da projektet bliver kendt, opstår der misundelse
blandt nogle af naboskolerne, der klager til ministeriet over, at eleverne ikke fordeles mellem flere
sønderjyske højskoler. Jesper Moesbøl: ”Der kunne vi ikke gøre andet end at henvise til Grænseforeningen, for det var jo deres valg kun at bruge
Rødding. Grænseforeningen tog alle tæskene, og
det var vi glade for i ministeriet.”

”Det er af flere grunde en god idé, Grænseforeningen har fået – og er på vej til at realisere med
støtte fra det danske undervisningsministerium – at
hente unge sydslesvigere til et ophold på Rødding
Højskole. Det er først og fremmest et spændende projekt, fordi det kan give unge fra det danske
mindretal uden ungdomsuddannelse en enestående chance for at kvalificere sig til det danske arbejdsmarked. Og i næste række er det en hjælp
til dansk erhvervsliv, der jo ikke netop er forvænt
med unge, der er i besiddelse af både gode danske
og tyske sprogkundskaber (...) Naturligvis er det en
positiv sidegevinst, hvis verdens ældste højskole

“Tanken slår mig: Tænk, hvis unge arbejdsløse sydslesvigere via et højskoleophold, kunne blive hjulpet videre til et
job nord for grænsen, hvor der er mangel på arbejdskraft.”
Knud-Erik Therkelsen bekræfter tæskene: ”Jeg
kan huske, jeg var inviteret til et møde med forstanderne fra Rønshoved, Løgumkloster og Højskolen Østersøen, hvor de skældte mig ud. Men
jeg var ligeglad, for det tilkommer jo ikke dem at
bestemme, hvem Grænseforeningen samarbejder
med.”
”I Grænseforeningens formålsparagraf står der,
at vi skal styrke danskheden i grænselandet, og her
har Rødding Højskole været centralt placeret siden
1844. Vi er to sider af samme sag, rundet af samme historie og folkelige engagement. Så det er klart
inden for vores formål, at vi gik med i redningsaktionen. Og i dag er det i Grænseforeningen da fantastisk at tænke på, at det netop var sydslesvigske
unge højskolelever, der så afgørende var med til at
virkeliggøre genstarten af Rødding Højskole – og
vi sådan billedligt talt placerede Porten til Danmark i Rødding.”
I en leder i Flensborg Avis får redaktør Bjarne
Lønborg meget godt rammet projektet ind – med
en antydning af, at Bertel Haarder med sin højskolebaggrund nok mest bevilger penge til projektet,
fordi det kan redde Rødding Højskole:
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via Grænseforeningens projekt midt i sin stadigt
usikre situation kan sikres overlevelse og dermed
også i fremtiden være en hovedhjørnesten i dansk
højskolebevægelse. Og det er formentlig en del af
grunden til, at undervisningsminister Bertel Haarder (V) med sin højskolebaggrund har fundet de
penge, der skal sikre de økonomiske rammer for
initiativet.” (Flensborg Avis 3. november 2007).

Bertels Haarders aktie
Når man nævner for Jesper Moesbøl, at Bertel
Haarder nogle år senere på Rødding Højskole viste en umiddelbar glæde over at have bidraget til
redningen af højskolen, så nikker den tidligere embedsmand:
”Det gjorde han også. For det er ham, der får
smurt det øverste embedsværk, så ansøgningen kører så uhørt hurtigt igennem, som den gør. Og det
er ham, der siger ja og skriver under, for det er der
ingen andre, der kan. Han var fuldt ud orienteret
om, hvor alvorligt det stod til, og hvor meget det
hastede. Ingen tvivl om det. Så ja, Bertel har en stor
aktie i, at de elever kom, som hjalp Rødding i gang.”
VILJEN TIL RØDDING

“Vi skal ikke give
dem penge, vi skal
give dem elever
– så kommer pengene
sgu af sig selv.”
Finn Slumstrup

Jesper Moesbøl husker, at det var en af de sager, hvor man også skulle
skærme sin minister. Alle ved jo, at Bertel Haarder er et højskolemenneske, og derfor kunne han komme i knibe, hvis journalister fik færten af, at
han havde givet særbehandling til Rødding Højskole.
”Jeg kan jo stilfærdigt her bagefter fortælle, at der blev udskrevet valg
relativt kort efter, og da bliver jeg opsøgt af en fra kommunikationsafdelingen, som bebrejder mig det her projekt, fordi det kan risikere at stille Bertel
i et uheldigt lys. Vi havde kort for inden haft en sag med miljøminister
Hans Christian Schmidt, som havde skaffet penge til sin lokale skole m.v.
– så man var nervøs for, at jeg skulle have givet Bertel en Hans Christian
Schmidt-sag på nakken, der kunne koste ham i valgkampen. Men det skete ikke – bl.a. fordi ”Porten til Danmark” var et rigtig godt projekt, hvor
Rødding Højskole reelt set kun var en løftestang for det, som det egentlig
handlede om – at forbedre uddannelses- og jobmulighederne for de dårligst stillede unge i det danske mindretal.”
Det er da også, hvad der betones, da ansøgningen imødekommes.
Rødding Højskole nævnes overhovedet ikke:

“Det er mit indtryk, at det her var
en idé, der passede lige ind i Bertels
dagsorden. Han kunne ikke sidde der
som undervisningsminister og passivt
se til, at Rødding Højskole skulle lukke.”
Kære Knud-Erik Therkelsen.
Tak for den spændende ansøgning fra Grænseforeningen med titlen Porten
til Danmark.
Det er en god idé at tilbyde unge sydslesvigere uden kompetencegivende
uddannelse et højskoleophold, hvis indhold er målrettet det danske sprog
og arbejdsmarked.
Jeg kan derfor bevilge projektet den ønskede støtte på 630.000 kroner.
Med venlig hilsen
Bertel Haarder
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Forlist mellem to kulturer
Med projektet slår Grænseforeningen to fluer med
ét smæk. Foreningen bliver en væsentlig aktør i
genstarten af Rødding Højskole, samtidig med at
den påtager sig en opgave blandt de unge i Sydslesvig, som skal have en næve med for at klare
sig. Knud-Erik Therkelsen forklarer:

”Det er svært for os monokulturelle danskere at
forestille sig, hvordan det er at være spændt ud
mellem to sprog og to kulturer, hvis man ikke har
styrken til at håndtere det. Hvis man er stærk, kan
man gøre det til en kæmpe fordel. Men hvis man
er svag, kan dobbeltheden sætte sig som usikkerhed: Hvem er jeg? Hvor hører jeg til? Jeg har ople-

“Jeg mener, vi lykkedes med at give dem selvtillid og en
større tro på sig selv. I kraft af virksomhedsbesøg og besøg
i lokale hjem fik de også udvidet deres horisont mod
Danmark og opdagede Danmark med muligheder,
der også godt kunne være for dem.”
”Det gode var jo, at vi samtidig med at skaffe
Rødding Højskole livsvigtige elever også kunne
gøre noget for den gruppe af unge i Sydslesvig,
som har det svært, og som heller ikke har opdaget,
at de faktisk kan noget, som ikke ret mange kan,
nemlig at tale både dansk og tysk. At vi kunne give
dem selvtillid til at se det tosprogede som en ressource, de kan komme langt med i Danmark. Jeg
syntes, at det på alle måder var et godt projekt.”
I 2008 kom der i alt 35 sydslesvigere på Rødding
Højskole. Anja og Mads Rykind-Eriksen husker
dem som en virkelig forsømt og overset ungdomsgruppe. De var nervøse ved at komme nord for
grænsen, hvor flere af dem på trods af det danske
tilhørsforhold sjældent kom. De var også beklemt
ved at bruge det dansk, de havde lært. De var i det
hele taget bange for ikke at være gode nok. KnudErik Therkelsen kender beskrivelsen.
”Det er desværre det, der kendetegner de unge
i Sydslesvig med minimal skolegang og uden uddannelse. De er virkelig svage og usikre, og mindretallets organisationer gør stort set ingenting for
dem.”
Knud-Erik Therkelsen mener, at det ofte er overset, hvor stærk man skal være for at leve i og med
to kulturer – en dansk og en tysk – som man gør i
det danske mindretal.
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vet sydslesvigere, som har haft svært ved at finde
fodfæste, og som livet igennem er i vildrede med
deres tilhørsforhold. De bliver ekstremt nervøse og
usikre i en dansk sammenhæng. Sådan er der mange, der har det, især drenge. Og det var sådanne
unge, der kom på Rødding Højskole.”

”Porten til Danmark”
* Et samarbejde mellem Grænseforeningen og Rødding Højskole, der inddrager
organisationer og nøglepersoner fra det danske mindretal i Sydslesvig.
* Formålet er, at unge fra det danske mindretal i kraft af et ophold på Rødding Højskole får 		
arbejde og/eller uddannelse i Danmark.
* Det danske arbejdsmarked mangler arbejdskraft, mens der i Sydslesvig er et uudnyttet 		
potentiale af unge mennesker.
* Målgruppen er de unge mindretalsdanskere i alderen 18-25 år uden uddannelse, som har 		
svært ved at bevare et forhold til dansk sprog og kultur og hermed bevare gevinsten ved at
være tosprogede.
* Højskoleopholdet skal kvalificere de unge til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem ved:
- at styrke deres sprogkundskaber
- at give dem selvtillid til at søge job og/eller påbegynde uddannelse
- at tilbyde brobygningsforløb, der indbefatter virksomhedspraktik og ophold på erhvervs-		
skoler
* Tilbuddet består i et 23- eller 16-ugers højskoleophold fra 5. januar til 13. juni 2008
(23 uger) eller fra 23. august til 12. december 2008 (16 uger).
* På 23-ugers-kurset deltog 19 sydslesvigere. På 16-ugers-kurset deltog 16.

En positiv forskel
De sydslesvigske elever var ikke blandt de nemmeste, og Rødding Højskole kunne i perioder i
2008 føle sig hensat til 1970’erne med druk, hash
og pjækkeri med ekstra indkaldte fællesmøder om
fællesskab og forpligtelser.
”Jeg tror, at ambitionsniveauet var for højt, når
man tænker på, at en af opgaverne var at sluse
disse unge fra højskolen direkte videre til job eller uddannelse i Danmark. De fleste af dem var i
en livssituation, hvor et højskoleophold alene ikke
kunne klæde dem på, hverken fagligt eller menneskeligt,” siger Mads Rykind-Eriksen.
Alligevel mener Mads Rykind-Eriksen, at projektet var på sin plads, og de lykkedes med det, som
højskolen kan, når den er bedst:
”Når vi nogle gange hører vendinger som ’svage
unge’ eller ’unge uden selvtillid’, så ved vi ikke altid, hvad det dækker over. Men har man mødt de
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unge sydslesvigere, der kom her i 2008, så er man
ikke i tvivl. Det var mest af alt en total manglende selvtillid, fastlåst i en overbevisning om egen
utilstrækkelighed, der prægede dem. Og når du
er havnet der som ung, så sker der nemt det, at
du kompenserer og kvæler fortvivlelsen med druk
og hash. Men det fik vi skovlen under,” fortæller
Mads Rykind-Eriksen – og fortsætter:
”Jeg mener, vi lykkedes med at give de sydslesvigske elever selvtillid og en større tro på sig selv. I
kraft af virksomhedsbesøg og besøg i lokale hjem
fik de også udvidet deres horisont mod Danmark
og opdagede Danmark med muligheder, der også
godt kunne være for dem. Nogle få af dem fik i
løbet af højskoleopholdet en arbejdsparathed, der
gjorde, at de efterfølgende fik job og uddannelse i
landsdelen. Men vigtigst var den styrke, de fik, ved
at opdage, at der fandtes et andet og bedre miljø
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end det miljø i Sydslesvig, de fleste af dem var sovset ind i. Og allervigtigst: De oplevede, at der var
voksne mennesker, der faktisk troede på dem og
ville noget stort med dem.”

Grænseforeningen kickstarter Rødding
Højskole
Da ”Porten til Danmark” er løbet i gang i foråret
2008, udsender Grænseforeningen en pressemeddelelse med overskriften ”Grænseforeningen
redder Rødding Højskole”. Overskriften er tæt på
sandheden – i og med at der ud over de 19 sydslesvigere på forårsholdet i 2008 kun var otte danske elever og syv internationale elever. Projektet er
ganske enkelt Rødding Højskoles kickstart. Uden
projektet havde man ikke kunnet gennemføre det
lange forårskursus.
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Ved siden af ”Porten til Danmark” udvides samarbejdet mellem højskolen og Grænseforeningen til også at omfatte et ugekursus – et velbesøgt grænselandskursus, som har været afviklet hvert år siden, og hvor
Grænseforeningen indtil 2018 gav 500 kroner i tilskud til medlemmer af
foreningen, som deltog.
Der hersker ingen tvivl om, at Anja og Mads Rykind-Eriksen føler en
taknemlighed over for Grænseforeningen. Når man ankommer til Rødding
Højskole, bemærker man også, at Grænseforeningen fremhæves med plakater og brochurer.
”Det har været et fantastisk samarbejde, og et helt utroligt bidrag
som en enkelt forening gav os – fordi Grænseforeningen med Knud-Erik
Therkelsen i spidsen på det mest afgørende tidspunkt under genstarten
gav os elever og kursister. Uden dem som bekendt ingen højskole,” siger
Mads Rykind-Eriksen.
Glæden er gensidig, og Knud-Erik Therkelsen kalder det en stjernestund,
da det lykkedes med netop unge fra Sydslesvig at løbe et langt kursus i
gang:
”For søren da – det er da virkelig en stjernestund at huske tilbage på, det
er det virkelig – at vi har fået lov til at spille den rolle. Jeg har glædet mig så
utroligt meget over samarbejdet, og at Mads har trukket det frem igen og
igen – og bliver ved med at trække det frem. Det, synes jeg bare, er pænt
af ham, fordi tit glider et bidrag som det, vi har ydet, nemt i baggrunden,
når det hele bare kører, som det gør nu. Jeg kan kun sige, at samarbejdet
hele vejen igennem har været en stor tilfredsstillelse.”
Knud-Erik Therkelsen kalder ”Porten til Danmark” en helt rigtig højskoleopgave – ikke bare fordi højskolen opsøger nye områder som i tilfældet
her i Sydslesvig, men – det vigtigste – at den giver unge mennesker med
ondt i livet et godt afsæt til at skifte retning og komme videre.
”Det handlede ikke bare om, at de unge skulle lære sprog og få job, men
mest af alt om, at de skulle hente selvtillid og gåpåmod til at turde kaste sig
ud i noget nyt. Og den højskoleopgave mener jeg, at man lykkedes med.”

“I dag er det i Grænseforeningen da fantastisk
at tænke på, at det netop
var sydslesvigske unge
højskolelever, der så
afgørende var med til
at virkeliggøre genstarten
af Rødding Højskole.”
Knud-Erik Therkelsen
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Jesper Moesbøl:

Ministeriet opfandt
Rødding-modellen
Rødding Højskole modtager i 2007 et tilbagebetalingskrav fra Undervisningsministeriet på knap trekvart million kroner. Situationen er så presset, at bliver kravet
effektueret, lukker skolen. Bertel Haarder er undervisningsminister, og Rødding
Højskole må ikke lukke på hans vagt. Derfor opfinder ministeriet Rødding-modellen.
”Vi vidste godt, der var problemer på Rødding, og
at krisen ramte Rødding meget hårdt allerede fra
2002 eller 2003,” siger Jesper Moesbøl, der på det
tidspunkt er undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet med højskolerne som sit ansvarsområde.
I det hele taget følger man i Undervisningsministeriet højskolerne tæt i disse år, fordi skoleformen
rammes af en krise, hvor hver fjerde højskole lukker.
”Vi vidste, at der var mange skoler, der havde
det dårligt på grund af nedgangen i elevtallet, som
kommer i 1995 – det er der, rutsjeturen starter – og
situationen bliver først stabiliseret omkring 200506, eller rettere, her er bunden nået.”

To ikoniske skoler
Højskolekrisen fylder godt i pressen, og de mange skolelukninger medfører, at der for første gang
nogensinde bliver stillet spørgsmålstegn ved højskolernes betydning. Har de ikke udspillet deres
rolle, når de ikke længere kan tiltrække elever? I
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ministeriet har man fokus på to skoler, og man er
bekymret:
”Der var to skoler, som vi syntes, var centrale,
det var Askov og Rødding, fordi det er de to ikoniske skoler for den danske befolkning – det er to
skoler, som har et navn. Derfor håbede vi også
meget, at ingen af dem kom i den situation, at de
blev nødt til at lukke. I forvejen var der flere skoler,
der lukkede, og skolerne var ved at få et dårligt
renommé – det måtte jo være noget, der var passé, når de bare lukkede. Hvad skal vi også med
højskolerne? Har vi overhovedet brug for højskoler længere? Det var et spørgsmål, vi begyndte at
høre. Og der kunne Askovs eller Røddings lukning
jo være det, der fik folk til at sige: Der kan I bare
se, selv de skoler kan ikke holde. Derfor håbede
vi i ministeriet, at Askov og Rødding kunne holde
skansen.”

Kravene til statstilskud kan ikke
overholdes
Jesper Moesbøl er nok embedsmand i ministeri173
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Selvstændig musiker 1986-89.
Forstander for Ask Højskole 1989-1997.
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Redaktør af Sanghåndbogen til 19. udgave af Højskolesangbogen.
Mangeårig omrejsende i Højskolesangbogen.

et, men som tidligere højskoleansat kender han
skoleformen, og har derfor også næse for, hvornår
der kan opstå problemer på en skole. Da Rødding
Højskole ansætter Nis Gellert, skærper det Jesper
Moesbøls opmærksomhed:

ikke vil få noget langt forårskursus. En skolebestyrelse er jo forpligtet til at meddele ministeriet, hvis
der er fare for skolens fortsatte drift, og når der ikke
er lange kurser på en skole i 20 uger, så forsvinder
grundlaget for udbetalt tilskud til skolen – ikke kun

“Normalt er embedsværket tilstrækkeligt lydhør
− her ved man godt, hvad det er, ministeren vil være ked af.
Så hvis vi kan finde en løsning, så skal vi gøre det.”
”Som sagt, så vidste vi, at Rødding havde det
svært, og vi fulgte også med i, hvad der foregik.
Derfor vidste vi, at der var ansat en ny forstander,
som var ubekendt med skoleformen, og det er altid
en udfordring. Vi bemærkede også, at han havde
et lidt vidtløftigt globaliseringsprojekt, som han
skulle skaffe elever på.”
Jesper Moesbøl siger indirekte, at der sandsynligvis inden længe vil komme en oplysning fra
Rødding Højskole om, at skolen ikke længere kan
opfylde reglerne for tilskud. I januar 2007 får han
ret.
”Og så får vi besked fra Rødding om, at de ikke
har haft noget langt efterårskursus, og de heller
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til de lange kurser, men til alle skolens aktiviteter,
dvs. også til alle de korte kurser.”

Ministeriet er ikke en bank
Regningen fra ministeriet kommer i foråret 2007,
og den lyder på knap trekvart million kroner. Anja
og Mads Rykind-Eriksen er få måneder forinden
flyttet ind i forstanderboligen, og er i fuld gang
med at løbe det første lange kursus i gang i to år.
Det er en kraftanstrengelse, men det ændrer ikke
ministeriets regelsæt. Et uberettiget tilskud skal betales tilbage. Der afregnes ved kasse 1. Afdragsordninger findes ikke.
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”Det er ministeriets grundlæggende holdning,
at skolen skal betale pengene tilbage. Så kan skolen spørge: Kan vi få henstand? Og ministeriet vil
svare: Det må I få et andet sted. Det er ikke ministeriets opgave at spille bank. I må henvende jer
til en bank og få lånt nogle penge, så I kan betale
det, I skylder ministeriet, og hvis der ikke er nogen,
som tror så meget på skolen, at de vil give jer et
lån, så er det skolens problem – ikke ministeriets
problem.”

Krisemøde i Frederiksholms Kanal
Det er ofte i løbet af genstarten, man kan skrive
’situationen er kritisk.’ Det er den for alvor nu,
for Rødding Højskole har ikke pengene. Advarselslamperne i Merkur Andelskasse blinker, for i
driften er der simpelthen ikke penge til afdrag på et
lån til tilbagebetalingen. Står ministeriet fast, lukker
Rødding Højskole. Det ved ministeriet godt:
”Men vi har ikke nogen løsning. Fordi ministeriets praksis har været den samme i mange år, og
vi er jo i en situation, hvor den ene skole efter den
anden lukker, og så kan det jo ikke nytte noget,
at vi ryster på hånden. Så vi bliver nødt til at sige
til skolerne, at det er praksis, at man skal betale
pengene tilbage − at vi som sagt ikke kan agere
bank for skolerne. Den indstilling møder vi også
Rødding med, at det er sådan, det er.”
Det er en af de situationer, hvor skolens formand Søren Vang Rasmussen viser sit format som
formand. Som rektor kender han embedsværket
i Undervisningsministeriet, og som gammel fagforeningsmand kender han betydningen af et tilfældigt møde med en embedsmand i en korridor.
Den slags tilfældige møder får han til at opstå, og
det ender med, at han får et møde i stand med
ministeriet om tilbagebetalingskravet.
Forud for mødet har Carl Holst ringet til undervisningsministeren. Han hedder Bertel Haarder.
Carl Holst siger i dag, at han under samtalen får en
fornemmelse af, at Rødding Højskole ikke får lov
til at lukke på Bertel Haarders vagt.
Mødet i ministeriet på Frederiksholms Kanal finder sted den 27. maj 2007. Fra Rødding Højskole
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deltager formand Søren Vang Rasmussen, forstander Mads Rykind-Eriksen og dette skrifts forfatter,
som er nyvalgt medlem af skolens bestyrelse. Normalt, når man som højskole i de her år havde brug
for at snakke med ministeriet, blev man mødt af
undervisningskonsulent Jesper Moesbøl og kontorchef Henrik Køber, der havde højskolerne som
deres arbejdsfelt. Til dette møde deltager desuden
en økonom og en jurist. Afdelingsleder Per Hansen
har taget plads for bordenden.
”Jeg kan faktisk ikke huske, om vi på det møde
luftede en anden løsning, eller det er noget, vi
finder på bagefter i ministeriet. Men det korte af
det lange er i hvert fald, at mødet – og situationen
− gør et så stort indtryk på ministeriet, at vi for
første gang overvejer en ny praksis,” siger Jesper
Moesbøl.

Når musikken spiller
Jesper Moesbøl anser det for utænkeligt, at Bertel
Haarder forud for mødet har blandet sig i mødets
udfald.
”Ministeriet kender jo godt sin minister og ved,
hvad ministeren gerne vil. Jeg kan ikke huske, at vi
fik nogen som helst dessiner ovenfra i ministeriet
om, at vi skulle finde en løsning − det kan jeg slet
ikke huske, at vi skulle have fået − det er heller ikke
normalt. Normalt er embedsværket tilstrækkeligt
lydhør − her ved man godt, hvad det er, ministeren
vil være ked af. Så hvis vi kan finde en løsning, så
skal vi gøre det. Når man er embedsmand, lytter
man til, hvordan musikken spiller.”

Ministeriet under pres
For os fra Rødding Højskole er det et møde, hvor
vi sidder i afmagt. Vi forklarer situationen, og vi
taler vores sag, men det er svært, når ens skæbne
afgøres et andet sted. Vi er i en ekstremt presset
situation.
”Men det er ministeriet også, når det er en så
ikonisk skole som Rødding, der er på vej til at lukke,” forklarer Jesper Moesbøl. Hvorfor?
”Det skal ikke være ministeriets praksis, der luk175

ker Rødding, fordi med en så ikonisk skole kan det
meget vel ske, at flasken kommer til at pege på ministeriet, og der bliver en mediestorm på det, og i
pressen bliver den skyldige måske ministeren selv.
Nej, flasken skal pege på skolen, det skal være skolens egen skyld, at den lukker og ikke ministeriets
forvaltning af pengene.”

“Rødding-modellen blev
løsningen på det møde,
vi havde − en model, der
siden har været gældende,
men som man kun bruger
i nødstilfælde.”

Ministeriet finder en økonomisk begrundelse for
Rødding-modellen, forklarer Jesper Moesbøl:
”Hvis en skole er på kanten af lukning, og vi så
kræver de penge tilbage, som skolen skylder ministeriet, og skolen forgæves har afsøgt alle kreditmuligheder og ender med at gå konkurs, så har
ministeriet jo også tabt sine penge. Tænkningen
blev, at det måske var bedre i den situation at give
skolen en lille smule henstand eller en afdragsordning, sådan at den har mulighed for at fortsætte.”
”Rødding-modellen blev løsningen på det møde,
vi havde − en model, der siden har været gældende, men som man kun bruger i nødstilfælde.”
Rødding Højskole fik både henstand og en så
fordelagtig afdragsordning, at driften kunne klare
det i genstartens svære år.

Ministeriet leder derfor efter en ny praksis, der
kan medvirke til at redde Rødding. Derfor sidder
afdelingslederen for bordenden, og derfor er den
økonomiske og juridiske ekspertise med til mødet.
”Det er sådan, vi tænker − at vi skal tage vores praksis op til overvejelse, når vi nu står med
en sag, der også kan ende som en skidt sag for
ministeren og embedsværket. Kan der tænkes en
anden model, som kan forsvares økonomisk, og
som vi kan udbrede til andre skoler i en lignende
situation? Vi kan nemlig ikke lave en speciel løsning for Rødding, men vi kan skifte praksis, og det
kan vi jo godt gøre på det her tidspunkt, lige så vel
som vi kan gøre det på et hvilken som helst andet
tidspunkt.”

Rødding-modellen
Det korte af det lange bliver, at ministeriet skifter
praksis for at hjælpe Rødding Højskole.
”Ja, det gør vi. Det er det, der er grundlaget for
mødet,” siger Jesper Moesbøl.
”Internt i ministeriet kaldte vi det for Rødding-modellen − som altså bliver en ny måde at
betragte skoler på, der kommer i vanskeligheder.”
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“Det skal ikke være
ministeriets praksis,
der lukker Rødding,
fordi med en så ikonisk
skole kan det meget vel
ske, at flasken kommer til
at pege på ministeriet,
og der bliver en mediestorm på det, og den
skyldige i pressen måske
bliver ministeren selv.”

Havegruppen:

Vi gi’r en
hånd med
Fire gange om året kommer 30-50 frivillige og giver en hånd med på Rødding
Højskole. De starter med morgenkaffe, morgensang og en orientering ved
forstanderen om ‘rigets tilstand’. Herefter pudser de vinduer og ordner udenomsarealer, og hvad der ellers står på to do-listen. Arbejdsdagen slutter med frokost.
Det begyndte i 2006 som lokale folks bidrag til den nødstedte højskole.

Det er en efterårsdag i 2006. Tre Rødding-kvinder
– Karen Skov, Inger Nielsen og Sanne Holst – er
samlet over en kop kaffe i Karen Skovs køkken, og
snakken går om højskolen. Sanne Holst fortæller:
”Inger siger, at det dog er skrækkeligt, som højskolen er kommet til at se ud – om vi ikke skal
gøre noget, inden det hele går i forfald. Vi har også
hørt, at Nis Gellert, den nye forstander, skal have
sit første kursus, så vi aftaler, at vi hellere må gøre
skolen klar, inden der kommer kursister. Ellers ender det bare med, at de tager afsted igen.”
Der er ikke langt fra ord til handling. De tre
kvinder indrykker for egen regning en annonce i
ugeavisen, hvor de efterlyser folk, der frivilligt vil
være med til at vedligeholde højskolen, så den
ikke forfalder.
Der melder sig 12 til den første arbejdsdag. Til
den anden arbejdsdag kommer der 33.
Sådan opstod Havegruppen. Den har eksisteret
lige siden. I jubilæumsåret 2019 har gruppen ca.
50 medlemmer, hvor de, der kan komme – og det
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er ca. halvdelen – fire gange om året tropper op
for at ordne parken og haven, pudse vinduer og gå
håndværksmæssigt til hånde.

En losseplads
Sanne Holst glemmer aldrig den første gang. Det
var lørdag den 30. september 2006.
”Jeg havde forinden været derovre sammen med
Peter og Carl (Sannes mand og søn Peter Holst og
Carl Holst, red.). Vi var rystede. Vi havde ikke set
loftet over kostalden, siden forstander Holck rejste
i 1996, hvor det var flot indrettet til teater, og hvor
vi havde set skuespil. Nu var det fyldt med skidt og
møg – som om man havde brugt loftet som losseplads. Svinestalden var endnu værre.”
Sanne Holst får nogle landmænd til at komme
med deres traktorer og ladvogne.
”De kørte og kørte og kørte – læs efter læs fjernede de i store landbrugsvogne – ødelagte stole
og borde, brugte hygiejnebind, beskidt undertøj,
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* Mor til fire børn – blandt dem Carl Holst.

aviser og blade, alt var smidt derover, jamen, det
var skrækkeligt, og det var jo bare sådan et konkret
billede på højskolens forfald.”

Konemøderne
For Sanne Holst har Havegruppen sit afsæt i Konemøderne, som forstander Hans Lunds kone Ellen
Margrethe Lund startede i 1931, og som fortsatte
indtil 1971.
”Når det store, årlige elevmøde en weekend i
juli var overstået, holdt fru Lund om mandagen konemøde, hvor hun indbød omegnens husmoderforeninger til en dag på højskolen. Møderne blev
hurtigt en stor succes. Og her kom kvinder, hvor
mange af dem var gift med mænd, som ikke kunne drømme om at sætte deres ben på højskolen,”
fortæller Sanne Holst, der selv ligesom Karen Skov
og Inger Nielsen har deltaget i mange af disse konemøder.
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”Vi fik en god middag og foredrag, og fru Lund
fortalte om højskolen, og man kom rundt og så
elevernes arbejde. Bagefter tog kvinderne hjem til
deres mænd og lovpriste Rødding Højskole,” siger
Sanne Holst. Hvert år gennem 40 år havde konemøderne deltagelse af 800 til 1100 kvinder.
”Da vi beslutter at lave en havegruppe, er det
helt sikkert, fordi vi har den her oplevelse med konemøderne – hvor meget det betyder for højskolen, at der er mennesker rundt om den, der bakker
den op,” forklarer Sanne Holst.

Sætte skik på tingene
Dana Larsen bliver ret hurtigt formand for Havegruppen sammen med Peter Fredslund. Peter
Fredslund leder og fordeler aktiviteter, hvor der
skal bruges maskinkraft eller en værktøjskasse,
mens Dana Larsen har overblikket over blomster,
bede, vinduespudsning og andre huslige gøremål.
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Dana Larsen
*
*
*
*
*
*
*
*

Født 1947.
Elev på Langeland Husholdningsskole 1967.
Elev på Ryslinge Højskole 1968.
Uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole i Ollerup 1974.
Sammen med sin mand Arne Larsen lederpar ved Oure Friskole 1974-1994.
Underviser på og initiativtager til oprettelsen af Oure Billedskole 1990.
Flytter til Rødding i 1994.
Underviser på og initiativtager til oprettelsen af Rødding Billedskole (nu Vejen Billedskole) 		
1995.
* Lærer ved sprogcentre i Kolding og Haderslev 1994-2012.
* Formand for Havegruppen ved Rødding Højskole 2011-2019.
* Dana og Arne Larsen har sammen to børn.

De har begge samme erindring som Sanne
Holst.
”Vi gik jo og kiggede på skolen udefra, og
det lignede noget, der kunne trænge til en kærlig hånd, og samtidig vidste vi, at højskolen ingen
penge havde til det. Det var sådan, det opstod. Vi
tænkte: Vi må gi’ dem en hånd og få sat lidt skik
på det,” siger Dana Larsen.
Peter Fredslund nikker: ”Jeg husker, at det var, da
vi i 2006 var til det store møde om pengeindsamlingen, at jeg første gang bemærkede, hvor forfærdeligt der så ud. Egentlig ville vi kun hjælpe med at
rydde op og sætte lidt skik på det, men så kom vi
på den tanke at hjælpe et par gange om året – og
nu er det så fire gange om året, vi kommer derop.”
Vendingen ”det så forfærdeligt ud” går igen.
Peter Fredslund forklarer: ”Det var værre, end vi
troede, da vi gik i gang. Det var over det hele; man
kunne se, hvor forsømt det havde været gennem
flere år. Jeg husker tagrender, der ikke var repareret, og hvor det regnede ned ad murene, og fugten
slog ind. Vi var da også ved at opgive det hele
nogle gange.”
Dana Larsen har boet i Rødding i over 25 år, og
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når man spørger hende, hvad der får folk til at arbejde gratis og udføre, hvad der svarer til 7-8 ugers
pedelarbejde om året, lyder svaret:
”Hvis der var noget, der skulle op at stå igen i
Rødding, så var det højskolen. Det, tror jeg, fik folk
til at tænke, at vi var nødt til at stå sammen, hvis
redningsaktionen skulle blive til noget. Det var sådan, det begyndte. Og når vi i dag ser højskolen
blomstre, tænker mange af os: Hvis der er noget i
Rødding, vi ikke kan undvære, så er det højskolen.
Derfor bliver vi ved.”
Peter Fredslund bruger sig selv som eksempel:
”Jeg synger i sangkoret Rødding Egnskor. Koret
øver en gang om ugen på højskolen og har gjort
det siden 1948. Det er blevet en tradition, og på
den måde kan man komme til at føle noget særligt
for et sted – ja, så tænker man, at det sted vil man
ikke undvære.”

Fire gange om året
Havegruppen møder op to gange om foråret og to
gange om efteråret. De starter med morgensang
og morgenkaffe, hvor Anja eller Mads RykindVILJEN TIL RØDDING

Peter Fredslund
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Født 1943 som femte generation på Herredsfogedgården i Sdr. Hygum.
Elev på Frederiksborg Højskole 1963.
Uddannet landmand på Dalum Landbrugsskole 1964.
Elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1965.
Landbrugsmedhjælper 1965-1975.
Gift med lærer Tove Fredslund under en gymnastikturné i Nevada i 1974.
Overtager slægtsgården i Sdr. Hygum 1975.
Formand for Sdr. Hygum Ungdoms- og Gymnastikforening 1982-2002.
Formand for Lokalhistorisk Arkiv i Sdr. Hygum 2000-2016.
I bestyrelsen for Rødding Egnskor fra 1996, de seneste seks år som formand.
Peter og Tove Fredslund har sammen tre børn.

Eriksen fortæller nyt fra skolen. Derefter går de i
gang med arbejdet. En halv arbejdsdag for 30-50
mennesker bliver det til, som afsluttes med frokost
sammen med højskoleeleverne. Forud har Dana
Larsen gået en rundtur med Anja Rykind-Eriksen,
oldfrue Inger Storm og pedel Anders Boysen, og
sammen har de udarbejdet en liste over opgaver,
der skal klares.
Dana Larsen fortæller: ”Vi gør meget ud af, at
det skal være hyggeligt. Midt på formiddagen kører jeg rundt med trillebøren med øl og vand. Det
er en unik opgave, for der får jeg en samtale med
dem om, hvordan det går – om de synes, der er for
meget skidt, de er sat til at fjerne, eller hvad der nu
kan være at drøfte – det kan også være noget fra
deres eget liv, de gerne vil snakke om.”
Peter Fredslund fortsætter: ”Dana har delt opgaverne ud, det er hun god til at organisere. Birgit har
bedene lige foran hovedbygningen, og Kaj Poulsen har det omme bagved. Det ligger fast. Vi er en
gruppe, der klipper hæk og tager os af træer, der
skal skæres ned.”
”Mads synes nogle gange, vi blander os for meget i, hvordan det skal se ud. Der er nogle bøgetræer, som er gået ud i toppen, som skal fældes, så
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der kan laves parkeringsplads med en pæn bøgehæk foran. Mads siger, der ikke er penge til at få
dem ned. Der kan vi godt slås lidt. Vi vil jo have
det ordnet.”
Dana Larsen fortsætter: ”Vi kan jo også diskutere indbyrdes. Peter synes, at de flotte sten, der
står rundt omkring, f.eks. de gamle grænsesten på
gårdspladsen, skal højtryksspules. Nogle af os andre mener, at det grønne mos giver stenene patina.
Sådan kan vi godt diskutere, men det er jo, fordi vi
er så engagerede.”
Dana Larsen fortæller videre: ”Vi kommer cirka
30 hver gang. De er nogle gange ikke til at styre.
Derfor tænker jeg, at en venteliste vil være en god
idé. Men der er også nogle, der er begyndt at falde
fra.”
Peter Fredslund: ”Ja, 90-årige Inger Frederiksen,
men hun var jo ikke til at stoppe. Hun var sej –
hold da op.”
Dana Larsen: ”Ja, hun kunne næsten ikke komme ned til jorden til sidst. Jeg tilbød hende så, at
hun kunne komme til kaffe og frokost uden at lave
noget. Men nej, hun ville tage sin tørn med.”
De to snakker om opgaverne, der tydeligvis
optager dem, og om, at de føler stolthed over at
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vide, at skolen tager sig flot ud, når der en af de
kommende uger igen er fyldt op med elever og
kursister fra hele landet.
”Modtages de mange, der kommer, af en flot
skole, smitter det også af på byen,” siger Dana Larsen. ”Ja, jeg tror ligefrem, at det, at højskolen ser
godt ud, også får byen til at gøre mere ud af sig
selv. For eksempel bliver de lukkede forretninger
revet ned, så den ikke ligner en by i forfald. ”
”Ja, det er jo fantastisk – der er lige nu næsten

var en rigtig dårlig følelse – vel nærmest en sorg,
man kunne mærke, ved tanken om, at den lukkede.”
”Ja, det er rigtigt,” siger Peter Fredslund, ”det var
som en stor sorg. Sådan var det i vores familie –
det kan du tro. De fleste i familien har været på
Rødding Højskole, og de ville slet ikke kunne forstå, hvis det gik så galt. Derfor tænkte vi også: Det
må ikke ske. Danmarks ældste højskole! Den må
ikke lukke.”

“Det skal heller ikke glemmes, at når vi har haft en god
formiddag og oplevet Mads eller Anja fortælle om, hvor
godt det går, ja så er der 30-40-stykker, der bagefter går ud
i lokalsamfundet og fortæller om, hvor fantastisk højskolen
er. Det breder sig som ringe i vandet.”
100 elever og flere gange om året ugekurser, hvor
der kommer så mange, at der ikke er plads på skolen, så de må bo ude i byen. Jeg tror, du har ret – at
så må den gøre mere ud af sig selv, for det er jo
hele byen der nu får gæster, når højskolen er fyldt,”
lyder det fra Peter Fredslund.

Vores skole
Peter Fredslund vender tilbage til årsagen til, at Havegruppen opstod og stadig holder sammen:
”Der er mange følelser i det. Skolen giver os mulighed for et fællesskab, og selv tænkte jeg, da det
gik op for os der i 2006, at hvis højskolen lukkede,
ville det være forfærdeligt, at den ikke var på vores
egn. Vi var mange, der blev chokerede over scenariet: Hvad skulle de store flotte bygninger bruges
til? Et hotel, et kollektiv ...? Vi gik og forestillede os
alt muligt, og jeg tror, det var der, at mange mærkede, hvor ondt det ville gøre ikke at have højskolen. Tanken, om at bygningerne skulle bruges til
noget andet, var ikke til at holde ud. ”
Peter Fredslund bliver stille ved tanken om, hvad
der kunne være sket, og Dana Larsen siger: ”Det
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Højskolen og byen hænger sammen, forklarer
Peter Fredslund videre: ”Det er jo den ånd, som
højskolen giver, man måske først opdager, når man
er ved at miste den. Selv tænkte jeg: Det skal fandme op at køre igen, det skal simpelthen gå, skal
det. Højskolens overlevelse er jo også Røddings
overlevelse.”
Dana Larsen supplerer: ”Det er også en tendens
i tiden, tror jeg, til at folk søger fællesskaber, hvor
de kan stå sammen om noget. Vi mødes godt nok
også for at hygge os, og hyggesnakken, mens folk
går og ordner bedene, er utroligt vigtig for fællesskabet. Men dybest set er det jo højskolen, vi står
sammen om. Det er den, der giver vores arbejde
og fællesskabet mening. Og sådan som det er i
dag, så er højskolen et utroligt rart sted at komme,
og med den åbenhed, som Mads og Anja har, så
føler vi også, det er vores højskole. På den måde
hænger det sammen.”
Peter Fredslund: ”Og når vi spiser frokost sammen med eleverne, rejser Mads sig op og fortæller
dem, hvem vi er, og hvad vi betyder for skolen. På
den måde lærer de unge jo også om, hvad fællesskab er på det nære plan. Samtidig gør han jo også
VILJEN TIL RØDDING

“... læs efter læs fjernede
de i store landbrugsvogne
– ødelagte stole og
borde, brugte hygiejnebind, beskidt undertøj,
aviser og blade – jamen,
det var skrækkeligt, og det
var jo bare sådan et
konkret billede på
højskolens forfald.”
Sanne Holst

noget ud af os – og ja, der har du ret, Dana, det
hænger sammen på den måde, fællesskabet.”

Levende reklame
Dana Larsen betoner, at Havegruppen også er en
levende reklamesøjle for højskolen: ”Det skal heller ikke glemmes, at når vi har haft en god formiddag og oplevet Mads eller Anja fortælle om,
hvor godt det går, ja så er der 30-40-stykker, der
bagefter går ud i lokalsamfundet og fortæller om,
hvor fantastisk højskolen er. Det breder sig som
ringe i vandet.”

“Det er jo den ånd, som
højskolen giver, man måske
først opdager, når man
er ved at miste den. Selv
tænkte jeg: Det skal fandme op at køre igen, det skal
simpelthen gå, skal det.
Højskolens overlevelse er jo
også Røddings overlevelse.”

le steder, som betyder noget for os – og som, jeg
kan mærke, også betyder noget for Mads. Det er
utroligt vigtigt.”
”Højskolen er jo også blevet et samlingspunkt,”
fortsætter Dana Larsen. ”De store grundlovsmøder
med over 500 mennesker betyder rigtig meget for
byen, ligesom Højskoleengen med det liv, der nu
rører sig dér, og som så flot forbinder højskolen
og byen. Når folk kommer gående der, tænker de:
Det er vores!”
Peter Fredslund: ”Det er helt sikkert, at de gør
det. Rødding er ikke længere bare en by, men det
er blevet til ”min” by og ”vores” by. Og her betyder
højskolen utroligt meget, for den gør byen til noget
særligt. Sådan har jeg indtryk af, at det er blevet.
Det er simpelthen herligt.”
Dana Larsen runder af: ”Nu kommer vi jo nede i
Aktivitetshuset, som har et flow på 500-600 mennesker om ugen. Når vi sidder og får en god snak
over kaffen, kan man virkelig mærke, at højskolen
er blevet en del af lokalsamfundet. Der er ingen,
der længere siger noget negativt om højskolen.
Det har været et langt sejt træk fra 2006 til nu,
men sådan er det blevet, og den udvikling tror jeg
godt, vi kan sige, at Havegruppen har spillet en
positiv rolle for.”

Begge lovpriser de højskolens åbenhed, blandt
andet de mere end 175 åbne arrangementer om
året – hvortil Havegruppen har gratis adgang – men
også den måde, hvorpå lokalsamfundet inddrages
i undervisningen på. Peter Fredslund forklarer:
”Jeg har jo boet her altid, og jeg kan huske Arne
Fog Pedersens tid (forstander 1953-1976). Da var
højskolen et meget lukket område, og Fog Pedersen så man sjældent i byen. Nu er det helt anderledes. Mads er med i mange ting og ses både her
og der og snakker med folk. Og han bruger os, der
bor her. Når han har cykelkursus om sommeren,
er jeg med og viser rundt på egnen – Kongeåen,
Sønder Hygum Forsamlingshus osv. – sådan nog190
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Mads Rykind-Eriksen:

Vi holder
højskole på fire
grundelementer
Rødding Højskole blev genstartet som en almen grundtvigsk højskole. Det har vist sig
at være en succes, og det er, hvad højskolen i dag er kendt som. Mads Rykind-Eriksen
forklarer, hvad han mener med det almene og det grundtvigske, som det kommer til
udtryk i måden, hvorpå de holder højskole i Rødding.

Da Anja og Mads Rykind-Eriksen i 2007 bliver
ansat som forstandere med den klare opgave at
genstarte Rødding Højskole, er den højskole, de
vil skabe, hvad der almindeligvis kaldes en almen
grundtvigsk højskole. For dem selv lå det i naturlig
forlængelse af den tradition, som Rødding Højskole altid har baseret sig på.
Men en almen grundtvigsk højskole har rundt
om på landets højskoler forskellige udformninger,
og der gives forskellige forklaringer på, hvad man
mener med det.
Når Mads Rykind-Eriksen bliver bedt om at forklare, hvad det er for et ideologisk fundament, de
har genrejst Rødding Højskole på, fremhæver han
fire grundelementer, som Rødding Højskole fra sin
oprettelse i 1844 har haft som sit grundlag og sin
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opgave, og som han og Anja Rykind-Eriksen har
set som deres opgave at bibeholde og udvikle:
*
*
*
*

Demokratisk dannelse.
Historisk og kulturel bevidsthed.
Uddannelse.
Dannelse.

”De fire grundelementer er udsprunget af en historisk kontekst, og det er, hvad man på Rødding
Højskole gennem tiden har ønsket, at elever, kursister og gæster skal tage med sig fra højskolen.
Og når jeg siger, at vi siden genstarten af skolen
i 2007 har haft det klare mål at drive en almen
grundtvigsk højskole, der viderefører den grundtvigske tradition, så den aktualiseres i verden af i
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dag, så baserer vi den opgave på disse fire grundelementer. De er fortsat lige aktuelle,” siger Mads
Rykind-Eriksen.

Demokratisk dannelse
”Med demokratisk dannelse er det vores opgave at
danne eleverne til at være demokratiske medborgere,” siger Mads Rykind-Eriksen, der klart udtrykker stolthed over at udfolde det på det sted, hvor
det danske demokratis vugge stod.
Mads Rykind-Eriksen er historiker, og når han
skal forklare, hvad han mener med demokratisk
dannelse, trækker han tråde tilbage til 1700-tallets
oplysningstid og den frihedstrang, der udløste Den
franske Revolution i 1789, og som i 1800-tallet
bredte sig til store dele af Europa.
”Men i Danmark har vi aldrig været særligt revolutionære. I stedet for imødekom vores enevældige
danske konge de demokratiske strømninger ved at
oprette rådgivende stænderforsamlinger fire steder

i monarkiet: I Roskilde og Viborg for Kongeriget
Danmark og i Slesvig og Itzehoe for hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Tanken var, at ganske
almindelige mennesker − og det vil sige bønder,
der udgjorde omkring 80 procent af befolkningen
− skulle vælges til disse stænderforsamlinger og
herfra rådgive den enevældige konge, der i den
sidste ende traf den endegyldige beslutning.”
Det er i denne historiske kontekst, at Mads
Rykind-Eriksen forklarer det ene af de fire grundelementer. Professor Christian Flor og de andre,
der stod for oprettelsen af Rødding Højskole, så
nemlig længere frem.
”De kiggede i krystalkuglen og så, at der nok
ikke ville gå mange år, før vi ville få et egentligt
demokrati, hvilket vi så også fik med grundloven i
1849. Fra starten så man det altså som højskolens
opgave at klæde ganske almindelige unge mennesker på til at tage del i det gryende demokrati. Man
gjorde dem, om jeg så må sige, demokratiparate,
allerede inden demokratiet var blevet indført.”

Det er den tradition, som Rødding Højskole siden genstarten i 2007
har villet grunde og profilere sig på ved at aktualisere den ind i nutidens
samfund, forklarer Mads Rykind-Eriksen videre.
”Det er med historien og traditionen i ryggen, når vi siger, at det er vores
opgave at fremme elevernes engagement i samfundet – som deltagere i
frivilligt arbejde, foregangsmænd i foreningsdanmark, medlemmer af politiske partier eller andet. Vi forsøger også af al magt og på mangfoldig vis at
lade det komme til udtryk i skolens hverdag,” siger Mads Rykind-Eriksen,
og opremser en række aktiviteter, hvor det sker:
* Røddingdebatten hver onsdag, hvor et aktuelt emne diskuteres.
* Rammen om politiske møder op til alle valg: kommune- og
regionsrådsvalg, folketingsvalg og EU-valg.
* Den årligt tilbagevendende weekendkonference Folket & Magten, hvor
folketingspolitikere og meningsdannere diskuterer demokrati og
folkestyre.
* Internationale konferencer om blandt andet Mellemøsten og Norden.
* Kurser og konferencer med politisk indhold.
* Tingstedet, som flere gange har varmet op til folketingsåret, hvor
lokalbefolkningen fortæller lokale folketingspolitikere om de opgaver,
de mener, er væsentlige.
* Det årlige grundlovsmøde, som er et af egnens største.
* Folkemødet på Bornholm, hvor Rødding Højskole detager med egne
debatarrangementer.
* Afstemningsfester den 10. februar.
* 4. maj-arrangementer.
* Senest en demokratisk bootcamp for nyvalgte folketingsmedlemmer,
hvor de klædes på til deres kommende hverv som folkestyrets
repræsentanter.

“De fire grundelementer er udsprunget
af en historisk kontekst, og det er, hvad
man på Rødding Højskole gennem tiden
har ønsket, at elever, kursister og gæster
skal tage med sig fra højskolen.”
Mads Rykind-Eriksen uddyber:
”Det er vores opgave som højskole at bære demokratiets og frihedens
fakkel videre og anskueliggøre over for vores elever, at grundloven og folkestyret er fundamentet for vores levemåde i dag. Vi skal gøre eleverne
bevidst om, at demokratiet ikke er faldet ned fra himlen – demokrati er
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noget, hver generation har måttet kæmpe for. Det
gjorde man i tiden op til grundlovens vedtagelse i
1849, det gjorde man under Anden Verdenskrig. I
dag har vi løbende historier om terror, der truer vores demokrati. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden
som højskole er med til i teori og praksis at vise,
at vi for at bevare demokratiet skal være aktive i
det − at det koster en indsats at have et demokrati.”
Demokratisk dannelse har for Mads RykindEriksen også at gøre med almen dannelse. Han
forklarer:

for Mads Rykind-Eriksen har vendingen så stor gyldighed, at den kunne ristes i runer i en sten ved
indkørslen til højskolen til daglig påmindelse.
”Her på Rødding Højskole er en af vores vigtigste opgaver at give eleverne forankring i en foranderlig verden. Vi kan ikke forandre noget som
helst, hvis vi ikke er forankrede.”
Historie og kultur er Rødding Højskoles andet grundelement. Med opbruddet i vores kultur
i tiden efter Anden Verdenskrig, hvor danskerne
flyttede fra land til by, og med globalisering og

“Fra starten så man det altså som højskolens opgave at
klæde ganske almindelige unge mennesker på til at tage del
i det gryende demokrati. Man gjorde dem, om jeg så må
sige, demokratiparate.”
”Rødding Højskole har et varieret udbud af hovedfag: Design, politik, musik, tekstil, journalistik
og litteratur samt en række mindre sidefag. Med fagene skal eleverne ikke blot blive fagligt dygtigere,
men også blive klogere som mennesker. Det sker
i mødet mellem elever med forskellige faglige og
menneskelige interesser − mellem mennesker, der
er forskellige fra en selv, som måske kommer fra
andre dele af landet, stemmer anderledes, er ældre, yngre, rigere, fattigere, dreng, pige osv. I dette
møde mellem forskelligheder lærer man at tænke
på en anden måde, se på emner fra andre vinkler
– man får i det hele taget udvidet sin horisont og
bliver derved bedre til at finde de bedste løsninger på indretningen af fremtidens samfund. Det er,
hvad jeg kalder hverdagens almene dannelse − her
finder vi de vigtige byggesten til den demokratiske
dannelse.”

Historisk og kulturel bevidsthed
”For at forstå nutiden og skabe fremtiden, må vi
kende fortiden.” Det er en vending, der kunne stå
som visdomsord på en Gajol-æskes flap, som vi så
lukker ned igen, når vi har fisket gajolen op. Men
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indvandring er en højskole, hvor eleverne møder
historisk og kulturel forankring, vigtig for Mads
Rykind-Eriksen.
”I en globaliseret verden, hvor alt ændres med
stor hast, og man tit kan være bekymret for at miste
fodfæste, gælder det om at gøre eleverne bevidst
om, at de – ligesom demokratiet – ikke er faldet
ned fra himlen, men at de er født ind i en sammenhæng, og fordi de nu engang er født i Danmark, da i en dansk sammenhæng, som er deres
udgangspunkt for at forstå verden. Det gælder derfor om at rodfæste eleverne og samtidig give dem
et europæisk og globalt udsyn, fordi vi danskere
nu engang er en del af en større verden. Således
tager vi også hvert elevhold med på en fælles studietur til et europæisk land og hovedfagene rejser
ud i den store verden til henholdsvis Mellemøsten,
Sydafrika, Brasilien, Mexico eller USA.”
”Men først og fremmest ser vi det som vores
klare formål at bibringe eleverne en forståelse af,
at den danske historie og kultur er tæt forbundet
med den demokratiske dannelse,” forklarer Mads
Rykind-Eriksen videre og trækker igen tråde bagud.
”Når magten i forbindelse med demokratiets
fremvækst skulle overgå fra kongen til folket – fra
VILJEN TIL RØDDING

“Det er vores opgave
som højskole at bære
demokratiets og
frihedens fakkel
videre og anskueliggøre
overfor vores elever,
at grundloven og folkestyret er fundamentet
for vores levemåde
i dag.”

fyrstesuverænitet til folkesuverænitet – var det vigtigt at finde ud af, hvem folket var. I Kongeriget
Danmark var det ikke svært. Det var nemlig ’danskerne’ – en homogen gruppe hvad angik sprog,
kultur, historie, værdier, normer og traditioner.
Men hernede i grænseområdet – Hertugdømmet
Slesvig, som Sønderjylland i dag er den nordlige
del af, og hvor Rødding Højskole ligger – var det
ikke helt så klart, hvem dette folk var, der skulle
have denne suverænitet.”
Det særlige ved grænselandet havde i flere århundreder været, at dansksindede og tysksindede
uden problemer havde levet og boet dør om dør,

“Det er med historien og
traditionen i ryggen, når vi
siger, at det er vores opgave
at fremme elevernes
engagement i samfundet.”
blot de accepterede at være kongens undersåtter;
men med enevældens afskaffelse skulle folket selv
til at bestemme. Derfor skulle man pludselig til at
finde ud af, hvem man var som folk.
”De dansksindede fandt sammen i ønsket om
at få indlemmet Hertugdømmet Slesvig i Kongeriget Danmark, mens de tysksindede ønskede det
indlemmet i Det tyske Forbund, som Tyskland hed
dengang. Dette var årsagen til de meget stærke
spændinger i grænseområdet i første halvdel af
1800-tallet, der førte til krigene i 1848 og 1864,”
forklarer Mads Rykind-Eriksen.
I grænselandet var der altså to nationale muligheder. Det er i denne afklaringsproces, at Rødding
Højskole bliver en markør.
”Da Rødding Højskole blev oprettet i 1844,
blev den netop oprettet for den dansksindede del
af den slesvigske befolkning. Tanken var, at unge
mennesker skulle komme her på højskole og blive bevidstgjort om deres danske identitet − sprog,
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historie, kultur, værdier, normer og traditioner. På
den måde smeltede det demokratiske og det nationale sammen i en ubrydelig enhed.”
”Grundtanken var altså dobbelt: At et højskoleophold skulle medvirke til, at kongens tidligere
undersåtter blev smedet sammen til ét folk − det er
det nationale element − og sammen blive i stand
til at tage vare på deres egen og deres fælles fremtid – det er det demokratiske element,” lyder det
fra Mads Rykind-Eriksen.
175 år senere er det fortsat opgaven for Rødding
Højskole. Tiden er en anden, og udfordringerne
i nutidens samfund er af en helt anden karakter;
men substansen i opgaven er den samme, betoner
Mads Rykind-Eriksen, og han uddyber:
”Det gælder fortsat om at danne unge mennesker til at deltage i demokratiet i bred forstand og
smede danskerne sammen til ét folk ved at skabe
en stærk sammenhængskraft i samfundet på tværs
af forskelligheder. Det ser jeg som vores helt store
opgave.”
”Som konsekvens af globaliseringen gælder det
også om at få integreret vores flygtninge og indvandrere i samfundet − dem, der skal blive her −
så de også bliver en del af folket. Vores opgave i
dag er at bygge bro over forskelligheder. Det gør
vi ved at lære hinanden at kende, og hvor gør man
det bedre end på en højskole? Her kan vi også på
en naturlig måde sikre, at fællesskabet bliver præget af flertallets mentalitet.”

m.m. I dag er behovet et andet og fagene derfor andre. Uddannelse handler grundlæggende om at give mennesker de faglige færdigheder, der skal
til for at klare sig i samfundet.”

“Her på Rødding Højskole er en af
vores vigtigste opgaver at give eleverne
forankring i en foranderlig verden.
Vi kan ikke forandre noget som helst,
hvis vi ikke er forankrede.”
Men når Mads Rykind-Eriksen taler om uddannelse i højskolen er det
ikke på samme måde, som vi normalt opfatter det. På højskolen er begrebet uddannelse af en særlig beskaffenhed, blandt andet fordi man ikke
giver eleverne karakterer.
”På højskolen siger vi gerne, at vi underviser med fagene og ikke i fagene. Det betyder, at målet er større end blot det at give eleverne nogle
grundlæggende færdigheder, hvad enten det er en bedre politisk forståelse, at kunne designe et møbel, fortolke en tekst eller spille en melodi.
Fagene er kun et redskab til at blive klogere på sit eget liv og det liv, vi
lever i fællesskab. Sådan er det ikke i den øvrige uddannelsesverdenen,
hvor det primært handler om at bibringe eleverne en viden inden for et
bestemt område.”

Dannelse
Når man beder Mads Rykind-Eriksen forklare, hvad det væsentligste er, når
han siger, at Rødding Højskole i dag har konsolideret sig som en grundtvigsk højskole, så nævner han højskolens fjerde grundelement: Dannelse.
”Grundtvig sagde, at man for at for at skabe hele mennesker ikke kan
nøjes med at give eleverne uddannelse. De skal også have dannelse − det,
vi også kender som livsoplysning og folkeoplysning.”
Dannelse og uddannelse er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger
for Mads Rykind-Eriksen, men for klarhedens skyld mener han, det er godt
at skitsere forskellen.
”Når man taler om uddannelse, er det meste planlagt − man følger en
uddannelsesplan, hvor der er opstillet bestemte mål, og man finder de
midler og redskaber, der skal til for at opfylde de mål. Man kommer til
eksamen, og man får et papir med sig videre, der med tal og måske et par
udtalelser fortæller, hvor god man er.”
Han forklarer videre, at når højskolen er og skal være eksamensfri, så er

Uddannelse
Mads Rykind-Eriksen betoner, at man ikke alene
kan drive højskole ud fra ønsket om give eleverne demokratisk dannelse samt en øget historisk og
kulturel bevidsthed. Der skal være en mere direkte
anledning, og han forklarer, at det er her, uddannelse kommer ind som det tredje grundelement.
”Idéen om uddannelse ligger i direkte forlængelse af oplysningstidens tanker om, hvordan man
skaber et moderne samfund. I 1800-tallet var
Danmark et landbrugsland, og de unge havde kun
kort skolegang. Foruden landbrugslære underviste
Rødding Højskole derfor i dansk og matematik
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det, fordi dens hovedsigte er dannelse eller livs- og
folkeoplysning.
”Livsoplysning vil sige at kaste lys over menneskets liv og eksistentielle grundvilkår – give det
større indsigt i livet som menneske. Det handler
altså om noget mere overordnet end uddannelse
− om tilværelsen og livet bredt forstået – og det
kan man ikke eksamineres i. Grundtvig forklarer
det poetisk i sangen ’Hvad solskin er for det sorte
muld’, når han digter, at ’langt mere værd end det
røde guld, det er sig selv og sin Gud at kende’.
Oversat mener han, at livsoplysning handler om
at kunne magte livet i en større helhed, og derfor
også handler om, hvilke værdier og hvilken tro,
man bygger sit liv på. Det handler derfor ikke blot
om en selv − tværtimod skal det bringe en til en
forståelse af, at vil man have et godt liv, kan man
ikke få det alene, men kun sammen med andre. I
sidste ende handler det om sammen at skabe et
godt samfund at udfolde livet i.”

“På højskolen siger vi
gerne, at vi underviser med
fagene og ikke i fagene.
Det betyder, at målet er
større end blot det at give
eleverne nogle grundlæggende færdigheder.”

ender som passive tilskuere til tilværelsen. Det
betyder blandt andet, at vi skal give eleverne forståelsen af det at være et folk: Hvorfor tænker vi,
som vi gør? Hvorfor har vi de institutioner, vi har?
Osv. For at kunne besvare disse spørgsmål, bliver
vi nødt til at se på den historie og kultur, vi er rundet af. Når det er på plads, er vi bedre rustet til
at diskutere, hvorhen vi ønsker, at samfundet skal
bevæge sig i fremtiden.”
”Man kan sige, at vi med dannelse vil give eleverne en helhedsoplevelse, så de midt i et samfund, hvor vi mere og mere skal specialisere os,
bedre kan overskue tilværelsen som en helhed
med en større mening over sig.”
Mads Rykind-Eriksen opsummerer:
”På mange måder har vi fået skabt den højskole, vi satte os som mål, med en undervisning og
et samvær, der løfter dagligdagen op til at være
højskole.”
”Rødding Højskole summer af liv, og ønsket er
det samme i dag som i 1844: At trække eleverne
op som et ur, men sådan at de aldrig går i stå; give
dem mod til at leve livet hver især og med hinanden; inspirere og hjælpe dem frem til en afklaring
af, hvad de skal leve af, hvilken uddannelse de skal
tage, og hvad de vil leve for, altså hvilke værdier
de vil leve efter. Det er der mulighed for på en højskole, fordi det her ikke kun handler om at kunne
noget, men også om at ville noget og være nogen.
Og så med den store opgave lige nu: At bevidstgøre eleverne om, at de midt i globaliseringens og
modernitetens fare for at gøre mennesket rodløst
er forankrede i en kultur, der netop kan være den
frisættende kraft, der gør, at de tør møde verden
med åbent sind.”

Mads Rykind-Eriksen forklarer videre, at det er
derfor, at livsoplysning er forbundet med folkeoplysning. Når det gode liv skal findes sammen med
andre i et samfundsliv, bliver opgaven at give eleverne redskaber til at begå sig i det samfund, der
udfolder sig for dem.
Opgaven i folkeoplysningen er mere konkret
end i livsoplysningen, for vi skal få eleverne til at
forstå betydningen af de folkelige fællesskaber og
betydningen af at engagere sig i dem, så de ikke
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En sten fra Dannevirke og en sten fra Troja

Mads Rykind-Eriksen:

Renovering af
2
6.500 m
nedslidt højskole
Med til genstarten af Rødding Højskole hører en renovering af en nedslidt og forsømt
bygningsmasse. Siden 2007 er der renoveret for 45 millioner kroner. At genstarten
har skabt en rentabel højskole ses alene af, at man ud af driften har været i stand
til selv at bidrage med 10 millioner kroner. Ved markeringen af 175-året mangler en
renovering af hovedbygningen.
Da genstarten af Rødding Højskole iværksættes i
2006, sker det i en bygningsmasse, der er forsømt
og nedslidt og bærer tydeligt præg af, at vedligeholdelsesudgifterne gennem flere år har været sparet i bund. Gamle højskolefolk er hørt sige, at man
kan holde højskole i en jordhule – at det ikke er
flotte bygninger, det handler om, men om det man
har på hjerte. Men det er en romantik, der ikke
holder ind i nutiden, forklarer Mads Rykind-Eriksen:
”Da vi ankom i 2007 og gik rundt på skolen –
ja, så var det værre, end vi havde forestillet os. Vi
kunne regne ud, at der ikke havde været råd til renoveringer i nogle år, men vi havde ikke forestillet
os, at skolen var så forsømt. Mere end hundrede
af de store termoruder var punkterede – ikke fordi
VILJEN TIL RØDDING

det var den største udgift, men det tågede udsyn,
de gav, er et godt billede på det, vi så. Vi var derfor
fra starten ikke et øjeblik i tvivl om, at nok skulle der i første omgang skaffes elever, men sideløbende hermed skulle der skaffes penge – mange
penge – til en gennemgribende renovering for at
kunne leve op til den standard, elever og kursister
forventer i dag.”
Siden 2007 og til jubilæumsåret 2019 er der
foreløbig renoveret for 45 millioner kroner.
Realdania gav startskuddet ved i 2007 at udarbejde en bygningsrapport med forslag til en renoveringsplan. Den blev i 2010 fulgt op af en bæredygtighedsvurdering til en halv million kroner, der
konkluderede, at Rødding Højskole er et bæredygtigt projekt at putte penge i. Efterfølgende er der
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kommet fondsmidler på flere millioner kroner til nyt stråtag på Østfløjen
og istandsættelse af Køreladen.
At genstarten lykkedes, og Rødding Højskole igen blev en overskudsgivende forretning, ses alene af, at man siden 2007 har været i stand til af
egne midler at bidrage med ca. 10 millioner kroner til istandsættelse og
ombygning.
I 2011 kunne man med en donation på 20 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden påbegynde en ombygning af Vestfløjen, højskolens gamle stald
og lade, til det der i 2013 blev indviet som et topmoderne undervisningsmiljø med auditorium, mødeøer, gangbro og lokaler til skolens hovedfag.
”Det var som at vinde i lotteriet med den donation,” siger Mads
Rykind-Eriksen. ”Og da vi på en varm junidag i 2013 havde indvielse af
Vestfløjen, ja så var det en milepæl – et ordentligt ryk fremad, et klap på
skulderen – og jeg sad med sådan en fornemmelse af, at nu får vi sat skik
på det her – vi skal nok nå det hele.”
I jubilæumsåret resterer et lille og et stort projekt, før man kan sige, at
Rødding Højskole er gennemrenoveret. Det lille projekt er Flors Hus – stedet hvor højskolen åbnede i 1844. Men en renovering med nye værelser
og konferencerum til udlejninger til en samlet pris på ca. 10 millioner kroner påbegyndes i 2020. Herefter resterer det store projekt: En gennemgribende renovering af kontoret og hovedbygningen med nyt køkken og ny
spisesal samt toilet og bad på værelserne. Til det skal der skaffes 40-50
millioner kroner.
”Det er et voldsomt stort beløb, men det svarer til, hvad vi indtil nu har
skaffet, så vent og se. Jeg er ret sikker på, at vi får lov til at udsende en pressemeddelelse, hvori der står, at Rødding Højskole skal have renoveret den
store hovedbygning,” lyder det fortrøstningsfuldt fra Mads Rykind-Eriksen.
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“Siden 2007 og til
jubilæumsåret 2019 er der
foreløbig renoveret for
45 millioner kroner (...)
At genstarten lykkedes,
og Rødding Højskole igen blev
en overskudsgivende forretning, ses alene af, at man
siden 2007 har været i stand
til af egne midler at bidrage
med ca. 10 millioner kroner til
istandsættelse og ombygning.”
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Tidslinje

formål at formulere idéer til ”Rødding Højskole 2.0”. Sidste møde den 29. maj.
1. september: Nis Gellert tiltræder som forstander og lancerer Rødding Højskole som Global School
– han flytter ind og begynder allerede 1. august.
28. september: Velkomstreception for Nis Gellert efterfulgt af et møde, hvor der er lokal opbakning til at
iværksætte en pengeindsamling fordelt på to fonde: Sponsorfonden og Garantifonden.

2001-2012

1. oktober: Tønder Bank afbryder samarbejdet med Rødding Højskole, og skolen står uden bank.

2001
1. oktober: Bestyrelsesformand Søren Tang Sørensen kommer i mindretal i diskussion om skolens fremtidige kurs og manden, der blev kaldt Mr. Rødding Højskole, trækker sig efter 27 år i bestyrelsen.

5. oktober: Havegruppen etableres – en gruppe på 12, der med tiden er blevet til 40-50 frivillige
– som siden er mødtes fire gange om året for at vedligeholde højskolen.
7. oktober: Byggematador Torben Kjeldsen beslutter at give 1 million kroner til indsamlingen.

2005
13. august: Amtsborgmester Carl Holst er foredragsholder ved elevmødet. Der plejer at være 500 deltagere, nu er der under hundrede og kun gamle mennesker, og skolen ser forsømt ud. Det ryster ham.
Oplevelserne får Carl Holst til at iværksætte genstarten.
15. december: I en telefonsamtale mellem tidligere formand Søren Tang Sørensen og Carl Holst fødes idéen
til at vælte bestyrelsen og få en ny bestyrelse og en ny ledelse valgt, så Rødding Højskole kan reddes.

2006
3. januar: Højskolens mangeårige pedel Hans Nørgaard begraves. Over en gravøl beslutter Carl Holst,
Søren Tang Sørensen og den tidligere bestyrer af højskolens landbrug Kjeld Andreasen at mødes for at
drøfte Rødding Højskoles fremtid.

4. december: Den store pengeindsamling, som blev iværksat 28. september, runder 3 millioner kroner,
og der afholdes pressemøde med budskabet: Danmarks ældste højskole er reddet.

2007
6. januar: Ekstraordinært bestyrelsesmøde. Forårsskolen aflyses, da tilmeldingerne til Global School er
udeblevet. Nis Gellert fratræder som forstander efter fem måneders ansættelse.
7. januar: Møde hos mangeårige lærer Peter Holst, hvor Peter og Carl Holst overbeviser Søren Vang Rasmussen og Søren Tang Sørensen om, at de ikke må give op, men sætte alt ind på at få ansat Anja og Mads
Rykind-Eriksen.
10. januar: Carl Holst ringer til Anja og Mads Rykind-Eriksen og tilbyder dem forstanderstillingen.

6. januar: Møde mellem Søren Tang Sørensen, Kjeld Andreasen og Carl Holst, hvor man beslutter at få
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælte den siddende bestyrelse.

22. januar: Anja og Mads Rykind-Eriksen giver deres endelige ja og ansættes pr. 1. marts.

8. januar: Bestyrelsesmøde, hvor fratrædelsesaftale med forstander Annemarie Morris godkendes.

29. januar: Mads Rykind-Eriksen har første arbejdsdag.

9. februar: Bestyrelsen indkalder skolekredsen til informationsmøde. Der deltager ca. 300, og et flertal
stemmer for, at bestyrelsen skal stille sit mandat til rådighed og snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

1. marts: Anja og Mads Rykind-Eriksen har første officielle arbejdsdag.
2. marts: Reception for Anja og Mads Rykind-Eriksen med stort fremmøde af højskolefolk og af folk fra
lokalområdet.

23. februar: Ekstraordinær generalforsamling med ca. 300 deltagere. Den siddende bestyrelse væltes,
og en ny vælges, der konstituerer sig med Søren Vang Rasmussen som formand og Søren Tang Sørensen
som næstformand.

8. marts: Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen kommer på uanmeldt besøg og foreslår et samarbejde
med Grænseforeningen. Det fører til korte kurser og projekt ”Porten til Danmark”.

1. marts: Højskolelærer Peter Hørup konstitueres som forstander frem til 1. september, hvor Nis Gellert
ansættes.

18. marts: Annonce i landsdækkende aviser, der inviterer til informationsmøde for lærere, der vil være
med til at genstarte Danmarks første højskole.

4. april: Det første af fire møder i Tænketanken afholdes. Tænketanken er nedsat af Carl Holst med det

22. marts: Bestyrelsen har krisemøde med revisor om manglende likviditet.
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29. marts: Generalforsamling. Højskolens underskud for 2006 er på 1,4 millioner kroner.

31. december: Rødding Højskole er på et år gået fra 0 til 54 årselever. 31 korte kurser. Årets resultat viser
et overskud på 729.000 kroner.

15. april: Mere end hundrede interesserede møder op til informationsmøde om at blive højskolelærer og
være med til genstarten af højskolen.

2009
3. januar: Forårsskolen starter med 19 elever og slutter med 37 elever.

10. maj: Højskoleforeningen afholder årsmøde på Rødding Højskole – en af de første indtægtsgivende
aktiviteter i 2007.

23. august: Efterårsskolen starter med 27 elever og slutter med 29 elever.

23. maj: Møde med Merkur Andelskasse om at blive skolens bank. Merkur Andelskasse betinger sig,
at pengeindsamlingen når op på 3,8 millioner kroner, og der indgås aftale med ministeriet om, at tilbagebetaling af for meget udbetalt statstilskud på trekvart million kan udsættes.

31. december: Årets resultat viser et underskud på 1,1 million kroner, som skyldes justeringer i forbindelse
med at skolen igen bliver tilskudsberettiget. Det eneste år med underskud efter genstarten. 60 årslever. 34
korte kurser.

27. maj: Krisemøde i Undervisningsministeriet, som fører til, at ministeriet, for at redde Rødding Højskole,
opfinder Rødding-modellen, som betyder, at staten kan udsætte indkrævning af for meget udbetalt statstilskud til højskolerne.

2010
9. januar: Forårsskolen starter med 28 elever og slutter med 46 elever.
1. februar: Realdania investerer 500.000 kroner i en bæredygtighedsvurdering, der konkluderer,
at Rødding Højskole er bæredygtig.

27. maj: Pinsekursus – Anja og Mads Rykind-Eriksens første kursus.
1. august: Seks lærere tiltræder, blandt dem Laila og Nikolaj Hygebjerg og Jens Horstmann, der bliver på
skolen i henholdsvis 10 og 12 år.

5. juni: Grundlovsmøde med mere end 1000 deltagere og med statsminister Lars Løkke Rasmussen som
hovedtaler.

26. august: Genstartens første lange elevhold starter med otte elever.
22. august: Efterårsskolen starter med 29 elever og slutter med 33 elever.
19. oktober: Undervisningsminister Bertel Haarder bevilger 630.000 kroner til projekt ”Porten til
Danmark”, som i 2008 får 35 sydslesvigere på Rødding Højskole – fordelt på to lange kurser.
27. oktober: Det afgørende møde med en anonym giver, som efter lang tids tøven indvilger i at bidrage til
pengeindsamlingen med en halv million kroner, hvorefter Merkur Andelskasse accepterer at blive skolens
bankforbindelse og finansielle rådgiver.

31. december: Årets resultat viser et overskud på 574.000 kroner. 74 årslever. 31 korte kurser.

2011
8. januar: Forårsskolen starter med 31 og slutter med 40 elever.
25. maj: A.P. Møller Fonden bevilger 20 millioner kroner til ombygning af stald og lade til nye undervisningslokaler. Indvielse den 17. juni 2013.

13. december: Det sidste af 14 bestyrelsesmøder i 2007.

2008

21. august: Efterårsskolen starter med 36 elever og slutter med 50 elever.

5. januar: Forårsskolen starter og når op på 34 elever, heraf 19 sydslesvigere på projekt ”Porten til
Danmark”.

31. december: Årets resultater viser et overskud på 10.000 kroner. 66 årselever. 30 korte kurser.

18. juni: Meddelelse fra Undervisningsministeriet om at Rødding Højskole efter to år igen er berettiget til
statsstøtte med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2008.

2012
7. januar: Forårsskolen starter med 36 elever og slutter 50 elever.

20. august: Efterårsskolen starter og når op på 31 elever, heraf 16 sydslesvigere på projekt ”Porten til
Danmark”.
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26. april: Generalforsamling. Formand Søren Vang Rasmussen og næstformand Søren Tang Sørensen
fremlægger et regnskab med et overskud på 282.000 kroner. Samtidig meddeler de, at de ikke genopstiller.
Efter seks års hårdt arbejde er genstarten lykkedes, og de overlader til nye folk at stå for videreførelsen.
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Nu står den fin igen i dag
og finder sin balance.
Den rækker ind i vores tid
en varm og vågen chance
med mod og ild og arbejdsdag
og drømme, varme, stærke.
Vi ser så langt som vi nu kan
og følger livets mærke.
Jens Rosendal: Et voksested.
Skrevet til indvielsen af Vestfløjen i 2013.

Viljen til Rødding
Da Rødding Højskole i 1844 opstod som Danmarks første højskole, skete det
på baggrund af et stærkt engagement fra en kreds af lokale ildsjæle. Med afsæt
i Grundtvigs tanker ville de skabe en skole, hvis formål det var gennem oplysning og dannelse at gøre eleverne til engagerede og duelige samfundsborgere.
I 2006 står højskolen over for en truende konkurs. Skolen er uden elever og
uden forstander. De fleste har afskrevet højskolen. Men lokalbefolkningen vil
det anderledes, og deres engagement og indsats for at få højskolen på fode
igen lader ikke 1800-tallets pionerer noget tilbage at ønske.
Genstarten af Rødding Højskole er historien om en kreds af mennesker, der
finder ud af, at de er ved at miste noget dyrebart, som er med til at definere
lokalområdet. Det går op for dem, at forsvinder højskolen, forsvinder en vigtig del af byens og egnens selvforståelse. Lukker Rødding Højskole, lukker et
værested og et samlingssted med livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk
dannelse som sit hovedsigte – et mødested med foredrag og kulturelle arrangementer samt et tilholdssted for foreningslivet og de folkelige fællesskaber.
Historien om genstarten fortælles af de ildsjæle, der på fællesskabets vegne
mobiliserer en vilje til Rødding Højskole og den handlekraft, der kommer til
udtryk, når folkelige kræfter i et forpligtende fællesskab træder i karakter i en
større sags tjeneste.

