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Kære medlemmer  
I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om en kommende udgivelse af 
højskolehistoriske tekster, som foreningen har taget initiativ til.


Nyt projekt om højskolehistoriske tekster 
For næsten 50 år siden udgav Undervisningsministeriet hæftet ”Tekster om 
Folkehøjskolen” for at bidrage til forståelsen af og samtalen om, hvor 
folkehøjskolen kommer fra, og hvordan den har udviklet sig historisk. 
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Målgruppen for publikationen var i særlig grad nye højskolelærere og andre 
praktikere med tilknytning til højskolen. Højskolehistorisk Forening har 
fundet det relevant at samle nye historiske tekster om højskolernes idé og 
opgave og har – sammen med FFD/Højskolernes Forlag – ansøgt 
Grundtvigs Fond om støtte til en sådan udgivelse. I ansøgningen udtrykkes 
bl.a. et ønske om at styrke ”den generelle bevidsthed om højskolens 
historie, men også at skabe en ramme for at bringe historiske forestillinger 
om højskolens opgave i spil for nutidens højskolepraktikere.”


Vi er glade for at have modtaget en bevilling på 50.000 kr. til projektet, som 
forventes afsluttet med udgivelse af en tekstsamling i efteråret 2023. Der er 
nedsat et redaktionsudvalg på seks medlemmer. Tre udpeges af FFD, tre fra 
Højskolehistorisk Forening. Jonas Møller, ansat i FFD og nyvalgt til vores 
bestyrelse, bliver sekretær og tovholder.


Generalforsamling og nye bestyrelsesmedlemmer 
Generalforsamlingen blev afholdt d. 31. maj 2022 i Højskolernes Hus. 
Bestyrelsesmedlemmerne Hans Grishauge og Mikkel Skovgaard ønskede 
ikke genvalg og vores mangeårige tilforordnede, Kjeld Krarup, syntes 
ligeledes det var tiden at trække sig tilbage.


Nye i bestyrelsen er:


• René Karottki, tidligere højskolelærer og medlem af FFD’s Internationale 
Udvalg.


• Henrik Køber (hidtidig revisor, nu kasserer), tidligere kontorchef i 
Undervisningsministeriet med bl.a. ansvar for tilsynsopgaver ift. højskoler; 
tidligere bestyrelsesmedlem for Københavns Højskoleforening.


• Jonas Møller (suppleant), ansat som specialkonsulent i FFD med ansvar 
for pædagogisk udvikling og efteruddannelse af højskolelærere. Tidligere 
højskolelærer på Silkeborg Højskole og viceforstander på Roskilde 
Festival Højskole.


Kjeld Karup blev valgt som revisor.


Læs referat af generalforsamlingen


Læs årsberetningen
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https://hojskolehistorie.dk/foreningen/aktiviteter/forum-og-generalforsamling/generalforsamling-2022
https://hojskolehistorie.dk/foreningen/aktiviteter/aarsberetninger-2010-2021/aarsberetning-2021-22


November 2022

FFD’s årsmøde 
Bestyrelsesmedlem Lars Thorkild Bjørn deltog i FFD’s årsmøde på 
højskolen Bosei d. 6.-7. oktober.


Foreningens arbejde blev synliggjort ved rollup’er 
med højskoleoversigten og ved uddelte info-pjecer.


Lars Thorkild Bjørn fortalte bl.a. om initiativet med en 
ny udgave af ”Tekster om Folkehøjskolen” og at vi for 
nylig havde fået 50.000 kr. til dette arbejde. Han 
understregede, at det passede som fod i hose til Lisbeth Trinskjærs 
udmelding om at understøtte processen med at opbygge et relevant 
fundament for at sikre skoleformen i fremtiden. Det blev meget positivt 
modtaget af forsamlingen og Lisbeth Trinskjær takkede og glædede sig til 
samarbejdet om teksterne. 


Som vanligt opfordrede Lars Thorkild Bjørn højskolerne til 
at melde sig ind i vor forening og fik under mødet gode 
tilbagemeldinger fra en del forstandere.


Bestyrelsesmedlemmerne René Karottki og Jonas Møller 
deltog ligeledes i årsmødet, hvor det også blev aftalt, at 
FFD’s nye generalsekretær, Betina Egede Jensen, 
deltager i vores næste bestyrelsesmøde i december.


Hjemmeside og Facebook 
Der er kommet nye erindringer på hjemmesiden: som resultat af vores 
efterlysning af erindringer fra de mange højskoler, der blev grundlagt 
1970-2000 og hvoraf hovedparten ikke har overlevet, har vi fra 
forhenværende højskoleforstander Niels H. Elberling modtaget beretning 
om Kunsthøjskolen Thorstedlunds 25-årige historie.


Også Bornholms Højskole indgår nu i rækken af erindringer med hele to 
bidrag: tidligere viceforstander Lillian Hjorth-Westh beretter om næsten 35 
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års virke på højskolen, 
mens forhenværende 
lærer, Svend Aage 
Møller, skriver om 
“Højskoleliv på 
Bornholm - i de korte 
kursers tegn”.


                                 Bornholms Højskole 

Læs erindringerne: https://hojskolehistorie.dk/erindringer


De tre højskoleoversigter - hhv. den kronologiske, den alfabetiske og den 
geografiske - er atter blevet ajourført. 


Se https://hojskolehistorie.dk/hoejskolens-historie/hoejskolehistorisk-
oversigt


På vores Facebookside har mange været glade for 
opslaget, som beskriver mødet mellem Lars 
Thorkild Bjørn og Jens Rosendal, som kort 
forinden var blevet hædret med Dannebrogs-
ordenen. Til lykke ønsker Højskolehistorisk 
Forening!


Endnu en Blå bog-podcast 
Forlaget Højskolerne har udgivet sæson to af podcasten Blå bog, hvor vært 
Mikkel Skovgaard undersøger forskellige kulturprofilers forhold til den 
danske folkekulturs mange sange.


Her kan man møde Jens Rosendal, der netop er fyldt 90 år, kulturminister 
Ane Halsboe-Jørgensen, skuespiller Bodil Jørgensen, Knud Romer, Thure 
Lindhardt – og mange flere!
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https://hojskolehistorie.dk/erindringer
https://hojskolehistorie.dk/hoejskolens-historie/hoejskolehistorisk-oversigt
https://hojskolehistorie.dk/hoejskolens-historie/hoejskolehistorisk-oversigt
https://hojskolehistorie.dk/hoejskolens-historie/hoejskolehistorisk-oversigt
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Find denne og også tidligere 
podcasts på


https://www.spreaker.com/show/
blaa-bog


Thure Lindhardt, Bodil Jørgensen og Ane Halsboe-Jørgensen 

Tidsskrift undersøger Grundtvigs indflydelse på skolen 
I anledning af 150-året for Grundtvigs død udgiver Selskabet for Skole- og 
Uddannelseshistorie et temanummer af tidsskriftet Uddannelseshistorie, der 
dykker ned i Grundtvigs virkningshistorie for at finde svar på, hvor stor og 
hvilken indflydelse Grundtvig har haft på det danske skolesystem fra anden 
halvdel af det 19. århundrede til i dag. Det vil indeholde artikler om 
Grundtvigs indflydelse på folkeskolen, friskolen, højskolen, gymnasiet og 
erhvervsskolen, og Jonas Møller, der er suppleant i Højskolehistorisk 
Forening, bidrager med artiklen om Grundtvig og højskolen. Temanummeret 
forventes udgivet inden nytår, og der vil blive afholdt et seminar med afsæt i 
temanummeret i det nye år.


Medlemskab/kontingentbetaling 
Se: https://hojskolehistorie.dk/foreningen/bliv-medlem


Højskolehistorisk Forening ønsker 
alle en glædelig jul og et godt 2023 

	 	 Mogens Hemmingsen	 	 Lisbeth Magnussen

	 	 Formand	 	 	 	 Redaktør
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