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LEDEREN
På redaktionen er vi stolte af det elev-
skrift, du lige nu har i hænderne. Det er 
vi, fordi det byder på nogle artikeltyper, 
der ikke er set før i Elevskriftet – i hvert 
fald ikke i vores tid.

Du møder noget så sjældent som en IHS’er, der har 
deltaget i et OL; du kommer ind under huden på en tid-
ligere IHS’er, der siden en fængselsstraf har kæmpet 
for at komme videre fra et liv præget af kriminalitet og 
alkohol. Og så lærer du ikke blot noget om, hvad den 
nye højskolelov kan betyde for IHS - vi har også spurgt 
kulturministeren om selve visionerne bag lovarbejdet.

Men dette blad byder ikke kun på Marianne Jelveds 
visioner. Elevforeningens øst- og vestkredse brain-
stormede i foråret over begrebet visioner i en IHS- og 
højskolekontekst. Det har givet en bred pallet af em-
ner, der med hver sin vinkel på visionsbegrebet har 
været med til at forme bladet. Visioner - om så i form 
af drømme, fremtid, potentialer, ansvar eller udvikling 
- fungerer med andre ord som en rød tråd igennem de 
næste 33 sider.

Du møder også en empirisk baseret artikel, som er 
den første af sin slags i IHS-regi. De af jer, der festede 
med os til årets elevmøde, vil kunne huske en elektro-
nisk spørgeskemaundersøgelse, der skulle kortlægge 

IHS’eres gøren og laden efter tiden i Sønderborg. Den 
bringer vi her resulterne af.

Sluttelig vil redaktionen gerne rose vores fantastiske 
grafiker og kulturskribent Per Thomsen, for dette blad 
byder desværre på hans sidste kulturklumme. Klum-
men har været garant for en kvalitet, som mange læ-
sere vil komme til at savne. Og så leverer Per gang på 
gang de kreative løsninger, der får vores skøre ideer 
til at give mening: I dette elevskrift vil du eksempelvis 
møde ‘visions-øjet’, der indikerer, når vores særlige 
røde tråd om visioner er til stede. 

Vi slutter denne leder af med kulturministerens ord, 
skrevet direkte til IHS’ elevforening:

“Folkehøjskolen er folkelig oplysning, livsoplysning og 
almen dannelse, så borger, medborger, unionsborger 
og verdensborger kan forholde sig kritisk til magtha-
verne og til samfundsudviklingen.”

Højskolens rolle i samfundet bygger på en vision, der 
blev skabt for mange, mange år siden. Lad den aldrig 
blive forældet.

Rigtig god læsning.
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Formandens ord
▆ Af Lise Fræhr

Da jeg kom ind i repræsentantskabet i 2006, 
sad vi 35 rundt om bordet til møderne. De 
sidste par år har op mod 60 taget til Søn-
derborg to weekender om året. Vi er derfor 
rykket fra konferencen og ind i foredrags-
salen. Det er dejligt, at så mange har lyst 
til at være en del af repræsentantskabet og 
gøre et arbejde for elevforeningen. Og det 
gør også, at vi har endnu flere hoveder til 
at udtænke de gode ideer og flere hænder, 
når arrangementerne skal afholdes. Det er 
dejligt, når nu arrangementerne også vok-
ser sig større.

I løbet af det sidste år har der derfor været mu-
lighed for at deltage i mange gode arrangemen-
ter som medlem af elevforeningen. Østkredsen 
holdt i efteråret 2013 en jagtfest, og rollatorban-
den havde ølsmagning i København og portvins-
smagning med musik og højskolesang i Aarhus.

I februar 2014 var 74 af sted på skitur, og i 
marts inviterede vestkredsen alle medlemmer til 
”IHS reunion anno 2070”, hvor hele 214 deltog 
og var uklædt og ankom med stok.

Kommende arrangementer kan I holde jer 
opdateret om på hjemmesiden, facebook og i 
elevskriftet, men jeg kan allerede nu love jer, 
at I i efteråret kan glæde jer til et arrangement 
i østkredsen og et rolatorbandearrangement i 
Odense. Og endnu en skitur i det nye år.

På kassererposten er Stine Christiansen ved at 
stoppe efter fire år på posten. Vi har været me-
get glade for hendes arbejde i foreningen. Hun 
erstattes af André Esbersen, som bliver en god 
efterfølger, er jeg overbevist om. De er lige nu 
i en overleveringsfase, så André kan bliver sat 
godt ind i posten og få adgang til vores konti. I 
forbindelse med skiftet regner vi med at tage en 

ny database i brug, så der ikke længere skulle 
komme problemer med jeres medlemsskaber.

En af bestyrelsens målsætninger er, at vi skal 
bibeholde gamle medlemmer og samtidig få 
nogle nye. Da flere og flere ønsker at være med 
i repræsentantskabet, og da der er en voksende 
interesse for arrangementerne, må grundlaget 
eksistere for at få flere medlemmer som for-
ening. Vi har tidligere været 1200 medlemmer, 
og det kunne være dejligt at nå det igen inden 
for to år.

Men et stadigt problem er, at folk ikke med-
deler adresseændringer til kassereren og på den 
måde ryger ud af foreningen. Det er derfor vig-
tigt, at I husker det.

Som formand sidder jeg også med i skolens be-
styrelse. Michael Willemar har nu været forstan-

der halvandet år, og det går godt på skolen. På 
forårsopholdet 2014 var der 128 elever, og det er 
det højeste antal siden 1996.

Jeg oplever en god stemning, når jeg kommer 
på besøg på IHS. Og jeg håber, at mange af jer 
har lyst til at komme til elevmødet næste år den 
8.-10. maj. I vil opleve det samme.
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Forstanderen har ordet
▆ Af forstander Michael Willemar Svanøe

1 En skoles årselevtal er summen af elever i hver kursusuge i et år divideret med 40.

Elevforeningen har bedt mig skrive nogle visionære tanker ned, 
omkring hvorledes jeg ser fremtiden tegne sig. Inden jeg bevæger 
mig til disse højere luftlag, vil jeg dog kort blive i nuet. IHS må på 
sindigt jysk betegnes som værende en sund og stærk højskole, der 
både på elevsiden og økonomisk set er velfunderet. Vi har aldrig 
haft så mange kursister i vores historie som på de korte kurser i 
2014, og da vi samtidig i skrivende stund har et årselevtal1, der 
siger 134½, så er det svært ikke at have armene over hovedet.

Vores pedeller er i færd med at bygge et "gæstehus", som er placeret 
nede ved gæstehytterne. Huset bygges både for at kunne rumme 16 ele-
ver, der flyttes ud af otte værelser på elevfløjene, så vi kan påbegynde 
den længe ventede renovering, samt som en kapacitetsforøgelse til de 
korte kurser i sommerperioden. Jeg vil benytte lejligheden til at rose pe-
dellerne for deres engagement, ihærdighed og flid, som gør, at vi på kort 
tid og med stor kvalitet får ekstra, fremragende kapacitet.

For at tænke visionært og ikke "bare" kigge en periode frem, er det essentielt 
at kende sine værdier – altså IHS’ værdigrundlag. Vores eksistensberettigelse 
er og bliver vores evne til at løfte og berige elevernes sociale kompetencer og 
med ihærdighed skabe et fælles sted med en fælles følelse - med andre ord "et 
fællesskab" – hvor forskellighed og mangfoldighed får lov til at gro og berige. 
I den personlige samtale, både elever imellem og mellem elever og ansatte, 
finder refleksionen og troen på, at "jeg er god, som den jeg er”, sted. Og i det 
perfekte scenarie, bliver man den bedste version af sig selv. Dette er vores 
rygrad og fundament. 

Kunsten er at fremelske fællesskabet og den personlige udvikling i en 
moderne kontekst. At være visionær er at drømme sig til forestillinger om, 
hvad vi kan opnå. At sætte sig noget for, som ikke i øjeblikket er opnåeligt, 
men med flid, ihærdighed og vedholdenhed er realistisk. Jeg drømmer om, 
at vi bliver endnu skarpere på principper og værdier, der inspirerer og løfter 
den enkelte elev til at udløse sit fulde potentiale. At alle elever fortæller 
historien om, at de indså deres unikke styrker og lod sig "flytte". Jeg drøm-
mer om et IHS, der i nationens bevidsthed står som en højskole, der men-
neskeligt og idrætsligt smelter dannelse og uddannelse sammen, og som 
gør det med en udfordrende og innovativ tilgang. Vi skal være først med 
nye retninger og turde lade os inspirere af ny forskning.

Dette er redskaber og elementer, der skal underbygge vores image – vores 
brand. Jeg ser for mig, at en masse unge mennesker vælger IHS, hvis de gerne 
vil det sundhedsvidenskabelige – at IHS på en unik måde samarbejder med 
medicin-, idræts- og fysioterapeutuddannelserne. ”Tag på IHS og få merit og 
adgang til dit drømmestudie.” Jeg tror, at fremtiden vil vise, at partnerskaber 
med andre nationale spændende aktører vil være afgørende for succes. 

Jeg er ikke i tvivl om, at når vi kigger i krystalkuglen, er vi Danmarks 
bedste og største kite-skole, og vi er uden tvivl førende inden for adventure. 
Andre fag som beachvolley, ski og hobie cats vil også være fremme på net-
hinden. For at dette skal lykkes, skal vores omgivelser og faciliteteter være 
i konstant udvikling, så de kan gøre en afgørende forskel. Dette drømmer 
jeg også om, så vi med ekstremt dygtige og fagligt som socialt kompetente 
lærere kan skabe et fysisk særpræg, der får elever til at strømme til IHS. Vi-

sioner er jo delvist omskiftelige. Det er nødvendigt at følge trends og sam-
fundets bevægelser, men det er samtidig afgørende, at vi er vedholdende, 
ihærdige, og at ”vi lever, det vi siger og gør.”

Jeg glæder mig til at se elevforeningen i løbet af året og vil ønske alle en 
visionær, god vind med det, de er i færd med!

Med idrætslige hilsner, Michael Willemar

”Jeg drømmer om et IHS, der i nationens bevidsthed står som en højskole, 
der menneskeligt og idrætsligt smelter dannelse og uddannelse sammen.”

FAKTA – NOGLE AF FORSTANDERENS DRØMME OM IHS: 
•  en stor indendørs beachvolleyarena 
•  at vores eksisterende haller renoveres, og at der tænkes i interaktive stem-

ninger, med touchscreens på hele vægge, som kan sætte stemningen til den 
pågældende aktivitet og virke som pædagogisk indlæring

•  kunstgræsplæner til fodbold, aerobics m.m. – måske i flere lag
•  en multibane og parkourområde, der medvirker til at indramme området 

mellem gæstehytterne, gæstehuset og Idrætssalen
•  et fitnesscenter, der pladsmæssigt både rummer maskiner, vægte og 

kredsløbsmaskiner, og som i sammenspil med Danmarks mest særprægede 
og innovative crossfitarealer er Sønderborg-områdets mest spændende 
fitnessmulighed. 

•  at IHS får Danmarks første bynære kabelpark på den tidligere cricketbane, 
som vil underbygge IHS' image inden for kitesurfing.

•  et MTB-track/et running trail, der indeholder bakker og andet forskelligt 
terræn, og som udfordrer de kredsløbsmæssige facetter og understøtter 
sammenhængende aktiviteter inden for både adventure og fitness.

•  urban/street-aktiviteter på udvalgte steder, kombineret og forbundet med 
highrope-banerne i parken.

www.ihs.dk6



Styrke og udfordring mødes i et punkt – S&E’s første skridt

▆ Af Anders Bager, elev, forår 2013, Sport & Event-linje, efterår 2013

Et par måneder inde i mit forårsophold på 
IHS kunne jeg mærke, at ét ophold slet 
ikke var nok. IHS var stedet for mig! Så 
jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle være 
fortsætterelev, da tiden kom til at vælge. 
Og selvom jeg ikke lige havde forudset, at 
jeg skulle ende på skolens helt nye Sport 
& Event-linje, talte den lige til mig: ”et ny-
startet projekt med fokus på PR og sport på 
og uden for IHS”. 

Det tiltalte mig meget, at vi selv i så høj grad 
kunne være med til at forme projektet og produk-
tet, som linjen skulle blive, og som forhåbentlig 
skal køre på mange ophold fremover (ligesom 
Teambuilderlinjen, som i den forstand stod som et 
forbillede). Så det var med ikke så lidt spænding, 
at jeg sammen med ni andre elever mødte ind til 
vores første S&E-time med læreren Søren Hansen. 

Vi havde massevis af ideer til, hvad der kunne 
være interessant for S&E at kigge på – events, 
der kunne vise IHS og IHS-ånden frem. Adventu-

rerace i Sønderborg, halvmaraton i Aarhus, bad-
minton og superligafodbold i Odense (sammen 
med Odense Sport og Event), EM i svømning og 
koncert med Nephew i Skansen var bare nogle 
af de mange events, som kom på tegnebrættet.

At vi (næsten) selv kunne vælge, hvad der var 
interessant for S&E, var jo rigtig fedt, men det 
var i den grad også en udfordring. For vi fandt 
hurtigt ud af, at der er langt fra idé til virkelig-
hed – især som nystartet gruppe. Eksempelvis 
skulle vi selv skabe et forhold til de forskellige 
samarbejdspartnere. Og man skal ikke under-
vurdere vigtigheden (og den nødvendige tid, der 

skal bruges) af at kunne præsentere sit eget pro-
jekt præcist og interessant over for potentielle 
samarbejdspartnere. Så vi måtte se indad, før vi 
kunne komme videre med de fede ideer. Vi skulle 
så at sige definere os selv – definere og skabe en 
identitet for IHS Sport & Event. 

Og når jeg nu ser tilbage på, hvordan vi star-
tede S&E, og hvordan S&E ser ud i dag, er jeg 
stolt over at have været med helt fra begyndel-
sen. I løbet af vores ophold kom vi frem til, at 
vores fokus på sport og PR med IHS in mente 
kunne samles i dette slogan: IHS Sport & Event 
– stærke events, klar kommunikation og et boost 
til sporten. Og med to højdepunkter i en fed 
gæsteweekend med fuld fart, fest og farver for 
ca. 180 personer og vores eget ”IHS Rogaining 
Adventurerace” er jeg godt tilfreds med, hvor-
dan S&E er blevet startet. Især var det fedt at 
arrangere et adventurerace fra bunden, hvor vi 
skulle stå for alt mht. at finde deltagere, sponso-
rer, PR, præmier, afvikling, osv. Det var en god 
og lærerig oplevelse og ikke mindst en fantastisk 

fornemmelse bagefter, hvor vi kunne sige, at det 
her var høsten af vores ideer, energi og arbejde.

S&E-linjen brander IHS
Omkring Sport & Event’s fremtid er det svært at 
sætte faste mål, da en af linjens grundpiller er 
at fange det, der er interessant og fedt lige nu! 

Dvs. linjen har et mål om at være nyskabende og 
fange aktuelle events. At sætte IHS på landkortet 
er derfor netop et langsigtet mål. 

Men jeg tror, at den reelle vision for S&E er, at 

linjen både på og uden for IHS er med til at brande 
højskolen i en bestemt retning, som er en del af en 
større indsats omkring markedsføringen af IHS og 
dens styrker og kvaliteter. Efter min mening er det 
vigtigt, at S&E (og IHS) bruger kræfter på, at IHS 
skal brande sig i en bestemt retning. IHS skal vise 
sin vej og sine kvaliteter. Om det skal være ski, 
adventure, kite, beachvolley eller dem alle sam-
men, kan jeg ikke afgøre. Men at kende sine egne 
styrker vil kun gøre det nemmere, når man skal få 
andre til at få øjnene op for IHS. 

Til sidst må jeg sige, at S&E-linjen stadig kører 
derudad! Jeg var så heldig at komme med på for-
årsholdets tre uger lange guidetur til Les Arcs i 
januar 2014, hvor S&E i samarbejde med IHS og 
Écart Ski Tours havde 14 guider på destinationen. 
Og S&E spillede en stor rolle i det nyligt overståe-
de 1864-adventurerace, der blev en stor succes. 
(læs om dette race på de følgende sider, red.) 

Det ser godt ud.

”Omkring Sport & Events fremtid er det svært at sætte faste mål, da en 
af linjens grundpiller er at fange det, der er interessant og fedt lige nu!”

• Gøre opmærksom 
på, at IHS-eksisterer på en 
anderledes måde.

•Fokus på innovation, nytænkning og spontanitet.

•Tage fat på usædvanlige opgaver.

•Skabe kontakter og samarbejdspartnere rundt 
omkring i landet.

• Deltage i velgørenhedsarrangementer  
– med fede og anderledes aktiviteter.

•Arbejde frivilligt til forskellige events.

•Lave events både i og ude af huset.

•Lave PR for skolen.

•Indfører traditioner for både linjen og 
vores deltagelse i arrangementer 

ude af huset.

Hvad de har gang i:
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   1864 -adventurerace på IHS
Adventurerace, gaffa og 
De Gyldne Rødbeder

▆ Af Steffen Lemming, tidligere elev og nuværende adventurelærer på IHS 
▆ Af Mads Norup, nuværende elev på IHS

Allerede i det spæde forår startede planlægningen af det 
store 1864-adventurerace, der blandt andet havde til for-
mål at markere 150-året for slaget ved Dybbøl Banke i 
1864. Med støtte fra Region Syddanmark havde IHS’ ad-
venturehold optimale muligheder for at skabe et omfat-
tende og storstilet race, der involverede flere steder med 
afgørende betydning for krigens udvikling.

Det 20 timer lange race havde blandt andet mountainbike, 
kajak, skydning og orienteringsløb på programmet. 147 
deltagere deltog den 30. august og skabte et fantastisk liv 
i og omkring Sønderborg Slot. Deltagerne befandt sig i en 
bred aldersgruppe, fra efterskoleelever til 50-årige.

I arrangørgruppen ser vi nu tilbage på et yderst vellyk-
ket race. De 147 racere havde alle en fantastisk oplevel-
se og skabte en god energi hele vejen igennem – en flot 
måde at markere 150-året for slaget ved Dybbøl Banke.

Blandt de mange deltagere var også racere fra det nu-
værende elevhold. Heriblandt holdet ”De Gyldne Rød-
beder”. På næste side følger deres beretning fra dagen.

QR-KODE TIL FILM OM RACET FRA REGION 
SYDDANMARK

Lørdag d. 30. August lød startskuddet fra autentiske 1864-soldater til prolo-
gen i mit livs første adventurerace. Mit hold, De Gyldne Rødbeder, var tilmeldt 
i challenge herre-rækken og havde på dagen fundet matchende T-shirts, ind-
købt IHS-pandebånd og pakket tasken med nødvendigt grej. Vi ville i hvert 
fald ikke gå ned på udstyr. Troede vi. Vi fik hurtigt indsamlet de nødvendige 
informationer om soldaterne i skolens park, som skulle bruges for at komme 
videre i racet. Og her oplevede vi vores første optur 
– vi bliver sendt videre som førende hold. 
Skydning, bike-and-run & vand…
Ved den første disciplin, skydning, ligger vi og sigter 
det bedste, vi har lært. Vi har et godt tag på skydnin-
gen, men misser desværre et par skud, hvilket giver 
strafrunder. Herefter venter den på forhånd lidt fryg-
tede bike-and-run-rute, hvor den første af De Gyldne 
Rødbeders i alt to forholdsvis store kriser indtræffer. 
Posten, der ifølge kortet er placeret ude i vandet, 
viser sig ikke at være der mere. Efter to forgæves 
svømmeture på 100 meter, ud til hvad vi troede var posten, erkender vi, 
at posten nok ikke er at finde. De Gyldne Rødbeder fortsætter ufortrødent 
deres race.
Kolde og våde, og ikke engang halvvejs gennem racet, får vi efterfølgende 
overstået først kano og senere o-løbet omkring Dybbøl Banke. Under disse di-
scipliner, føler vi os godt med i kapløbet om podiepladserne, og stemningen 
er høj på cykeldelen efter et ti-meter udspring i vandet ved Gråsten Havn.

”Vi går ikke ned på udstyr”
Enhver racers mareridt indtræffer dog for os 10 km før mål, da vi bliver ramt 
af en punktering. I denne sammenhæng er den indledningsvise bemærkning, 
om at vi i hvert fald ikke ville gå ned på udstyr, vigtig! Det konstateres nem-
lig hurtigt, at på trods af løbsledelsens mange påtaler om, at lappegrej er 
enhver adventureracers bedste ven, er det eneste lappegrej, vi har pakket i 

tasken en rulle gaffatape. Lige dér bliver stemningen 
på holdet en smule trykket. På trods af mange lags 
gaffatape omkring den punkterede cykelslange, må 
De Gyldne Rødbeder konstatere, at de sidste kilome-
ter må foregå på fladt baghjul. Desværre med vishe-
den om, at vores podieplads nu godt og grundigt er 
tabt på gulvet.

Klokken 19.40 noteres De Gyldne Rødbeder i mål, 
stadig en smule skuffede over punkteringen. I dag 
kan jeg i bagklogskabens klare lys konstatere, at jeg 

i racet fik prøvet mig selv af i nogle sportslige og mentale situationer, jeg 
ellers ikke normalt kommer ud for. Mit hold har fået oplevelser, dyrket sport, 
oplevet sammenhold og set hinanden i situationer, vi altid vil kunne snakke 
om i årene frem. Konklusionen, jeg er kommet frem til, er derfor, at efter 
1864-racet har jeg bestemt mod på mere til næste år. Og jeg har lært, at gaf-
fatape trods alt ikke altid er den bedste løsning. Ingen punktering er så skidt, 
at den ikke er godt for noget… Tak for en fantastisk oplevelse. 
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Sej gammel årgang
▆ Af Ulla Gars, Vinterskolen 1981/82

Efter herligt gensyn til vores 30-års-jubilæum ved 
elevmødet i maj 2012 kom der godt gang i kom-
munikationen på min årgangs Facebook-gruppe. 
Dette udløste et spontant opslag fra Tommy 
Widriksen i november 2013: "Hvad så CPH 
IHS'ere – ja alle er velkommen – skal vi drikke en 
juleøl måske." Dette opslag blev hurtigt fulgt op 
af  62 kommentarer med hilsner fra Jylland, Fyn 
og Sjælland – ja, selv Magnus fra Island og Kari 
og Marianne fra Norge kommenterede opslaget. 
Der var stor opbakning. Ikke alle kunne komme 
på datoen, der blev fastsat, men lysten var der. 

Vi endte med at være omkring 20, der i løbet 
af aftenen dukkede op på BERLIN Bar. Her blev 
der fortalt røverhistorier, og der var nysgerrighed 

om, hvordan folk har det. Et par billeder her fra 
vores møde viser, at selv efter så mange år lever 
IHS-ånden. 

Da jeg skulle skrive dette lille indlæg til Elev-
skriftet, bad jeg om et par kommentarer på Face-
book. Tommy fortalte, hvad der fik ham til at 
skrive det spontane opslag: ”Fordi at bare falde i 
hak med ret mange efter 30 år og stadig mærke 
en kemi og et fællesskab på IHS, som åbenbart 
har haft så stor impact på mange af os, gav stor 
lyst til bare at ses lidt oftere.” 

Tina Borrisholt kommenterede dette: ”Helt 
enig. Vores aften på BERLIN Bar viste kærlighed 
til en hel flok mennesker og en helt igennem 

langtidsholdbar samhørighedsfølelse på bag-
grund af et fællesskab/venskab grundlagt på IHS 
81/82. Glæder mig allerede så meget til den 3. 
oktober, hvor der også er tilslutning fra nogle, 
som ikke var med sidst.” 

Ja, nyt initiativ til at mødes er taget, og mange 
møder op den 3. oktober – det er HERLIGT. Så ja, 
opholdet på IHS har givet mange tætte venska-
ber i mindre grupper, men at mødes på tværs af 
disse grupper har for os været meget menings-
fuldt og kan varmt anbefales. 

Mange hilsener.

Jannick Bruunsgaard 
Vinterskolen 83/84. 
Fordi han har været til elevmøde 
hvert eneste år siden 1984. Han 
er et samlingspunkt og en initia-
tivtager for sin årgang, som han 
får med til jubilæerne.

Han har været aktiv håndboldspil-
ler og -træner.

Jannick brænder simpelthen for 
IHS, og derfor har han, hans dat-
ter Line og hans søn Nikolaj, som 
alle har gået på IHS, fået lavet 
IHS-tatoveringer.

Kristian Munksgaard 
2004. 
Fordi han var med til at starte 
vestkredsen op i Odense, hvor han 
har været formand. Han har siddet 
i elevforeningens bestyrelse og er 
utrolig vellidt blandt både nye og 
gamle IHS’ere. Han får nye til at 
føle sig velkommen i repræsen-
tantskabet og får dem til at lykkes.

Han har en kandidat i idræt og folke-
sundhed ved Syddansk Universitet 
i Odense og arbejder til daglig som 
vejleder ved samme institution.

Kristian kommer stadig til repræ-
sentantskabsmøder med gode ide-
er og er aktiv i Rollatorbanden.

Hanne J. Kristiansen 
Forår/efterår 2010. 
Fordi hun er fuld af gåpåmod, 
kreativitet og selvstændighed, no-
get vi nyder godt af i elevforenin-
gen. Hun har været aktiv i både 
øst- og vestkredsen, var en vigtig 
del af landsstævneudvalget, elev-
foreningens skitur og SMUKfest i 
2013. Og på skolens sommerkur-
ser gør hun en stor indsats.

Hun er aktiv som fodboldspiller 
og forsøgte i år at få en pigetur-
nering stablet på benene til elev-
mødet.

Hanne er typen, der lige laver 
lidt ekstra til arrangementerne, 
eksempelvis film, som vi andre 
så kan nyde bagefter. Og i 2013 
udgjorde hun sammen med He-
lene den såkaldte ’proviantbil’, 
så andre deltagere kunne cykle til 
Landsstævnet.

For at en person kan få legatet, skal ved-
kommende:
-  have gennemført et helt kursusophold på 

Idrætshøjskolen i Sønderborg
-  have været særlig aktiv i at skabe gode 

rammer på Idrætshøjskolen i Sønderborg 
under opholdet.

-  have fortsat interesse/virke inden for 
idrætten efter opholdet på Idrætshøj- 
skolen i Sønderborg.

-  have fortsat interesse i Idrætshøjskolen i 
Sønderborg efter opholdet ved deltagelse i 
elevmøder, elevforeningen mv.

Legatudvalget består af:
-  Elevforeningens formand (Lise Fræhr)
-  En repræsentant for lærerne (Mette Gars)
-  Skolens forstander (Michael Willemar)

Du kan skrive til 
lise1986@hotmail.com og  
nominere kandidater til legatet. 
Husk begrundelse!

LEGAT-
MODTAGERNE
I år gik Else Petersens mindelegat 
til følgende tre tidligere IHS’ere:
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En flok smukke IHS-mennesker skiftede for en uge deres bolig ud med telte i bøgeskoven på årets Smukfest. IHS var i flot stil repræsenteret 
på tværs af mange årgange. Under Smukbold, som er festivalens særlige udgave af strandhåndbold, gjorde 'gamle' elever sig bemærket med hele 
to smukke hold og et sublimt heppekor med en højtspringende maskot, en tromme og masser af skønsang. Og der blev endda afholdt første 
torsdag i måneden med en samling ved festivalens Kronebar, hvor nye såvel som gamle IHS-bekendtskaber skålede og dansede med hinanden.

Tak for endnu en dejlig Skanderborg Festival – vi ses i 2015!

Bagsiden

Billeder fra opholdet efterår 2011
Logo og navn m.v.

ELEVMØDE 2014
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▆ Af elevskriftets redaktion

UNDERSØGELSE: Hvad kan tørre tal 
sige om noget så diffust og kom-
plekst som et højskoleophold? Jo, 
de kan vise, at IHS’ værelser oftere 
har været beboet af jyder og fynbo-
er end af sjællændere. Eller de kan 
vise, at de fleste af IHS’ere omgås 
socialt med hinanden mindst et par 
gange om måneden. Og så fortæller 
tallene ikke mindst den betydelige 
historie om, hvad IHS egentlig har 
betydet for os.

I forbindelse med Elevmødet 2014 lan-
cerede elevforeningen og elevskriftet 
en online-undersøgelse af tidligere IHS-
elever. Målet var at skabe et kvantitativt 
overblik over os selv; hvem er vi, og hvad 
laver vi? Her er lidt fakta om responden-
terne, altså de eks-IHS’ere, der svarede:

Undersøgelsen bestod af et spørgeskema, man kunne besvare gennem et link på 
elevforeningens hjemmeside, og på redaktionen er vi meget tilfredse med, at hele 
319 personer tog sig tid til at svare. Dog var der en stor overrepræsentation af 
besvarelser fra IHS’ere, der har gået på højskolen de seneste år. Dette til trods, og 
fordi der trods alt var stor aldersspredning blandt respondenterne, tillader vi os at 
behandle undersøgelsen som repræsentativ i denne artikel. 

Tal på det indlysende
Spørgeskemaet satte tal på nogle ikke overraskende fakta: Som at tidligere IHS’ere 
er mere fysisk aktive end den generelle danske befolkning:

”Hvor ofte dyrker  
du motion?”

IHS’ere er bedre uddannet
Ud over de mere oplagte resultater, er der også nog-
le, der er mere iøjnefaldende. Som at IHS’ere gen-
nemfører højere uddannelser end den gennemsnit-
lige dansker. Som sagt er der i denne undersøgelse 
en overrepræsentation af respondenter, der har 
gået på IHS for nylig – disse medfører ikke så under-
ligt en overrepræsentation af studerende. Men ser vi 
bort fra disse og fokuserer på de 109 respondenter, 
der er i arbejde, ser vi, at disse er bedre uddannet 
end den generelle danske befolkning. 

IHS’eres uddannelse ift. det generelle danske ud-
dannelsesniveau målt i %:

Om selve IHS er den faktor, der gør, at vi tager højere uddannelser end den danske befolkning, kan 
ikke konkluderes. Det ville være en metodisk fadæse at lave en kausalslutning om, at et ophold på 
IHS fører til mellemlange eller lange videregående uddannelser. Men IHS er i hvert fald overrepræ-
senteret af personer, der efter højskolen vælger højere uddannelser end den generelle dansker.

Som en opfordring til de yngre generationer af tidligere IHS’ere kan vi nævne, at kun en enkelt blandt 
respondenterne har gennemført en ph.d. Der er godt nok et par stykker i støbeskeen, men vi ser 
gerne, at dette tal stiger (læs: joke). 

”De mennesker, jeg er tættest på i dag, er fra IHS”
For at se lidt på, hvad IHS gør ved eleverne, spurgte vi: ”Hvad er det vigtigste, du har taget med 
fra dit højskoleophold?”. Her svarede 278 personer med korte beskrivelser, og eftersom IHS er en 
idrætshøjskole, forventede vi en vis mængde besvarelser med fokus på idræt. Men dette er ikke til-
fældet. Kun 33 nævner ordene ”idræt” eller ”sport”, hvorimod hele 187 respondenter bruger ord som 
”venner” eller ”fællesskab” og 91 bruger ordene ”personlig udvikling” eller ”selvindsigt”.

”Hvad er det vigtigste du har taget med fra dit højskoleophold?”

Næsten tre ud af fire 
respondenter dyrker 
motion tre eller flere 
gange om ugen – et 
tal, der er 46 pct. for 
Danmark generelt.

Tal på den danske befolkning er hentet fra idrættens 
analyse institut, IDAN. 

En tolkning kan være, at idræt fungerer 
som en katalysator, for noget andet og 
mere end den fysiske aktivitet. Og hvis vi 
må tillade os at være en smule lommefi-
losofiske og bruge et gammelt, slidt ord-
sprog, vil vi forsigtigt vove påstanden, at 
idræt er et fantastisk middel til et endnu 
mere substantielt mål, venskab. For hvad 
ville IHS være uden idræt? Ikke meget. Og 
dog er det blot en sekundær historie i den 
store fortælling om IHS. Som mantraet ly-
der blandt IHS’ lærere: ”Vi gi’r dem, hvad 
de kom for, og meget andet og mere”.

Antal respondenter 319
Ældste respondent 73
Yngste respondent 19
Ældste årgang repræsenteret 1960
Yngste årgang repræsenteret 2014

Danske 
befolkning1

Tidligere 
IHS'ere

Mindst 5 gange om ugen 13% 16%
3-4 gange om ugen 33% 51%
1-2 gange om ugen 33% 29%
1-3 gange om måneden 6% 4%
Yngste årgang repræsenteret 2014

1 Tal fra idrættens analyse institut, IDAN.
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Højskole for  
samfundets 
svageste
▆ Af Andreas Thau Loftager, efterår 2006, forår 2007.

PORTRÆT: I august 2006 mødte en 23-årig Kean Sørensen op på IHS med dyb 
skepsis, og 16 måneder senere forlod han skolen for at afsone en fængsels-
dom. Siden har han ikke sat sine fødder i Sønderborg, men selv om årene har 
været fyldt med sorg, stoffer, øl – masser af øl – og fattigdom, er han ikke i 
tvivl om, at højskolen reddede ham fra et liv ind og ud af fængslet. 

Elevskriftet har mødt Kean Sørensen, hvor hele historien begyndte for otte 
år siden – i barndomshjemmet i Københavns nordvestkvarter.

”HVIS  ikke det havde været for IHS og for 1. Lang, ja, så havde jeg siddet i 
spjældet i dag.”

Ordene er Kean Sørensens, og jeg har knapt nok sat mig ned i en vakkelvorn lænestol i en 
rodet, tilrøget og beskidt stue, før han er i gang med ivrigt at rose IHS. Jeg har taget linje 
6A til endestationen på Emdrup Torv i Nordvest, hvor Kean er opvokset i en lille toværelses 
med sine forældre og tre søskende. 

Vi drikker King-pilsnere og kampryger cigaretter af 100-typen sammen med hans barn-
domsven, Kasper. Jeg spørger, Kean fortæller. Kasper ryger, lytter, smiler og griner. På 
væggene bag Kasper har tre store puslespil den tvivlsomme ære af at være udsmykning. 
De er sat i ramme, som var de kunstmalerier.

”Jeg mener det fandme! Den måde, I tog imod 
sådan en som mig på, var fantastisk. Jeg var jo ikke 
ligesom jer andre. Søren Stein [daværende forstan-
der, red.] blev jo som en far for mig. Og Marieke [Sø-
ren Steins hustru, red.] – de gav mig altid en chance 
mere, når jeg lavede ballade,” siger Kean Sørensen 
og fortsætter grinende: ”Hvad gik der, en uge? Så 
måtte jeg ikke drikke længere, fordi jeg i en brandert 
havde knaldet hovederne på to grønlændere sam-
men ude på toilettet. Og jeg blev jo også væltet af 
en scooter af politiet engang, fordi jeg var eftersøgt. 
Men det anede jeg jo ikke, at jeg var.” 

Kean fortæller på livet løs – historier jeg aldrig før har 
hørt, på trods af 10 måneder på højskole med ham.

”Men til morgensamlingerne var dét vist ikke de 
officielle grunde til de alkohol- og festforbud, jeg 
fik,” siger Kean og følger op med et karakteristisk 
hæst og smittende grin. Når han blev straffet, ville 
han helst skride langt væk fra IHS. Så tog han to-
get og ankom plørefuld til København. Men han 
vendte altid tilbage, selv om hjemmebesøgene 
ofte var uregelmæssigt lange.

Længe ventet besøg
Da vi henter flere King i kiosken rundt om hjørnet, 
er rygtet om mit interview kommet os i forkøbet. 

”Mød min ven Andreas!” siger Kean til en ki-
oskejer af anden etnisk herkomst, som han er 
på fornavn med og familien har kredit hos. ”Er 
det ikke okay, at vi lige snupper nogle pilsnere?” 
Selvfølgelig er det det. Kioskejeren er dog mere 
interesseret i mig end i de penge, jeg insisterer 
på at betale for øllene. 

”Så du er Keans højskoleven, der skal interviewe 
ham? Han har talt meget om, at du skulle kom-
me.” Keans hæse grin følger mig tilbage til lejlig-
heden sammen med en dårlig samvittighed over, 

at der skulle gå syv år mellem IHS og mit første 
besøg i Emdrup.

I lejligheden synker Kean ind i sine minder, når han 
ikke farer rundt og er vært. Resultatet er ofte fug-
tige øjne, og alt, han siger, har en kærlig tone.

”Jeg har nogle ting, du skal se,” 
udbryder han pludselig efter et 
af mine spørgsmål og springer 
op. Han rækker mig noget fra et 
hjørnemøbel, jeg ikke havde lagt 
mærke til. ”Kan du ikke huske 
det?” råber han og griner. Det er 
en indkaldelse til møde i ”Diller-

Logen”, som Kean har sat i ramme. Jeg griner. Og jeg 
husker det – for første gang i årevis.

Men Diller-logen er langt fra det eneste, han har 
gemt fra sin tid på IHS – mere om det senere. Det vi-
ser sig, at Kean tillægger IHS-objekter en langt større 
affektionsværdi end jeg selv. Måske fordi jeg har 
været så meget på skolen siden, tænker jeg og ved 
godt, at det nok kun er en lille del af forklaringen.

Hård fortid og fængselsdom
Der er ikke nogen tvivl om, at Kean Sørensen var en 
større mundfuld end de fleste andre for forstander-

”Hvis ikke det havde været for IHS og for 1. Lang, 
ja, så havde jeg siddet i spjældet i dag.”
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parret og lærerne på IHS. Kort inden højskolestart i 
2006 fik han en fængselsdom, blandt andet for bil-
tyveri. Dét var den berømte dråbe, så Kean bad sin 
socialrådgiver få ham væk fra sit kriminelle miljø, 
og beskrivelserne af dette miljø er ikke er til citat, 
fastslår han flere gange. Resultatet blev IHS, og at 
fængselsdommen blev udskudt til december 2007. 
Da havde Kean været 16 måneder i Sønderborg; 
først som elev, siden som praktisk medarbejder i 
et halvt år.

Jeg følger efter den benede og tynde krop ind i so-
veværelset, hvor han begynder at kigge i flyttekas-
ser. Kean undskylder rodet.

”Jeg har jo fået min egen lejlighed i Bispebjerg-
parken. Jeg bor bare lige hos min far for at spare 
penge. Jeg har jo været på kontanthjælp, siden min 
mor døde for et par år siden,” forklarer han. 

Hans ansigt tiltager et par gråtoner ved mindet. 
Den pludselige hændelse fik Kean ud i noget nyt 
rod, der ikke skal gengives her. Han forsikrer mig 
dog for, at han kom hurtigt ud af det, og Kasper nik-
ker bekræftende. Til gengæld øgede morens død 
Keans alkoholforbrug og gjorde ham voldsomt syg, 
så han næsten kun var skind og ben.

”Det går meget bedre nu,” siger han flere gange 
i løbet af mit firetimers besøg og forsikrer mig, at 
han har taget meget på siden da. Altid efterfulgt af 
det smittende grin.

Varme minder
Tilbage til minderne: Kean skubber sorgen til side 
sammen med rodet oven på flyttekasserne og be-
gynder at hive artefakter op: breve, billeder, en blå 
bog og gamle sangbøger.

”Karen [elev med Kean, red.] malede det her bil-
lede til mig, da jeg sad i spjældet, eller måske alle-
rede da vi gik på skolen,” siger Kean, da vi kommer 
tilbage til stuen. ”Og folk sendte mig breve. Prøv at 
se her.” Han rækker mig to breve og opfordrer mig 
til at læse dem. Jeg læser dem højt – blandt andet 
er der ét fra elevforeningens nuværende formand, 
Lise Fræhr, der var teambuilder for Kean og jeg selv 
i efteråret 2006. 

Jeg kan umuligt forestille mig, hvor meget sådan et 
brev må betyde for en ung mand i fængsel, så jeg 
tager nogle meget lange drag af min King-pilsner 
og kigger lidt ud på Emdrup Torv, der er helt tom 
denne søndag i juni. Jeg anede ikke, Lise havde 
knyttet sig til Kean, sådan som han nu giver udtryk 
for. Skammen kommer snigende igen.

Sidst på eftermiddagen overtaler jeg ham til at ringe 
til en lettere overrasket elevforeningsformand. Trods 
overraskelsen taler de i fem-ti minutter. Bagefter gen-
tager Kean utallige gange, hvor dejligt et menneske, 
hun er, og en smule af min skam bliver skubbet bort.

Højskoletryghed +  
1 stk. socialt belastet ung mand = ?

Danske højskoler får flere skolepenge, og altså en 
større indkomst, for at modtage elever som Kean, 
der hverken har ungdomsuddannelse eller aktiv 
uddannelsesplan. Det ekstra tilskud gives ud fra 
en forventning om, at større lærerressourcer er en 
nødvendighed for at få socialt udsatte eller utilpas-
sede unge til at indgå i skolernes sociale liv og til 
at acceptere højskolens dybe solidaritet og fælles-
skabsjustits.

Fra min korte tid i IHS’ bestyrelse nåede jeg at tænke 
meget over, hvor mange socialt belastede elever, 
IHS kan holde til, uden at det går ud over lærernes 
tid og elevernes velvære. Denne dag i Emdrup ind-
ser jeg, at personer som Kean, der er skabt af et så 
radikalt anderledes stof end den gennemsnitlige høj-
skoleelev, udvikler og modner de personer, der som 
Lise ikke har berøringsangst over for at møde dem 
i øjenhøjde. Som den nuværende lærer, David, der 
var teambuilder sammen med Lise, gjorde, når han 
tog Kean med ud og filmede street-videoer. Kean ly-
ser helt op ved mindet. Videoerne med David var et 
af højdepunkterne i hans tid på IHS, siger han.

Det er sundt somme tider at skulle indgå i relatio-
ner, der ikke er selvvalgte, sikre eller nødvendigvis 
giver anerkendelse. Det er – som i alle dele af livet 
– sundt at blive udfordret.

Tilbage i stuen er Keans far, Dan, kommet hjem. Vi 
snakker om frivillighed, og Kean og Dan fortæller, 
at de i årevis har arbejdet frivilligt på Roskilde Festi-
val. I år blev Kean faktisk blevet tildelt en lederrolle 
på et af arbejdsholdene.

Dan griber ud efter en termokande med kaffe, men 
når aldrig at drikke af den ophældte mokka. En 
King fra sønnike kommer kaffen i forkøbet. 

Kunne han mærke en forskel på Kean før og efter 
IHS, spørger jeg. ”Helt enormt! Han har jo tit talt 
om jer, men ud over Simon [IHS-elev i foråret 2007, 
som Kean stadig ses med, red.] er du faktisk den 
første, jeg møder.”

Dan Sørensen er dog ikke bange for at kradse i 
Keans selvbillede af en person på vej op fra dybet 
efter kriminalitet, morens død og en søsters selv-
mordsforsøg. ”Han har det bedre end tidligere. 
Men du drikker sgu for mange af dem der, Kean!” 
lyder det med fordømmende ærlighed mod søn-
nen, der straks protesterer. ”Jeg må vel have lov 
til at drikke en pilsner i weekederne,” siger  han 
og tilføjer til mig: ”Der har jo altid været druk i 
vores familie.” Det benægter ingen i rummet – 
druk har tilsyneladende en fast plads i familien 
Sørensens stue.

Højtlæsning og en forsinket hilsen
Jeg foreslår at højtlæse hilsnerne fra Keans sangbø-
ger. Ind imellem læsningerne griner Kean og kigger 
stolt på de andre. Min skam melder sig på ny, da jeg 
konstaterer, at jeg aldrig selv skrev en hilsen til Kean – 
hverken i december 2006 eller i juni 2007. Jeg skriver 
derfor en forsinket hilsen, hvor jeg prøver at formulere 
et ikke alt for paternalistisk, men oprigtigt, ønske om, 
at Kean fandme skal passe på sig selv i fremtiden.

Den hyggelige eftermiddag til trods kan jeg umuligt 
forestille mig det liv, Kean vender tilbage til, når jeg 
er ude af døren. Nok har han fået sig en ren straffe-
attest, hvilket han flere gange nævner. Nok drøm-
mer han om at uddanne sig til vicevært ligesom sin 
storebror. Og nok forsikrer han mig, at han snart 
flytter ind i sin egen lejlighed. Men hvad ved jeg? 
Jeg ved blot, at vi fire mand snart har drukket en 
kasse King-pilsnere, at det er søndag, og at klokken 
endnu ikke er 18.

Vi skilles med varme kommentarer, kram og gode 
vibrationer, velsagtens takket være IHS-minderne. 
Kean er glad, og han, Dan og Kasper har alle tre taget 
mig med storm. Jeg deler deres glæde, ser frem til mit 
næste besøg på Emdrup Torv og siger til mig selv, at 
jeg for alt i verden må huske en stor pose King og to 
pakker lange smøger, næste gang jeg kommer.

”Det er sundt somme tider at skulle indgå i relationer, der ikke er selvvalgte, sikre eller 
nødvendigvis giver anerkendelse. Det er – som i alle dele af livet – sundt at blive udfordret.”
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IHS’ sociale potentiale
▆ Af Karen Hauer Møller og Lea Viby Sommer

IHS’ elevforening lavede i maj måned et fri-
villigt arrangement, i hvad der kan beteg-
nes som et udsat boligområde på Nørrebro 
i København. 

Arrangementet var en stor legedag for alle 
børnene i området, hvor leg, sjov og samvær be-
boerne imellem var udgangspunktet. Legedagen 
var en stor succes med mange glade børn, takket 
være tyve frivillige eks-IHS’ere, der fra start til slut 
bidrog med fantastisk humør og engagement. Ini-
tiativet udsprang netop fra dette: Et ønske om at 
udnytte den energi og glæde, man gang på gang 
oplever, når elevforeningen arrangerer alverdens 
arrangementer og fester internt i foreningen. 

FOR FØRSTE GANG har IHS´ 
elevforening lavet et arrange-
ment, som ikke handlede om 
at glæde IHS’ere, men om at 
glæde andre. Om at glæde 
nogen, som måske har end-
nu mere brug for det. Det 
vellykkede arrangement, 
der gik under navnet Mo-
veYourHood, har sat gang 

i en debat omkring, hvorvidt vi kan udvide elev-
foreningens energiske overskud til også at være 
rettet mod velgørende og frivilligt arbejde.

En unik, fælles energi i et  
individualiseret samfund
Elevforeningen har et helt særligt potentiale med 
al den energi, samhørighed, og initiativrighed, 
som nye og gamle IHS’ere bidrager med. Det er 
derfor oplagt at overveje, om ikke det er værd 
at bruge energien på at gøre en forskel i andre 
menneskers liv. Spørgsmålet er bare, hvorfor det 
giver mening for IHS’ elevforening at bruge sin 
tid og energi på velgørende arbejde og sociale 
arrangementer for andre end sig selv?

Måske af samme grund som for alle andre 
mennesker. I en tid, hvor det er tendensen at fo-
kusere på sig selv, sin egen karriere, sine egne 
målsætninger, sin egen træning, sin egen kost 
og sine egne mål i livet, kan det være nødven-
digt at blive mindet om, hvorfor det er vigtigt at 
gøre noget, der når udover os selv. At gøre noget, 
der handler om andres lykke, er givende for dem, 
man sætter sit fokus på, men i sidste ende også 
for én selv.

Forskning: 
Frivilligt arbejde gør os lykkelige
Sammenhængen mellem frivilligt arbejde og 
lykke er også vist gennem forskning. Danskerne 
er sammen med hollænderne og svenskerne de 
europæere, der arbejder mest frivilligt. Samtidig 
er vi også i top på listen over verdens mest lyk-
kelige. Og den sammenhæng er ikke tilfældig, 
mener forskere. Så der er ingen gode undskyld-
ninger for ikke at løfte sit navlebeskuende blik 
og se sig om efter steder, hvor man kan gøre en 
forskel.

Den store legedag på Nørrebro er et godt ek-
sempel på det førnævnte: at frivilligt arbejde kan 
medføre glæde, ikke kun for dem arrangemen-
tet er skabt for, men i ligeså høj grad for de, der 
udfører arbejdet. På trods af en (velbegrundet!) 
skepsis og kritiske overvejelser fra bestyrelsen i 
projektets begyndelse, om hvorvidt elevforenin-
gens medlemmer vil få udbytte af et sådant ar-
rangement, synes der ikke at være nogen tvivl 
om, at det fik de. Som man her i bladet kan læse 
i Mikkels beretning, har MoveYourHood-dagen bi-
draget til et styrket sammenhold og en god op-
levelse for de tyve engagerede frivillige IHS’ere.

MoveYourHood tog Nørrebro med storm

▆ Af Jeppe Andersen, en af flere initiativtagere

Torsdag d. 29. Maj – Kristi Himmelfartsdag – ind-
tog ca. 20 tidligere IHS’ere Blågårds Plads på 
Nørrebro i København med initiativet MoveY-
ourHood. I hjertet af København afviklede de 
en kæmpe legedag for alle interesserede børn 
i alderen 6-12 år. Og resultatet blev ikke over-
raskende en vellykket dag for børn, forældre, til-
skuere – og IHS’ere.

MoveYourHood-initiativet var et forsøg på at 
lave et arrangement, som måske kunne få en 
form for socialt impact. Et arrangement, der 
kunne nå ud over den sædvanlige IHS-sfære, så 
vores stærke højskolestemning og IHS’ ånd også 
kunne berøre andre.

Blågårds Plads var den perfekte lokation. Her er 
både ressourcestærke og -svage naboer, og om-
rådet er en smeltedigel af forskellige etniciteter. 
Desuden samarbejdede MoveYourHood med For-
eningsguiderne, en frivilig forening, der forsøger 
at få børn engageret i idrætsforeninger, og som 
har et lokale på netop Blågårds Plads. Her havde 

vi base og mødelokale i tiden op til og under ar-
rangementet.

Det var gratis for alle at deltage i MoveYourHood 
#1 på Nørrebro, og de frivillige IHS’ere havde 
sørget for alt fra sandwich, saft, kaffe og kage 
til selv en popcornmaskine, ligesom der var 
præmier til de deltagende børn og deres foræl-
dre. Vi fik sponsoreret lidt penge af den lokale 
beboerforeningen og præmier fra diverse hand-
lende i området, som vi besøgte i ugerne op til 
Kr. Himmelfartsdag. Og vi fik lov til at tage alt 
det brød og kage, vi ville have fra Lagkagehu-
set, uddelte gavekort til Paradis-is og 30 fede 
pandebånd fra IHS. 

Sluttelig fik vi 3.000 kr. fra elevforeningen. Det 
var afgørende for vores store succes, og det er 
begejstrende, at vi en gang imellem kan bruge 
lidt af foreningens midler til noget som dette, 
der jo er åbent for alle – også IHS’ere – men som 
forhåbentlig kan skabe positive energier blandt 
andre end blot vores egne medlemmer.

Nedenfor kan man læse en af de frivilliges op-
levelse af dagen. Positive tilbagemeldinger fra 
ham – og fra de deltagende børn og forældre 
– betød, at seks IHS-piger fra gruppen bag Mo-
veYourHood allerede i august lavede endnu et le-
gearrangement. Og det betyder, at vi helt sikkert 
vil lade konceptet leve og lave flere arrangemen-
ter i fremtiden. Så følg os på Facebook for mere 
information!

2322



25

Oplevelsesbeskrivelse
▆ Af Mikkel Adrian Askov, tidligere IHS’er og frivillig hjælper til MoveYourHood

Da vi cyklede mod Blågårds Plads var jeg spændt 
på den gode måde. Jeg havde kun været med til 
et enkelt møde forinden, hvor jeg havde hørt lidt 
om, hvad der skulle ske. Jeg vidste, at det nok 
skulle blive godt med de folk, der stod bag. 

Da børnene begyndte at dukke op, var de fleste 
generte og holdt deres forældre i hånden. Men 
det varede ikke længe, før de glemte tid og sted 
og dedikerede sig fuldstændigt til den store le-
gedag.

Vores introlege blev præsenteret med stor energi 
af Jeppe. Energien smittede børnene, som smit-
tede alle os andre. Scenen var sat, og den po-
sitive spiral, jeg lærte om dengang på IHS, var 
skudt i gang. Det handlede om at lykkes. Om at 
få andre til at lykkes.

Flere og flere børn stødte til, og efter introlegene 
blev vi fordelt på hold, der skulle rejse fra land 
til land. Vi oplevede for eksempel krybskydning i 
Afrika, brobygning i England, indfangning af vilde 

heste på prærien i Det Vilde Vesten og nogle sjo-
ve flyveture mellem de mange lande. 

Alt imens hyggede forældrene sig med kaffe og 
kage på sidelinjen, når altså ikke de blev ramt af 
en frisbee eller fanget af en lasso.

Den store finale var en fantastisk omgang stop-
dans, hvor alt gik op i en højere enhed. Der blev 
skruet op for sommerhittet Happy; danseskoene 
blev kridtet, og kreativiteten eksploderede, da stop-
dansen ikke blot handlede om at stoppe, men også 
om at stoppe midt i det vildeste move. For mig som 
hjælper og for alle de deltagende børn og forældre 
var dagen en kæmpe succes, som kulminerede i et 
kæmpe, fælles kampråb efter fire timers leg med 
nye venner, naboer og de grønblusede IHS’ere. Jeg 
blev helt overrumplet, da August fra mit hold kom 
og krammede mit ben og sagde farvel, inden han 
skulle med sin mor hjem. Jeg skulle hilse og sige fra 
dem begge, at de kommer igen næste år.

Tak for en god dag.

Hvad hedder du?

SIGNE LANDTVED
Hvor gammel er du?
20 år, jeg er født 27. september 1993.

Hvilket værelse boede du på?
Værelse 27 (2. nord), med min kære roomie Line. Hun har formået 
at holde orden på vores sager.

Hvor kommer du fra?
Holte.

Hvad lavede du før du kom på IHS?
Jeg har boet i Holte med min familie hele mit liv. Den første idræts-
gren, jeg stiftede bekendtskab med, var svømning, men kun fordi 
min mor ville have det. Der gik ikke mange år, før svømning blev 
skiftet ud med fodbold og badminton. Jeg gik direkte fra den lokale 
folkeskole til Gl. Hellerup Gymnasium, blev student i 2012 og brugte 
to år inden højskolen på at arbejde som lærervikar og i SFO samt 
på at rejse. Bl.a. små tre måneder i Vietnam og Indonesien med en 
veninde. 

Hvilke idrætter kan du bedst lide?
Badminton og fodbold, da jeg har gået til begge dele i adskillige år. 

Har du fået øjnene op for nye idrætter på skolen? 
Ja, på et halvt år er jeg blevet helt bidt af at windsurfe (jeg havde 
kun stiftet kort bekendtskab til det før opholdet). Faget adventure 
har også været fedt at have. Jeg tror ikke, at Als Extreme er det 
sidste race, jeg deltager i.

Hvad skal der ske efter IHS?
Efter sommerferien starter jeg på statskundskab på Københavns 
Universitet. Jeg glæder mig til at prøve kræfter med studielivet.

Har IHS haft en indflydelse på dit valg?
IHS har ikke præget mit uddannelsesvalg – det var det samme før 
opholdet. Men jeg er i høj grad blevet mere bevidst om, hvor vigtigt 
det altid er at have sig selv med i de ting, man gør. 

Hvad kommer du til at savne mest fra dit ophold på IHS? 
Mere eller mindre alt!
• �At�gå�ned�ad�en�gang!�Eller�det�bare�at�smide�sig�i�en�seng�med�

en masse dejlige mennesker
• �At�der�altid�er�nogen�at�lave�noget�sjovt�med
• �Fællessang
• �At�min�største�bekymring�i�løbet�af�dagen�er,�om�aftensmaden�

falder i min smag
• �Den�overdådige�frokost
• �Alle�skolens�muligheder�og�faciliteter
• �Alle�fra�foråret�’14!

ÅRGANGSREPRÆSENTANT FRA FORÅRET 2013
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POLITIK: NY HØJSKOLELOV 
– HVILKEN BETYDNING KAN DEN FÅ FOR IHS?
▆ Af Søren Riis og Andreas Thau Loftager

Højskolebevægelsen er død, proklamerede Høj-
skolebladet sidste år. Kulturminister Marianne 
Jelved har udfordret dette bombastiske udsagn 
med en højskolereform, der med åbne arme ta-
ger imod de danske højskoler som en uhomogen 
gruppe. Ved at ændre kravene til højskoleførel-
sen vil ministeren fokusere på udviklingspoten-
tialet – for den enkelte skole, for lokalmiljøet, for 
Danmark og for vores position i det europæiske 
samfund som helhed. Vi dissekerer her loven – og 
bringer endda et kort interview med ministeren.

Jelved står fast på, at hun elsker de danske højskoler. 
Og ifølge hende selv vil hun med en ny højskolelov give 
skolerne friere tøjler og bedre mulighed for at udvikle 
sig, som de selv ønsker. Det er en vision, der bygger på 
især tre ting: en skole behøver ikke længere eje bygnin-
gerne, der undervises i; der skal være større fleksibilitet 
i undervisningen, så der kan (kan – ikke skal) blive mere 

plads til praktiske fag; og der skal åbnes op for en større 
interaktion mellem højskole og lokalmiljø.

Det bærende element for enhver højskole skal stadig 
være at drive en folkeoplysende institution. Visionen 
med loven er derfor uændret at danne unge men-
nesker, der i bedste grundtvigianske stil kan deltage 
i samfundet og hjælpe med at løfte dets udfordringer. 
Højskolerne skal med andre ord stadig sikre det stærke 
foreningsliv og den almene demokratiske dannelse fra 
generation til generation, for en videreførelse af disse 
værdier og tankegange må for alt i verden ikke tages 
for givet. Men som noget nyt skal dannelsen – er mini-
sterens ønske – indebære en forståelse for, at vi i dag 
ikke blot er danskere, men også en del af et europæisk 
fællesskab. Og ethvert fællesskab, om det så er i EU 
eller på en højskole, er, og skal være, præget af stor 
forskellighed.

Men hvad kan det medføre af konsekvenser  
– eller muligheder – for vores elskede, gamle IHS?
Det kan betyde en udvidelse af skolen, som vi kender 
den i fysisk forstand; et styrket fokus på de praktiske 
fag, uden mere UBAK-undervisning; og muligheden for 
i større grad at interagere med lokalsamfundet i Søn-
derborg.

Slut med Tvind og mistillid – og mere nærmiljø
En af tankerne bag loven er at gøre op med den strenge 
styring af højskolerne, som blev indført efter Tvindsko-
lernes systematiske udnyttelse af højskoleordningen i 

90’erne. Her blev højskolemidler kanaliseret til privat-
personer gennem fiktive projekter. Tvind mindende 
mere om en sekt end om et højskoleforetagende.

Med den omstridte Tvindlov i 1996 blev højskolerne un-
derlagt strengere krav om alt fra ejerskab af bygninger 
til begrænsninger på samarbejdet med lokalsamfundet. 
Ironisk nok har det siden da set skidt ud for højskolever-
denen: mange skoler har drejet nøglen om. 

Denne trend er ved at vende, og det skal loven forstær-
ke. Det skal være lettere at etablere højskole, og kravet 
om, at skolerne skal eje de bygninger, de anvender til 
lange kurser, skal lempes. IHS vil som konsekvens kun-
ne leje sig ind forskellige steder i Sønderborg og dermed 
brede aktiviteterne ud til faciliteter, som skolen ikke selv 
besidder. Med lukningen af Sergentskolen er der eksem-
pelvis ledige faciliteter og lokaler midt i Sønderborg – 
måske kan IHS i fremtiden drage nytte af dette. Uanset 
hvad kan skolens aktiviteter øges, uden at de fysiske 
rammer på IHS nødvendigvis bliver det.

Derfor vil IHS kunne fylde mere i Sønderborgs bybillede 
– udover de rutinemæssige ture til Netto og slottet i 
dagtimerne (og barerne ud på natten). Statsstøtten skal 
nemlig kunne anvendes til at styrke forankringen i lokal-
samfundet, altså fx samarbejdet mellem Sønderborg og 
IHS. Så IHS vil i fremtiden i større grad kunne arbejde 
med det lokale foreningsliv og starte foreninger eller 
netværk op i de områder, hvor højskolen har stærke 
kompetencer. Tænk bare på adventure, gadeidræt og 

andre alternative idrætter, der ikke traditionelt set er 
organiseret i Sønderborg.

Mere praktisk undervisning – hvis man vil!
Sluttelig åbner højskoleloven op for, at eleverne kan 
få flere timer i praktiske fag – på IHS altså idrætsfag. 
Halvtreds procent af undervisningen skal stadig være af 
bred almen karakter (UBAK), men skolerne vil fremover 
kunne udbyde praktiske fag uden altid at skulle inklu-
dere UBAK i enhver undervisningssituation. Alle skal dog 
stadig skal have minimum 14 timers UBAK om ugen, og 
Jelved understreger, at UBAK adskiller højskolen fra an-
dre skoler. For H’et i IHS må ikke glemmes, selv om det 
er sundt med fleksibilitet.

4 hurtige til kulturminister Marianne Jelved

Hvad er baggrunden for, at du holder så meget af 
højskolerne?
Siden 1990 har jeg været medkursusleder på forskel-
lige højskolers sommerkurser og selv deltaget i dem. Er 
desuden ofte foredragsholder på højskoler. Ideen og for-
målet med højskolerne er fremragende, så det er svært 
ikke at blive glad for skoleformen.
I et samfund som det danske må vi stræbe efter det 
fælles bedste. Det finder vi ikke bare i os selv, men i 
mødet med andre. Der sker en demokratisk dannelse, 
når vi indgår i forpligtende fællesskaber. Det giver mu-
lighed for at se tingene i et nyt lys og handle for at skabe 
forandring.

Kan du sætte ord på din vision for højskolerne?
Min vision er, at højskolerne
•  medvirker til, at alle får mulighed for selv at definere 

og arbejde for de samfundsmæssige værdier, de til-
stræber

•  giver eleverne erfaringer med at leve i et demokratisk 
fællesskab

•  bidrager til, at Danmark ikke vrides skævt, og at sko-
lerne deltager i udviklingen af de lokale samfund

•  modvirker, at flere og flere hægtes af fællesskabet, 
sådan som vi ser i disse år, når for mange unge ikke 
får en uddannelse og dermed får dårligere mulighed 
for at tage vare på sig selv og sine og forfølge sine 
drømme

•  bidrager til, at vi ser os selv både som danskere, euro-
pæere og verdensborgere, der søger fælles løsninger

Det kræver en højskole, som ikke kun tilbyder sine ele-
ver stadig flere oplevelser i konkurrence med underhold-
ningsindustrien. Højskolerne skal selv kritisk vurdere, 
om deres aktiviteter og ressourcer anvendes bedst mu-
ligt i højskolernes ide og ånd. 

Hvorfor gør du op med Tvind-lovgivningen?
De var et nødvendigt værn mod misbrug af reglerne og 
koncerndannelse, men nogle af reglerne spærrede for 
en fortsat udvikling af højskolerne. Med den nye lov har 
vi givet bedre vilkår for at starte nye højskoler og mu-
lighed for, at højskolerne engagerer sig yderligere i det 
folkeoplysende arbejde.

Hvorfor slækker du på UBAK-kravene?
Kravet om, at halvdelen af undervisningen skal være 
UBAK, er uændret – det er kun ved kurser 
over 28 timer, at der er en ændring, 
for UBAK er en af de bestem-
melser, der adskiller idrætshøj-
skole fra et idrætscollege. Men 
det er rigtigt, at højskolerne 
på kurser over 28 timer kan 
tilbyde ekstra mange timer 
inden for deres særlige fagom-
råde, uden at de samtidig brem-
ses af et krav om flere UBAK-timer. 
Det giver en større frihed.

”Min vision er, at højskolerne giver eleverne  
erfaringer med at leve i et demokratisk fællesskab.”

– Kulturminister Marianne Jelved

Foto af Nicolas Tobias Følsgaard
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turneringer hver eneste weekend i måneder inden 
OL,” siger hun og uddyber, at det faktisk er værre 
for mange andre curlingnationer: ”I Canada træner 
de meget mere, og nogle af dem er professionelle. 
Faktisk er det kun i Danmark og USA, hvor vi ikke er 
professionelle. Alle de andre, der var med i Sochi, 
er proffer,” siger hun. 

Faktisk har træningsmængden og intensiteten be-
tydet, at Mette i dag har et overbelastet venstre 
knæ. Hun er således stoppet på eliteniveau og kon-
centrerer sig nu om at færdiggøre sin uddannelse. 

IHS og elite
Vi kan selvfølgelig ikke lade være 
med at snakke om IHS og efter lidt 
sladder og sidste nyt på rygtebør-
sen, spørger jeg Mette de Neerga-
ard om hendes tid på IHS.  

”IHS var så fedt for mig. Jeg fik vir-
kelig mange venner og snakker sta-
dig med en del af dem i dag, selvom 
det er fire år siden,” fortæller hun.

Velvidende at IHS ikke er kendt for sit elitemiljø – 
specielt ikke inden for curling – spørger jeg Mette, 
hvad IHS har haft af betydning for hendes curlingliv. 

”Ud over at IHS var et fedt sted at være, så gav det 
mig også en tiltrængt pause fra curling. Det gav 
mig måske ekstra blod på tanden og viljen til at 

kæmpe for holdet i Sochi. Så på en måde kan man 
godt sige, at IHS har været vigtig for mig – også 
sådan elitemæssigt.”

To oplevelser, den sportslige og den private
Mette fortæller, at hele det danske OL-hold havde en 
sportspsykolog tilknyttet. Et af de vigtige fokuspunk-
ter for atleterne var at adskille deres tid under legene 
i to dele: En sportslig og en personlig oplevelse. Man 
skulle fokusere på sporten, når det gjaldt, men også 
nyde oplevelsen af at være til OL, når man havde fri.

”Det var rart, at vi havde fokus på også at nyde 
oplevelsen og ikke kun gå op i det sportslige. Spe-

cielt i første del af turneringen, hvor 
det sportslige ikke gik så godt. Der 
var det godt, at vi alle var enige om at 
lade det ligge og koble af, når det ikke 
gjaldt træning og kamp.” 

På spørgsmålet om, hvilken oplevelse 
der var bedst, den sportslige eller sel-
ve OL-oplevelsen, svarer Mette.

”Det var fedt at spille turneringen. 
Helt sikkert. Men det har vi prøvet mange gange 
før. Altså, det var selvfølgelig noget andet at spille 
til OL, men det var stadig i en curlinghal mod de 
sædvanlige modstandere. Selve OL-oplevelsen 
derimod var helt unik. At være samlet så mange 
mennesker, så mange topsportsfolk i én by, til ét 
fælles stævne – det var for fedt!”

Efter et par kopper kaffe har Mette guidet mig godt 
rundt i sine Sochi-oplevelser. Hun har fortalt om et let-
tere pinligt møde med Kronprins Frederik, at ishockey 
og skiacrose (en konkurrence hvor skiløberne kører 
på en lettere kuperet bane, på samme tid. De kører 
altså head to head, i stedet for at køre på tid) var 
hendes favoritdicipliner som tilskuer, og at hun ikke 
finder det retfærdigt, at det nærmest bliver krævet 
af OL-atleter offentligt at tage et politisk standpunkt 
og udtrykke det ene eller det andet i forhold til Putin, 
homolovgivning og russisk politik generelt. 

Da vi skilles på Nørrebrogade, og jeg på vejen 
hjem funderer over interviewet, er jeg ikke tvivl 
om, hvorfor det netop er Mette, af alle IHS’ere, der 
har været til OL. Jo længere tid vi snakkede, desto 
mere gik det op for mig, at hun besidder en enorm 
determination. Hun holder altid ens blik fast og vi-
ger det ikke, før samtalen finder en naturlig pause. 
Hun tøver ikke med bundærlige svar, der alligevel 
virker velovervejede og oprigtige. Hendes historie 
vidner om en ung dame, der evner at vælge helt 
egne veje og betræder disse med stålsatte og mål-
rettede skridt.

En historie om at føre idrætslivet til andre højder, 
end hvad de fleste IHS’ere kommer i nærheden af.

OL, IHS og curling
Overskriftens tre ord er formentlig aldrig før 
set i samme sætning, men hvis du læser vi-
dere, vil det hele give mening. Nærværende 
artikel handler om Mette de Neergaard og 
hendes oplevelser ved OL i Sochi. Og ja, du 
har gættet helt rigtigt, hun er tidligere IHS’er 
og spiller på det danske landshold i curling.

Hun træder ind ad cafedøren på minuttet. Kl. 
19.00 en ganske almindelig onsdag i hjertet af 
Nørrebro, København. Hun ser sig lidt forvirret 
omkring, indtil hun får øje på mig og sætter sig 
ved det høje cafebord. Vi har aftalt at mødes for 
at tage en snak om hende og hendes vel nok 
største sportslige oplevelse.

Hun er 22 år, studerer til sygeplejerske, er lyshå-
ret og har klare blå øjne. En københavnsk skøn-
hed med andre ord. Men udover disse fortræffe-
ligheder er hun, så vidt redaktionen er bekendt, 
den første IHS-OL-deltager nogensinde!

Mette de Neergaard, IHS-elev fra efteråret 2010, 
deltog på det danske curlinghold til vinter-OL i 
2014 i Sochi.

Hun har spillet curling, siden hun var 12 år, kun 
afbrudt af et ophold i militæret og tiden på IHS. 
Mette er et curling-barn i ordets direkte betyd-

ning, idet det var hendes far, der tog Mette og 
hendes søster med i på curlingbanen og gav sin 
passion for sporten videre.

Åbningsceremoni og socialt liv i OL-byen
Ti år efter, at Mette satte den første 20 kg tunge 
curlingsten på is, træder hun ind på Fisjt-stadio-
net i Sochi. Alverdens kameraer rettes mod den 
smilende og let betuttede dansker, og det hele 
gik op i en højere enhed.

”Jeg trænede gerne fire år mere, bare for den op-
levelse. Åbningsceremonien var det fedeste, jeg 
nogensinde har oplevet,” siger hun. 

Mette fortæller, hvorledes alle OL-deltagerne 
måtte vente under stadion, indtil deres land 
skulle marchere ind. Hun kunne høre den over-
døvende larm tage til, da hun og de andre dan-
skere nærmere sig indgangen. Det minder denne 
skribent om filmen Gladiator, hvor Russel Crowe 
i rollen som Maximus venter på at entrere Colos-
seum, mens hele bygningen ryster af forventning 

og tilskuerlarm. Mette fortæller: ”Forventningen, 
inden vi trådte ud på stadion, var helt vild. Gåse-
hud, kriller i maven og det hele. Og så eksplode-
rede det nærmest, da vi kom ind.”

Mette lægger særligt vægt på åbningsceremo-
nien som en helt unik oplevelse, men også det 
daglige liv i OL-byen har arkiveret sig som dy-
rebare minder. Til hvert OL bor atleterne i disse 
såkaldte OL-byer. De spiser sammen, sover sam-
men og har deres daglige gang sammen. Det be-
tød, at danskerne havde meget socialt samvær 
uden om alt det sportslige. De støttede hinan-
den og havde deres egen lille højskole, forklarer 
Mette de Neergaard:

”Det var så hyggeligt bare at være sammen med 
de andre danskere. Vi boede i sådan et ’dansker-
hus’ i OL-byen, hvor vi hyggede, så film og spil-
lede spil om aftenen. Det var faktisk lidt som på 
IHS.”

Tæt program og hård træning
Da jeg spørger Mette, hvad det kræver af træ-
ning og forberedelse at tage til OL i curling, bliver 
jeg noget overrasket. 

”Vi trænede fire gange på is og havde derudover 
tre gange styrketræning i hverdagene. Vi var til 30 31
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O m  s k o l e n s  a r k i t e k t  –  k o d e n  e r  k n æ k k e t

Denne omgang af kulturklummen har været længe 
undervejs, og faktisk var gåden nok aldrig blevet 
løst, hvis det ikke var for Henning Karlby, Bente 
Melgaard og Birgitte Theresia Henriksen, der alle 
har gjort det muligt at knække skolens arkitekt-
kode. På grund af deres hjælp kan jeg endelig 
fortælle, at skolens arkitekt er Tyge Hvass. 
Inden vi sætter Tyge Hvass på tegnebrættet, vil jeg 
kridte den snørklede ”efterforskning” op. 
I sidste elevskrift efterlyste jeg information 
omkring højskolens arkitekt. Henning Karlby 
henvendte sig og foreslog, at jeg skulle tage fat i 
Arkitektforeningen Østjylland. De henviste mig 
til Morgens Brandt Poulsen, som oplyste mig om 
Weilbachs Kunstnerleksikon og bogen ”Hvem byg-
gede hvad”. Heri står følgende: 

Jeg er før blevet fortalt, at det var C. F. Møllers 
tegnestue, som havde tegnet IHS. Og hvis man ser 
på Aarhus Universitet, giver det også god mening 
på grund af en slående lighed. Men, men, men…
Weilbachs Kunstnerleksikon har en del fakta om 
Tyge Hvass, om hans biografi, uddannelse, arbejde 
m.m., og her begyndte jeg at tvivle på, at Tyge 
Hvass og C. F. Møllers tegnestue havde haft noget 

med hinanden at gøre. Jeg har ellers haft fat i C. F. 
Møllers tegnestue (Tak til Tom Hagendorn Dani-
elsen), som oplyste, at C. F. Møller har været ansat 
ved Kay Fisker som kompagnon, inden C. F. Møller 
flyttede til Aarhus og oprettede sin egen tegnestue. 
Tyge Hvass var af flere omgange også ansat ved Kay 
Fisker, blandt andet som konduktør i forbindelse 
med verdensudstillingen i Paris i 1925. Så C. F. Møl-
ler og Tyge Hvass har givetvis kendt til hinanden.

På jagt i IHS’ arkiv

Til elevmødet i maj 2014 var jeg så heldig, at Ken-
neth Petersen og Carsten Hauerberg var behjæl-
pelige med at kigge lidt i det lille arkiv under 
privaten. Carsten er en af de få, som stadig kan 
læse i de gamle erindringsbøger, der er skrevet 
med sirlig skråskrift.

I arkivet fandt vi arkitekttegninger, som er 
underskrevet af Tyge Hvass og hans medarkitekt 

Kulturklummen 
– en appetitvækker.

Elevskriftet skrives af nu-
værende såvel som for-
henværende elever på IHS 
til selv samme gruppe. Der 
fortælles og formidles ofte 
historier om, hvor dybt ån-
den fra IHS har sat sig i den 
enkelte elev, men hvor mange 
kender egentlig skolens egne 
historier?

IHS har ikke kun én historie. 
Der er historien om, hvordan 
IHS blev til, der er historier-
ne om tidligere forstandere, 
skulpturerne i Kongegården, 
og sådan kunne man blive 
ved. Med hjælp fra tidligere 
og nuværende lærere og 
folk som har et kendskab til 
skolen, forsøger vi at fortælle 
nogle af disse historier. 

Per Vemmelev 
& Jeppe Dahlmann

En pause i klummen?
Nu har vi stået for en stribe 
artikler, og vil lade jer læsere 
komme med input til nye emner. 

Vores klummehistorik ser 
således ud:

2011
1: Stensætning i parken
2: De tre statuer i Kongegården

2012
1: Brøndrelief
2: Frihedshallen

2013
1: Første forstander
2: Mosaikkerne

2014
Om arkitekten

Send dit input til 
vemmelev@hotmail.com, og så 
ser vi på hvad vi kan skaffe af 
materiale m.v.
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Ib Kofod. Der var også påskrevet Chr. Ostenfeld og 
W. Jønson, og det blev det næste spor, for Christian 
Ostenfeld og W. Jønson var en rådgivende ingeniør-
virksomhed – som i dag går under navnet COWI – som 
der netop står skrevet på tegningerne til Frihedshallen, 
der blev tilbygget i 1960. 

Jeg fik fat i Knud Prebensen (tak til Birgitte There-
sia Henriksen), der er formand for COWI’s histori-
ske selskab. Han fortalte, at Aarhus Universitet og 
Idrætshøjskolen i Sønderborg begge er bygget efter den 
fremherskende danske modernisme, som dominerede 
i 1940’erne og 1950’erne. Tyge Hvass og C. F. Møller er 
begge således af samme generation. Knud oplyste også, 
at skolen skulle være et monument for danskheden i 
det sønderjyske, da området havde været tysk i perio-
den 1864 til 1920.

Om Tyge Hvass’ liv, stil og hæder

Tyge Hvass (1885-1963) grundlagde sin stil, da han blev 
sendt til San Francisco som konduktør af sin lærerme-
ster Anton Rosen. Tyge havde en klar og enkel form, 

som har præget alt hans arbejde. Forfinede enkelthe-
der, mådeholdne udtryksmidler og upåvirkelighed over 
for yderliggående strømninger var hans kendetegn. 
Han var desuden murersvend, inden han i 1906 blev 
optaget på kunstakademiet i København, og fra 1908-
1916 var han i lære hos Anton Rosen. I 1922 åbnede han 
sin egen tegnestue. 

Tyge Hvass’ udmærkelser og priser omfatter Hors de 
Concours ved verdensudstillingen i Paris i 1925, mod-
tager af Eckersberg Medalje i 1938, ligesom han blev 
udnævnt som æresborger i New York i 1939.

Hvis I vil se andre af Tyge Hvass’ værker, kan I bl.a. 
besøge Willumsens Museum i Frederikssund, Mu-
seumsbygningerne ved Æbelholt Klosterruin samt 
Det Danske Hus og Den 
Danske Kirke i Paris. For 
de ekstra nysgerrige hen-
viser jeg til Weilbachs 
Kunstnerleksikon, der 
har en længere liste,  
ligesom Wikipedia 
også kan spæde  
lidt til.

Carsten 
Hauerberg
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IHS-skitur sidst i januar! Find os på Facebook: “IHS til Bad Gastein” / Skriv til katrine.s.lauritzen@gmail.com
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Første torsdag  

i måneden 

- Kom med!

Løbeklub i 
Kbh - 

find os på Fac
ebook: 

IHS-løbere i kb
h

4. december: 
JULEHYGGE 
i København

28/2: Vest-
kredsfest 

- mere info 
følger!

Husk vores 
hjemmeside: 

www.ihs-elev.dk 
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