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Leder
På rEPræSENTaNTSkaBSMøDET i marts 
2011 fik elevskriftet en ny redaktion, 
da rasmus Tander og Joanna Olesen 
valgte at sige tak for denne gang. Vi to 
nye – andreas Thau Loftager og Jeppe 
Vangsgaard Dahlmann – er begge tidli-
gere elever fra henholdsvis 2006/2007 og 
2009. Sammen med Jonathan Lilliendal 
Jørgensen udgør vi elevskriftets nye 
redaktion, og det har været spændende 
at skulle skabe vores første elevskrift 
sammen.

SkaBE, IkkE SkrIVE. For vi skriver ikke 
artiklerne selv. redaktionens opgave 
har traditionelt været at opstøve nye 
artikler og skribenter i fællesskab med 
elevforeningens repræsentantskab. 
Denne opgave har altid sit eget punkt på 
repræsentantskabets dagsorden – des-
værre ikke et punkt som alle ser lige 
meget frem til. For hvem skal skrive og 
dermed yde en ekstra indsats i år? Og er 
man overhovedet selv i stand til at skrive 
en artikel? 

Vi Vil Gerne understrege, at alle kan 
skrive til elevskriftet. Og derfor er det 
en mulighed for især repræsentantska-
bet, men også menige medlemmer, til at 
lade sit engagement og sin fortsatte inte-
resse for IHS skinne igennem. Det kræver 
energi og vilje at skabe et elevskrift, 
ligesom elevforeningsfesterne og de gode 
elevmøder gør det.

For at Gøre det lettere for medlem-
mer og læsere at bidrage til skriftet, har 
vi oprettet en funktion på elevforenin-
gens hjemmeside, hvor du kan komme 
med ideer til fremtidige artikler og 
indslag. Vi håber, at I vil bruge denne 
mulighed for at præge elevskriftet. Det 
vil kun gøre bladet bredere og bedre at 
få hele elevforeningens medlemskreds 
med i skabelsesprocessen. Derfor er 
elevskriftet ikke en professionel journa-
listisk virksomhed. Det er interessante 
historier med kant og holdning, det er 
tilbud til foreningens medlemmer, og det 
skal ramme en fælles ånd for en enorm 

mængde af IHS–elever fra de sidste snart 
60 år.

DErFOr Er DET på sin plads at komme 
med en enorm tak til denne udgaves 
skribenter og tovholdere. I dette elev-
skrift er vores ønske at lade de mange 
små forandringer på IHS være en rød 
tråd, der står i kontrast til bladets faste 
indslag og føljetoner. Derfor vil du bl.a. 
kunne møde nogle af skolens nye ansig-
ter, sige farvel til et gammelt, og for-
håbentlig få et indtryk af den konstante 
udvikling af højskolelivet på IHS. 

rigtig god læsning.
Elevskriftets redaktion   

Redaktionen

Jonathan Lilliendal Jørgensen
Blommegrenen 149, tv.
5220 Odense SØ
Email: lilliendal@gmail.com

Andreas Loftager
Nørre Allé 75, vær. 436
2100 København Ø
Tlf.: 40717524
Email:andreasthau@gmail.com

Jeppe Vangsgaard Dahlmann
Løngang 11, st.
6400 Sønderborg
Tlf.: 61722610
Email: jeppe–dahlmann@hotmail.com
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Af: Lise Fræhr, forår 2010

Formandens ord

Et år er gået, siden jeg blev valgt til for-
mand for Elevforeningen, og vi har netop 
afholdt et dejligt elevmøde i strålende 
solskin i Sønderborg.

I året, der er gået, har det største 
problem været at skifte kasserer pga. de 
mange nye regler i bankerne. Men Stine 
Christiansen, som er den nye kasserer, 
skulle gerne have fået adgang til vores 
konti her i løbet af sommeren.

Vi fik på generalforsamlingen valgt 
en ny bestyrelse, som jeg glæder mig 
til at arbejde sammen med i det nye år. 
referatet fra generalforsamlingen findes 
som altid på vores hjemmeside.

Nye tiltag
Vi vil i bestyrelsen gerne blive ved med 
at få flere medlemmer og beholde de 
medlemmer vi allerede har. Vi vil derfor 
gøre mere ud af at fortælle om forenin-
gen til eleverne på skolen med en fælles-

aften inden de stopper, så de ved, at der 
er en mulighed for fortsat at deltage i 
arrangementer – både på og uden for IHS. 
På den måde kan vi holde forbindelsen 
ved lige med hinanden og højskolen.

Vi vil også gerne have de lidt ældre 
årgange ind igen, da vi tror, at vi har 
mistet flere af dem bl.a. som følge af, 
at de har glemt at meddele adresseæn-
dring. De jubilarer, der havde tilmeldt 
sig elevmødet i år, gjorde vi derfor til 
medlemmer igen. Og derfor modtager de 
dette elevskrift med et girokort. 

Herved håber vi, at I vil tænke tilbage 
på de dejlige majdage og melde jer ind 
i elevforeningen, så I fortsat modtager 
dette blad og derved får info om skolen, 
elevforeningen og de arrangementer, som 
vi afholder.

Vi har desuden lavet en facebookside, 
som henviser til vores hjemmeside – den 
hedder ”Elevforeningen Idrætshøjskolen 
Sønderborg”.

Arrangementer
Vestkredsen har i foråret holdt para–
olympiade i århus efterfulgt af et after-
ski–party om aftenen. Det var en stor 
succes med 150 deltagere.

I september afholder elevforeningen to 
arrangementer i københavn. Et for de lidt 
ældre hvor turen går til det store opera-
hus efterfulgt af middag, dans og højsko-
lesang. Det andet arrangement er en dag 
med aktiviteter og en aften med fest – 
begge dele med finanskrisen som tema.

Når dette blad udkommer, er disse 
arrangementer overstået, og jeg håber 
mange har haft glæde af dem.

Til foråret afholder århus en fest, som 
I til den tid kan se mere om på hjemme-
siden, og så er der elevmøde d. 18.–20. 
maj, hvor skolen fylder 60 år. Vi vil i 
elevforeningen fejre dette med en gave 
til skolen.

Jeg vil til sidst nævne, at alle vores 
medlemmer er meget velkomne til at 
kontakte os med ideer til arrangementer 
eller for at give en hånd med.
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Forstanderens ord

Af: Søren Stein Brinck

Årets sommerkurser er nu veloverståede, 
vi har haft endnu en fantastisk sommer 
med fulde huse og en fantastisk stem-
ning blandt vore kursister. Det er en stor 
fornøjelse gang på gang at mærke hvor 
meget vi kan bygge op sammen i løbet 
af blot en enkelt uge, når både lærere, 
instruktører og kursister i fællesskab 
prøver at få det bedste ud af hver enkelt 
time i døgnet og hele tiden tager deres 
udgangspunkt i ”der er en positiv inten-
tion bag enhver handling”. 

På disse korte sommerkurser oplever 
jeg, at vi som højskole har et helt særligt 
produkt, for uanset om det er den enlige 
arbejdsløse mor fra Odense, direktøren 
fra Nordsjælland eller landmanden fra 
Vestjylland, så bliver de mødt i øjenhøjde 
og de bliver mødt med de samme krav/
forventninger. Vi forventer af dem, at de 

gør sig umage, at de bidrager til fælles-
skabet og at de deltager aktivt. Det er 
meget tydeligt hvorledes snakkene og 
samværet udvikles i løbet af blot denne 
ene uge, startende fra rolig snak med 
familien på ankomstaftenen, over god 
snak, debat og sang i løbet af ugen, til en 
rigtig dejlig festaften den sidste dag, hvor 
alle snakker, danser og hygger, som havde 
de kendt hinanden i lang tid. Der er ikke 
mange andre steder i vores samfund, hvor 
vi på den måde bliver blandet med andre 
på tværs af alder, social status, politisk 
overbevisning osv. Jeg håber i den grad, at 
regeringen ikke igen skærer i vores tilskud 
til de korte kurser og dermed skærer 
denne del af højskolen væk, for jeg synes 
klart, at vores unikke tilbud er noget af 
det, der er med til at ”kitte” vores sam-
fund sammen.

Vi kæmper fortsat med at fange de unges 
opmærksomhed, vi vil jo gerne gøre alle 
unge klar over, hvad det er de går glip af 
når de suser direkte videre i uddannelses-

systemet efter endt ungdomsuddannelse. 
Jeg må dog konstatere at regeringens 
retorik med at opfordre til færre sab-
batår, og den gulerod det er at kunne 
gange sit gennemsnit med 1,08, hvis man 
går hurtigt i gang med en videregående 
uddannelse, ser ud til at virke. Vi har 
derfor fortsat brug for, at I fortæller den 
gode historie om højskolen og om IHS. 
langt de fleste elever der kommer på de 
danske højskoler angiver nemlig stadig-
væk familie og venner som den største 
inspirationskilde til et højskoleophold.

På IHS er vi så småt i gang med at kigge 
frem mod 2012, hvor vi kan fejre 60 års 
jubilæum den 15. maj.

Vi har nedsat en lille arbejdsgruppe, 
der er ved at komme med ideer til, hvor-
dan vi kan markere vores jubilæum. Jeg 
håber, at der er rigtig mange af jer gamle 
elever, der kommer og fejrer jubilæet 
med os til elevmødet, der ligger fra 18–20 
maj 2012.

På gensyn på IHS
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Af: Sofie Gars, 07/08

Nyt ansigt på IHS

IHS er en højskole under konstant 
forandring. Ikke blot på de forskellige 
fagudbud og arrangementer, men også i 
lærestaben og på kontoret. Siden 1. april 
2011, har vi fået et nyt ansigt på skolen, 
David – velkommen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Lautrup – Ny underviser 
på IHS

• Lærer på IHS siden 01.04.2011
• 28 år
• Har en kæreste
•  Er oprindeligt fra århus, men har nu 

adresse på Friheds allé 
• David er udlært tømrer – bom!

Han har derudover været 
medlem af Break–/streetdance 
gruppen Ground elements fra 
århus i 11 år og har mange års 
undervisningserfaring på danse– og 
ungdomsskoler og desuden vundet 
adskillige „danse–jams“ med sin gruppe. 

Udover dansen er David en passioneret 
kitesurfer, wakeboarder og snowboarder.
David har været soldat, udstationeret i 
kosovo og herefter har han  været elev 
på IHS i forår/efterår 2006. 

På IHS skal han undervise i streetper-
formance (herunder parkour), kitesurf, 
wakeboard og snowboard.     

Billeder fra forår 2011
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Af: Jeppe Rask Ankerstjerne, bach.stud. 
Idræt og Sundhed, Syddansk Universitet

Parkour – et nyt fag på IHS

IHS har fået et nyt fag i kataloget, som 
hedder Parkour. I forbindelse med den 
seneste debat her i Elevskriftet omkring 
de nye fags berettigelse i højskoleregi, 
har vi valgt at få præsenteret dette 
nye fag, som måske bedst er kendt fra 
„Høvdingebold“–programmet fra DR1, 
hvor et Parkour hold stillede op. Vi har 
fået Jeppe Rask Ankerstjerne, som er en 
passioneret udøver og idræts-studerende 
på Syddansk Universitet, til at skrive 
en artikel om sin opfattelse af Parkour 
(red.).  

For undertegnedes vedkommende 
startede det hele med, at jeg kom på 
Gerlev idrætshøjskole på fitness–linjen. 
Jeg havde i flere år trænet styrke- 
træning i fitness–verdenen og det 

virkede derfor som det mest naturlige 
valg. En af de første aftner blev jeg 
spurgt, om jeg ville med ned i spring-
salen og træne ”pull–up’s” (armhævnin-
ger). Thais, som spurgte mig, var meget 
mindre end mig, og på trods af at mine 
overarme var betydelig større, endte 
jeg med at stå og glo, mens Thais blev 
ved og ved.

Thais trænede Parkour. Jeg havde kun 
hørt lidt om dette og sætningen „det er 
dem der hopper fra tag til tag“, trængte 
sig på. Men jeg bestemte mig for, at når 
man kunne tage så mange pull–up’s uden 
at være større, måtte der gemme sig 
mere i det end blot at hoppe rundt som 
Spiderman.

På højskolen blev jeg indviet i Par-
kours verden af træning. Det bestod 
både af træning af teknik, styrke og 
især af sindet. Det handlede om måden 
at opfatte sin krop på og dermed også 
hvilken mad der skulle fyldes i kroppen, 
for at den kunne præstere bedre den 

næste dag. Et eksempel på den mentale 
træning kombineret med den fysiske 
træning illustreres godt i historien om 
havregrøden:

Forestil dig du sidder med en portion 
havregrød, så lækker med både frugt og 
nødder i og kanelsukker på toppen. Du 
sidder der og tager en skefuld af denne 
fantastiske havregrød og så smider du 
maden hen over skulderen i stedet for 
at ramme munden.

Det er det, der sker, når du ikke 
er bevidst omkring øvelserne og ikke 
udfører øvelserne på den måde de er 
tiltænkt, hvad enten det er til styrke-
træning (conditioning) eller den tekni-
ske træning – du smager aldrig rigtigT 
på havregrøden. 

Parkour er vokset enormt
Jeg flyttede til odense sammen med 2 
andre gode venner fra højskolen. Her 
forsøgte vi at starte Parkour op, da vi 
gerne ville fortsætte med at træne på 

den måde, vi gjorde på højskolen. Det 
resulterede i et hold hvor unge fra 17–18 
års alderen kunne komme og træne. 
Tilslutningen var ikke stor, men den er 
gradvist blevet større og større i takt 
med, at Parkour er blevet populært.

Gennem de senere år er Parkour 
vokset enormt. Det er blevet in at kunne 
sige „jeg går til Parkour“, og det er for 
så vidt rigtig fedt, men hvis man zoomer 
ud og glemmer tidens tendenser og 
smarte idéer om, hvad der er rigtig og 
forkert træning, så har det faktisk altid 
eksisteret. Jeg kan huske, at vi brugte 
uendelige mængder tid på at kravle i 
træer, da jeg gik i folkeskole, og man var 
rigtig sej, hvis man kunne kravle op på 
skolens tag. I næsten hvert frikvarter var 
der nogen der legede jorden er giftig, 
hvor der blev hoppet fra mur til mur el-
ler fra gyngen til trækanten på sandkas-
sen; i dag hedder alt dette Parkour.

Vores motivation for at blive ved med 
Parkour er netop denne barnlige leg, 

blandet med vores bevægelsesbaggrund 
og idéen om, hvad den gode træning 
er. Træningsformen vi udfører i Odense 
minder kraftigt om den på højskolen, 
men vi præger den med vores personlig-
hed. Vi finder vores barnlige side frem 
og griner og har det sjovt med at hoppe 
rundt på beton, jernrør, trapper – ja, alt 
hvad vi næsten kan finde i bybilledet! 
Lykken er når en af vores elever kom-
mer med julelys i øjnene og fortæller 
om et nyt spot han eller hun har fundet 
og som bare skal prøves, så bliver vi 
som børn igen og glemmer for en stund 
alle problemer og giver os fuldstændig 
hen til denne ”nyopståede” legeplads. 

Det er svært at forklare, hvad Park-
our er på kun én side, for der er mange 
aspekter i denne træningsform, som 
hverken kun er konkurrence eller leg, 
og der er lige så mange opfattelser om, 
hvad der er rigtig og forkert træning, 
som der er udøvere. Hele det historiske 
perspektiv tør jeg næsten ikke komme 

ind på, for selvom Parkour i Danmark er 
forholdsvist nyt, så har det allerede en 
historie, der er en roman værdig.

Er som små drenge igen
For at forstå det rigtigt må man være i 
det, man må ud og træne det. Udefra 
kan det hele virke skørt og anderledes, 
især når vi kravler på alle 4, hopper 
rundt som aber eller laver øvelser, der er 
ikke er kendte i det normale bybillede, 
men i de to timer to gange om ugen, 
hvor vi træner vores hold, er vi som små 
drenge igen. Vi prøver idéer af, vi leger 
og vi har det barnligt–sjovt mens vi træ-
ner. Det vil jeg aldrig nogensinde bytte 
for noget og det er alle de blå mærker, 
mælkesyre, DOMS og hudafskrabninger 
værd.
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Af: Lars Henrik Nielsen, Efterår 2001

Læge i Afghanistan 
—udsendt med Forsvaret

Jeg har altid været glad for at rejse og 
opleve verden. Derfor søgte jeg mål-
rettet job hos Forsvaret for at blive 
udsendt med de danske styrker; en 
spændende kombination af oplevelser, 
samt muligheden for at bruge og bidrage 
med mit håndværk som læge. Før udsen-
delsen kunne blive virkelighed var der 
dog fem måneders intens ekstra uddan-
nelse ved Forsvarets Sundhedstjeneste. 
Denne var af både medicinsk og militær 
karakter: våbenhåndtering, kortlæsning, 
international lov og traumatologikursus 
med grisekirurgi. En god, solid ballast 
før udsendelsen, der gjorde, at jeg følte 
mig klædt på til mødet med arbejdet i 
den afghanske ørken. 

I starten af april i år tog jeg så to 
måneder til afghanistan for at blive en del 
af hold 11. På vej derover i flyet læste jeg 
Carsten Jensens seneste udgivelse, „Ud“. 

Den tog mig en tur tilbage i tiden, mere 
præcist til indledningen af krigen mod 
terror, en krig jeg nu blev en del af. En 
krig, som Bush erklærede umiddelbart 
efter terrorangrebet den 11. september 
2001, og som, under navnet Operation 
Enduring Freedom, blev indledt af USa i 
afghanistan den 7. oktober 2001 i jagten 
på nu afdøde Osama Bin Laden. 

Bogen fik mig til at tænke på hvor 
jeg var, da jeg hørte at et fly var fløjet 
ind World Trade Center – et øjeblik de 
fleste husker. Jeg husker tydeligt at stå 
i køkkenet på 2. kort på Friheds allé i 
Sønderborg. Jeg havde svært ved at tro 
på det, så jeg tændte radioen og fik det 
bekræftet, og jeg løb ned i TV–stuen 
tids nok til at se det andet fly brage ind 
i tårnene. En tanke blev derfor sendt til 
Sønderborg og IHS på vej hen over det 
europæiske kontinent.

Nu var jeg en del af Danmarks engage-
ment i afghanistan. Et engagement som 
går tilbage til 2002. Først kun med spe-
cialstyrker, og siden 2003 som en del af 
den FN–godkendte ISaF–koalition med ca. 
650 soldater. Vi er ikke en FN–styrke, men 
en NaTO–ledet koalition med deltagelse 
fra 42 lande, heraf 26 Nato lande.

Mit virke herude har primært været 
som almindelig læge i de forskellige 
danske lejre, men også af en mere akut 
karakter i forbindelse med større til-
skadekomst. Ergo har jeg kunnet bidrage 
med stabilisering af patienter før evaku-
eringen til felthospitalet. De erfaringer 

med håndtering af akutte patienter jeg 
har høstet herovre, kan jeg helt sikkert 
kan bruge hjemme i mit daglige virke som 
læge, og det er erfaringer som ikke er 
nemme at få i Danmark. Så lægefagligt 
har der helt sikkert været meget at hente 
herovre. 

Ud over det, har det været spændende 
at se landet, møde noget af den hårdt 
plagede befolkning og den ubarmhjertige 
varme i ørkenen, leve af feltrationer i en 
kortere periode og ikke mindst se hvad 
Thomas rathsack i Jæger – I krig med 
eliten beskriver som stenalderen anno det 
21. århundrede. Når man ser de afghanske 
huse af ler, må man give ham ret. Sidst, 
men ikke mindst, er der selvfølgelig et 
’drengerøvskick’ i at flyve i helikopter 
lavt hen over ørkenen og køre i pansret 
mandskabsvogn gennem landskabet. 

Nyheden om Bin Ladens død nåede 
hurtigt til os. Flere har spurgt, hvordan 
det blev modtaget ude i felten blandt 
soldaterne. Vi kunne se på nettet, at det 
nærmest er blevet fejret flere steder 
rundt om i verden, selvfølgelig mest i 
USa. Sådan er det ingenlunde foregået 
herude. Der var en melding på det faste 
morgenmøde, hvilket udløste et smil 
over ét mål nået, men så gik dagen 
videre med de daglige pligter. Det blev 
taget meget roligt blandt soldaterne.

En anden oplevelse var udveksling af 
minder fra IHS. Det skete en dag, da jeg – 
under den daglige træning i min gamle IHS 
t–shirt – pludselig blev prikket på skulderen 
af Svenningsen fra Charlie–kompagniet, 
som også er tidligere elev. Tilfæl-
digvis skete det lige op til årets 
elevmøde, og så kunne vi ellers 
gå sammen på kanten af ”Green 
Zone” og sende en tanke til Søn-
derborg den 6.–8. maj, da der var 
elevmøde, ligesom vi begge kunne 
følge med i de glade og festlige 
opdateringer på Facebook – og 
aftale at tage revanche næste år. 

Nu er det hele så vel overstå-
et, hjemrejsen er startet, og jeg 

skriver denne artikel i transit i kabul, og 
lidt refleksion melder sig: ville jeg gøre det 
igen? Ja. Jeg tager hjem med mange gode 
oplevelser og følelsen af at have bidraget 
til den danske indsats og til genopbygnin-
gen af afghanistan. krigen er måske ikke 
slut i morgen, men sikkerheden i Helmand 
er blevet bedre og hold 11 er i skrivende 
stund gennem 2/3 af deres udsendelse. De 
har endnu ikke lidt tab – lad os håbe det 
holder.

Facts om Afghanistan
• Hovedstad: kabul 
• Indbyggere: 28 mio.
• areal: 647.500 km2
• Præsident: Hamid karzei

14
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Interviewer: Elisabeth Søndergaard, 
Forår 2009.

Pedel–kampen „Ny” vs. „gammel”

Den 31. marts i år valgte Svend at 
afslutte sit virke som pedel på IHS i en 
alder af 60 år. I den anledning syntes vi, 
at det var på høje tid én gang for alle 
at afgøre, om han var den bedste pedel, 
eller om denne titel skulle tilfalde ar-
vingen af pedeltronen, nemlig rasmus.

Vi satte begge herrer i stævne over 
telefonen for at udfritte dem for svar, 
der skulle afgøre, hvem der løb med 
prisen som IHS’ sejeste skolebetjent. 

Inden den barske konkurrence går i 
gang, skylder vi dog de to herrer en 
hurtig introduktion.

Skønt de fleste kunne tro at Svend 
med sin store ekspertise har spenderet 
hele sin arbejdstid som pedel, er dette 
dog ikke tilfældet. Svend startede nem-
lig sin karriere på havet, hvor han var 

sømand, indtil han for ca. 15 år siden 
ledte efter et arbejde på land. Her faldt 
han over jobbet på IHS i en annonce fra 
Jyllands-Posten og har siden da haft sin 
daglige gang på skolens område.

Den „nye” pedel rasmus er 32 somre 
og kan næppe betegnes som ny på 
højskolen længere. Efter en årrække i 
militæret besluttede han i foråret 2007 
at tage et halvt år på IHS som elev.  
rasmus blev også hen over efteråret, 
denne gang som ”bisse”, hvorefter han 
i maj 2008 blev fastansat. Siden da har 
han og Svend i fællesskab sørget for at 
få skolen til at køre på skinner sammen 
med de øvrige ansatte.

Efter denne korte indledning haster 
vi videre til spørgsmålene. Her kunne 
Svend og rasmus på baggrund af deres 
svar score points, og vinderen af pe-
del–kampen blev ham, der afgav flest 
imponerende/seje/sjove svar.

Hvad er det vildeste,  
du har repareret ?
Svend: Det var et år, hvor vinteren var 
meget hård. Hele varmesystemet gik 
ned i juleferien, og det var ikke muligt 
at få fat i folk til at lave det, så jeg 
måtte reparere det hele på egen hånd. 
(1 point for at have lavet et helt var-
mesystem selv og sørget for at eleverne 
kunne vende tilbage til lune omgivelser 
oven på juleanden)
Rasmus: Jeg har repareret flere ting på 
en leopardkampvogn, da jeg var i mili-
tæret. Blandt andet et sigteperiskop. 
(Det er nok de færreste, der kan bryste 
sig af, at have repareret en leopard-
kampvogn – 1 sikkert point)

Hvad er dit yndlingsværktøj  
—og hvorfor ?
Svend: Det er nok en skruetrækker 
– den kan jeg bruge til alt med el og 

teknik. (Lidt for ordinært – det giver 
desværre ikke point Svend)
Rasmus: Sådan en skruetrækker med 
bits, der kan skiftes ud, så den pas-
ser til alle slags skruer. Den ryger nok 
op ad lommen et par gange om dagen. 
(Skruetrækkeren er åbenbart allerøverst 
på hitlisten i denne branche. Rasmus er 
dog en smule mere hightech på dette 
område, hvilket skaffer ham ½ point)

Hvad er din bedste oplevelse på 
IHS ?
Svend: Uh, der er mange. Den sjoveste 
var nok engang til afslutningen på et 
af Erlings volleykurser, hvor jeg kørte 
på Harley gennem foyeren med et par 
letpåklædte sild på skødet. (Det var vist 
et af de helt gode frynsegoder ved job-
bet. Her sprænger Svend altså skalaen 
og hiver hele 2 points hjem)
Rasmus: Det må have været Teambuil-

der–turen i 2007. (Et knap så overra-
skende svar, men dog ét de fleste kan 
sætte sig ind i – ½ point)

Hvis du ikke skulle være pedel, 
hvad ville du så have været ?
Svend: Så havde jeg nok have haft 
noget med skibe at gøre eller noget 
reparatør–lignende. (En god blanding af 
sømands– og IHS–tiden lyder det til – ½ 
point)
Rasmus: Måske soldat igen eller pro-
fessionel cykelrytter! (Ambitionerne 
skorter det ikke på, og heldigvis da – 1 
point for det svar)

Har du nogensinde givet elever 
skideballer ?
Svend: Ork ja! Eller i hvert fald nogle. 
Jeg kan dog ikke komme i tanke om 
nogle slemme skideballer. (1 point for 

det første umiddelbare svar! Det kræver 
sin pedel at sige fra over for de uop-
dragne elever)
Rasmus: Nej, men jeg har da irettesat 
nogle. (Irettesættelser rækker desværre 
ikke til noget point)

Har du oplevet, at pedel–job-
bet er noget, der tiltrækker det 
andet køn ?
Svend: Det tror jeg ikke. (0 point)
Rasmus: Det har jeg ikke mærket noget 
til. (Også 0 point til Rasmus. Pedel–job-
bet er åbenbart ikke noget, man skal 
vælge for at få nye kvindelige bekendt-
skaber)

Hvad gør dig til en sejere pedel 
end Rasmus/Svend ?
Svend: Jeg har i modsætningen til 
rasmus været med ude og surfe på af-
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tenhold. Han er nemlig ikke så vild med 
vand… hvilket er meget sjovt i forhold 
til at han har været bademester her på 
skolen. (Respekt for at have været med 
ude at surfe – og for at trække Rasmus’ 
knap så glorværdige karriere som vand-
skræk bademester frem i lyset – 1 point)
Rasmus: Det er en fordel, at jeg har væ-
ret elev på skolen, for så kan jeg også 
se tingene fra den anden side. På den 
måde kan jeg sætte mig ind i elevernes 
situation og forstå deres nogle gange 
lidt underlige forespørgsler. (At have 
været elev på IHS kan jo ikke andet end 
at give 1 point!)

Hvad er din største  
pedel–bommert ?
Svend: Det kan jeg ikke komme i tanke 
om sådan lige på stedet. (0 point – vi vil 
også meget gerne have indsigt i nogle af 
de knap så hæderværdige historier) 
rasmus: Ifølge Jørgen er det at cykle på 
arbejde i snevejr (15 km). Selv mindes 
jeg noget om en garageport og en trak-
tor, der ikke kunne bremse! (Uden tvivl 
1 point for ikke at være bange for at 
udstille sig selv lidt)

Martin Lindgren

Han er altid frisk og fuld af godt humør. 
Han har gået på IHS i efteråret 2003 og 
er ved at uddanne sig til efterskolelærer.
Han er meget aktiv i elevforeningens 
repræsentantskab og har til dette elev-
møde stået for alle de praktiske opgaver 
i løbet af weekenden.

Han har de foregående år arrangeret 
elevmødets adventure race.

Han er meget aktiv på skolens som-
merkurser.

Chresten Aage Schmidt

Han var elev på IHS 68/69 og blev her-
efter så glad for byen og skolen, at han 
bosatte sig i Sønderborg. Han har været 
aktiv i elevforeningen, som formand i 
hans lokalkreds og i de sidste år som 
revisor i elevforeningen.

Han er aktiv sportsudøver. I de sidste 
år især golf.

Han var desværre ikke til elevmødet 
i år, så to kvinder fra hans ophold mod-
tog legatet på vegne af Chresten aage 
Schmidt.

Else Petersens legat 2011

Peter Sonne

Elev efteråret 97 og foråret 98. Han 
har været formand for elevforeningens 
bestyrelse i seks år, hvor han har gjort et 
kæmpe stykke arbejde. Er nu medlem af 
IHS’ venner.

Han er aktiv sportsudøver med løb 
og håndbold og har været med til at 
få elevforeningens medlemmer med til 
landsstævne og DHL–stafet.

Else Petersen var elev på IHS i 1952, og oprettede i sit navn en fond, som hvert år 
til elevmødet skal uddele legater.
Legatet gives fordi modtageren: 
•  Har gennemført et helt kursusophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg
•  Været særlig aktiv i at skabe gode rammer på Idrætshøjskolen i Sønderborg 

under opholdet.
•  Har fortsat interesse/virke inden for idrætten efter opholdet på Idrætshøjskolen 

i Sønderborg.
•  Har fortsat interesse i Idrætshøjskolen i Sønderborg efter opholdet ved delta-

gelse i elevmøder, elevforeningen mv.

Peter Sonne, 2 kvinder på vegne af Chresten Aage 
Schmidt samt sidste legatmodtager Martin Lindgren.

For at få lidt flere bommerter på 
bordet, prøvede vi også at udfritte de 
to mænd for hinandens bommerter. 
Om det var gensidig respekt, en hem-
melig pedelpagt eller blot ærlighed, 
vides ikke, men dette spørgsmål bar i 
hvert fald ikke frugt. Svend kunne ikke 
komme i tanke om noget, og ifølge 
rasmus har Svend så vidt vides aldrig 
begået en fejl! 

Trods den indbyrdes respekt kan vi jo 
ikke have to vindere, og efter en grundig 
optælling af pointene blev resultatet 
5½–5 i Svends favør. Vi lykønsker hermed 
med titlen som IHS’ sejeste pedel! 
kampen var dog meget tæt, og mon ikke 
rasmus når at indhente det halve point 
inden for de næste par år. Vi håber i 
hvert fald på, at han vælger at blive på 
IHS indtil han når samme alder som sin 
forgænger. Imens ønsker vi Svend al held 
og lykke i fremtiden, hvor han påtæn-
ker at bruge sit otium på at fiske, køre 
motorcykel og tage på ferier!

i år fik følgende tre tildelt else Petersens idrætslegat på hver 15.000 kr.:
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Af: Forfatter

Politisk udnyttelse
OL i Berlin i 1936 blev et af de mest 
omdiskuterede olympiske lege, idet det 
blev brugt som nazistisk propaganda. IOC 
havde forud for legene været nervøse, 
men fordi vinterlegene i Garmisch samme 
år havde været en succes, mente IOC, at 
der ikke var nogen betænkeligheder ved 
at afholde sommerlegene i Berlin.  Tyske 
atleter med jødisk baggrund blev nægtet 
adgang til legene, hvorfor mange lande 
snakkede om at boykottere legene, da de 
forlangte ens regler for alle uanset race. 
Dermed blev begrebet fair play skabt. 
Selvom nazisterne havde succes med 
deres propaganda, var de dog ikke helt 
tilfredse. Den sorte atlet Jesse Owens 
vandt nemlig fire guldmedaljer, hvilket 
ikke skabte glæde i Hitlers VIP-loge.    

Siden da er OL med jævne mellemrum 
blevet udnyttet politisk. Det skete blandt 
andet i München ’72, hvor palæstinensi-
ske terrorister tog israelske atleter som 
gidsler for at komme ud med deres poli-
tiske budskab. Beijings værtskab i 2008 
anses blandt idrætshistorikere også som 
ren propaganda, der skulle vise, hvad det 
kinesiske styre var i stand til at skabe. 

Korruption
Store sponsoraftaler med bl.a. adidas og 
Coca-Cola havde den virkning, at OL blev 
til det mega–event, som det er i dag, og 
landenes og store koncerners kommer-
cielle interesser rykker mere og mere i 
fokus. kritikere mener, at OL kun kom til 
atlanta i ’96, fordi Coca Cola, der er en 
af hovedsponsorerne, har hovedsæde i 
atlanta. 

Den største krise gennemgik IOC i 
1999, da de skulle tildele værtskabet 
for vinterlegene 2002. Salt lake City fik 
værtskabet, men det kom frem, at orga-
nisationskomitéen havde bestukket IOC-
medlemmer og deres familier. Det betød, 
at IOC efterfølgende var tvunget til at 
smide 11 medlemmer ud og udarbejde 
et etisk regelsæt, der skulle forhindre 
korruption. Siden da er 17 korruptions-
sager blevet behandlet, med det resultat 
at medlemmet er blevet ekskluderet af 
IOC. I dag er der stadig 10 medlemmer, 
der enten har korruptionssager kørende 
eller er blevet dømt, men stadig er 
medlem, som bl.a. Joseph Blatter, der 
ligeledes er Præsident i FIFa.      

På trods af gentagne overgreb mod 
menneskerettigheder fik Kina tildelt ol i 

’08. Det skete bl.a. fordi kina er et kæm-
pe marked, hvor der for OL–sponsorerne er 
rigtig mange penge at tjene i fremtiden.

OL og politik – uadskilleligt?
På trods af at IOC har indført et etisk 
kodeks, der skal forhindre korruption, vil 
de store lande og deres store koncerner 
have deres egen dagsorden og prøve at 
få indflydelse på tildeling af værtsskaber. 
Selv FIFa, der anses for at være mere de-
mokratisk og gennemsigtig end IOC, har 
med tildeling af Fodbold VM til rusland 
og Qatar og korruption til præsidentvalg 
vist, at det som sportsorganisation nær-
mest er umuligt at være uafhængig i en 
verden med så store sportsarrangemen-
ter, som vi ser dem i dag. 

IOC, en fri demokratisk organisation?

Siden IOC (International Olympic Com-
mittee) blev stiftet af Pierre de Couber-
tin i 1894, har organisationen stået for 
afviklingen af både olympiske sommer– og 
vinterlege. Et portræt af verdens mest 
udemokratiske og samtidig mest indflydel-
sesrige idrætsorganisation. 

I en verden hvor sporten kommercia-
liseres mere og mere, er der altid kamp 
om, hvilken by der skal være værtsby for 
de olympiske lege. Hvervet som olym-
pisk værtsby fører ikke kun tusindvis 
af turister med sig, men også nærmest 
uendelig medieomtale, hvilket er gratis 
reklame for både byen og landet hvor 
legene finder sted. derfor var det ikke 
overraskende at både USa, Japan, Spa-
nien og Brasilien forrige år tilsammen 
brugte et milliardbeløb for at få OL-
værtsskabet til deres land. 
 

De store summer og den betydning, et 
OL værtskab har for de lande, der søger, 
betyder, at der er et øget pres på med-
lemmerne i IOC, både af kommerciel og 
politisk karakter. Det olympiske charter, 
IOC’s grundlov, slår fast, at medlem-
merne skal modsætte sig enhver form for 
politisk og kommerciel misbrug af den 
olympiske idræt og de olympiske idræts-
udøvere. Det vil sige, at IOC blandt an-
det burde vælge værtsbyer uafhængigt 
af politisk propaganda og kommercielle 
interesser. Det er dog svært at pege på 
en enkelt årsag til, hvorfor IOC er blevet, 
som det er i dag, og hvorfor den anses 
for at være udemokratisk.    

Pierre de Coubertin  
og hans venner
Da IOC blev stiftet i 1894, blev den, som 
i dag, styret af hovedbestyrelsen, der 
består af præsidenten, fire vicepræsi-
denter og ti menige medlemmer. Dette 
er der ikke noget usædvanligt i, men 
allerede fra starten var IOC en eksklusiv 

klub, der 
selv valgte, 
hvem der 
skulle op-
tages. Det 
resulte-
rede i, at 
det stort 
set kun 
var hvide 
ældre 
mænd, der 
gav deres 
post videre  
til deres søn.  
Det gjorde  
det ikke bedre, at de Coubertin arbejde-
de ud fra devisen om, at det var nemme-
re at udbrede IOC, hvis der sad venner 
på de poster, som skulle bakke ham op. 
Disse traditioner og metoder for opta-
gelse eksisterer fortsat i dag, hvorfor IOC 
af idrætsforskere i dag betegnes som en 
udemokratisk idrætsloge.       

Pierre de Coubertin  
— IOC’s stifter

Barack Obama til IOC Kongres i København
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Af: Louise Buhr (forår 03) 

Rollatorbanden starter op

Den evige tilbagevendende diskussion 
i repræsentantskabet er om vi med 
vores kredsarrangementer rammer alle 
medlemmerne, og hvis ikke – hvordan 
kan vi så optimere vores arrangementer 
således, at vi rammer endnu bredere ? 

Faktum er, at der aldrig har været så 
stor opbakning til kredsarrangementerne 
som der er nu, og det er super fedt – så 
et kæmpe cadeau til de mange aktive og 
engagerede ude i kredsene. Hvorfor så 
ikke bare være tilfreds med det ? Fordi vi 
vil mere, vi vil også lave tilbud der giver 
diG fra årgang 1984 lyst til endnu engang 
at komme til et IHS–arrangement.

Så derfor tror vi, at der er brug for os. 
Der er brug for en pendant til „de unges 
fest“. Derfor blev der på forårets re-
præsentantskabsmøde nedsat et udvalg 
(som af de unge blev døbt „rollatorban-

den“, dette tog vi som et kompliment, 
tog det til os, og lod det blive vores 
„kredsnavn“). Det vi vil, er at lave gode 
og spændende arrangementer for gamle 
IHS’ere. arrangementer som forhåbentlig 
kan appellere til en bredere (og måske 
anden) målgruppe og derved en større 
del af vores medlemmer. 

Vi har ingen anelse om, om der er 
brug for os, men da vi selv alle har pas-
seret 5–års jubilæet (og hastigt nærmere 
os 10–års jubilæet), og derfor også har 
deltaget i vores andel af kredsfester, 
synes vi, at der mangler et alternativ 
til os. For vi brænder stadig for IHS og 
synes, at det er super hyggeligt at mødes 
med andre gamle IHS’ere. I stedet for at 
lade det blive ved snakken om, at det 
er ærgerligt at dette arrangement ikke 
findes, opfinder vi det selv. 

Det første arrangement, som forhå-
bentlig med succes, er løbet af stablen 
når dette elevskrift udkommer, er plan-
lagt. arrangementet er en rundvisning 

på Operaen ved elevforeningens tidligere 
formand, anne kristine Lauritzen (ak), 
efterfulgt af et par timer med ægte 
højskolestemning indeholdende sang og 
dans ved nuværende lærer på IHS ken-
neth Pedersen, for derefter at slutte af 
med at spise noget god mad sammen. Vi 
satser på at lave en gentagelse næste 
år (med et andet program, men samme 
koncept) – nogenlunde samme tid på 
året; september måned. Så hold øje med 
forårets elevskrift, hvor der vil være en 
invitation til „rollatorbandens arrange-
ment i 2012“.

På rollatorbandens vegne

Ski med IHS 2012
DU skal med til Val Thorens i uge 5!
Elevforeningen byder igen i år på et scoop 
af en skiferie – større, vildere og billigere 
end nogensinde.

Din pris:

kr. 3495,–

Det får du:
• Busrejse t/r
•  Indkvartering i 4–6 pers. lejligheder 

50 m fra pisten
•  6 dages liftkort (med mulighed for 

tilkøb)

Og så får du naturligvis en masse bonus–
goder som afterski, højskolestemning, sol 
og sne – Helt GratiS.

Tag alle dine IHS–venner i hånden og 
tilmeld jer fra den 1. august 2011 ved at 
følge linket på www.ihselev.dk – her kan 
du også læse mere.

Spørgsmål kan rettes til  
Trine rask (trine_rask@hotmail.com) og  
Helle P (Helle_p@hotmail.com) 
Vi glæder os helt ustyrligt! 
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være et af de absolut dygtigste og mest 
kompetente mennesker jeg har mødt i 
mit liv, har han siden hen også vist sig at 
være en fantastisk ven. Bedre makker 
kan man vist ikke ønske sig! 
 „ 

Vi skabte  
HÖJSKOLENDK: en 
moderne, unik og 
rejsende højskole

 
Det er nu ca. to år siden vi sad på en 
café i kolding og råskitserede vores 
højskole. I et efterfølgende langt og sejt 
træk etablerede vi virksomheden med 
hjemmeside, brochure, markedsføring, 
netværk, budgetter, revisor, advokat, 
strategi, værdiarbejde, destinationer – 
og begge med fuldtidsjobs ved siden af. 

Vi skabte HÖJSkOLENDk: en moderne, 
unik og rejsende højskole, hvis dybeste 
ønske er at gøre en forskel, både for 
eleverne og globalt. Vores første destina-
tion var de gamle Dansk–vestindiske øer 
i Caribien og i løbet af efteråret tilføjes 
Indien/Nepal og New Zealand som nye 
destinationer. Faktisk bliver det ikke til 
mere end 2–3 uger hjemme i Danmark 
for mig, når jeg om et par dage forlader 
holdet for at tage hjem. Så går turen til 
Nepal og Indien for at forberede høj-
skoleopholdet derude, der har afgang i 
midten af oktober i år. Endnu et eventyr 
venter.

Ved siden af vores højskole, har jeg 
kastet mig ud i at etablere „Opteamér“. 
et firma der skal lave teamudvikling, så 
jeg kan gøre brug af nogle af de kompe-
tencer jeg blandt andet fik på iHS og som 
jeg stadig brænder for at gøre brug af. 
Spændende at se, hvad det fører med sig 
og udvikler sig til.

Set i bakspejlet var min beslutning om 
selv at tage på idrætshøjskole i Sønder-
borg i 2005 en af de absolut bedste og 
måske den vigtigste i mit liv. Det var 
her jeg blev mindet om, at livet først og 
fremmest skal være sjovt, og at det ikke 
er vinden der bestemmer min destina-
tion, men måden hvorpå jeg sætter mine 
sejl. Jeg er ret sikker på jeg ikke havde 
siddet her lige nu, hvis ikke jeg havde 
brugt et år af mit liv på IHS.

Nu vil jeg lægge mig i hængekøjen, nyde 
solen med sine 32–33 grader, udsigten 
fra vores fællesområde til den frodige og 
smukke regnskov og minde mig selv om, 
at livet er fantastisk og lige nøjagtigt, 
hvad man gør det til ...

En eventylig højskole

Af:  Thomas F. Carlsen 
HÖJSkOLENDk / www.hojskolendk.dk

Hvordan starter jeg en „artikel“, der 
skal handle om, at mit liv er blevet lige 
nøjagtig det eventyr jeg drømte om, da 
jeg gik på IHS i efteråret ’05 og derefter 
på teambuilderlinien i foråret ’06? 

Hvordan fanger jeg essensen af min 
historie, så det ikke bliver selvhøjtideligt 
og brovtende, mens jeg (stolt) står ved, 
at det er mig selv og mine valg der har 
bragt mig her? at jeg har haft modet til 
ofte at svømme mod strømmen og gøre 
de ting, der føltes rigtige for mig. Også 
da andre undrede sig, og nogle endda 
rystede på hovedet af den vej jeg valgte.

Mine valg har bragt mig vidt omkring: 
fotouddannelse i kastrup, dykkerinstruk-
tør på koh Tao i Thailand og Club La San-
ta på Lanzarote, et år som elev på IHS 
som 27–28–årig, projektleder i Slagelse 

kommune og iværksætter af Studenter-
hus Slagelse, projektchef hos World of 
adventure i kolding, højskoleunderviser 
i Costa rica og nu selvstændig med egen 
højskole. Fantastisk!

Jeg befinder mig på St. Croix – en af de 
Dansk–vestindiske øer – hvor vi med en 
stor flok unge danske højskoleelever, 
bor i 3 uger på en bæredygtig eco–farm 
i regnskoven. Vi er midtvejs i vores kun 
andet 3 måneders højskoleophold med 
HÖJSKolendK og de fleste af vores 
elever har formentlig valgt at tage med 
os, fordi vi har en unik kombination 
af et fantastisk højskolefællesskab, et 
spændende rejseeventyr, meningsfyldt 
frivilligt arbejde og faglig og personlig 
udvikling. Undervejs har vores elever 
ca. 225 timers undervisning i fag som 
’Projektstyring & Teambuilding’, ’Frivil-
ligt arbejde’, ’Personlig Udvikling’ og 
spændende workshops som ’Fridykning’, 
’Fotografi & Photoshop’ eller ’Massage’ 

og ’Meditation’. De har desuden 3 friuger 
undervejs, hvor de kan gøre, hvad de 
har lyst til. Nogle rejser ud med rygsæk 
til Cuba, British Virgin Islands, Bahamas, 
Puerto rico, Mellemamerika, Miami, Cali-
fornien, Las Vegas, etc. andre hygger på 
vores højskole og nyder livet ved nogle af 
de smukkeste strande i verden. Slet ikke 
dårligt.

Efter knap 4 år som projektchef i en Dan-
marks største teambuildingvirksomheder 
med masser af læring, er jeg sprunget 
ud som selvstændig. De 4 år bød på 
udvikling, en Lifecoach– og efterfølgende 
Proceskonsulent–uddannelse, nye ind-
sigter, rejser og andet spændende. kort 
fortalt mødte jeg Claus – min kompagnon 
og medejer af HÖJSkOLENDk – da jeg for 
et par år siden ansatte nye instruktører 
til World of adventure. Han var blandt 
ansøgerne, og jeg fornemmede straks at 
vi skulle noget andet og mere end „blot“ 
at lave teambuilding sammen. Ud over at 



Overskrift

Af: Forfatter

Alkohol og alkoholdisciplinen på IHS
Om man synes om det eller ej, så ryger der nogle paller øl igennem barsystemet på hvert eneste højskoleophold på IHS… 

af Per Vemmelev Thomsen, efterår 2003 og forår 2004

Sådan har det været, så længe jeg har kendt til skolen, men hvordan var alkoholpolitikken i fx 1999? Og er der ændret på indtagelsen af alkohol 
i løbet af de sidste ti år? Jeg synes, det kunne være spændende at undersøge sagen nærmere. Så derfor har jeg taget kontakt til Anders Skovgaard 
Hvergel og Marcus Ross Christensen, der begge har sagt ja til at ryge i alkoholens skriftestol og aflagt ed på at svare ærligt på mine spørgsmål om 
normerne og mængderne af drikkevarer med procenter, da de havde deres gang på skolen. 

Hvor mange dage i løbet af en normal 
uge på IHS havde du fået mere end 3 øl? En

Normalt to. Torsdag hvor vi havde café og 
fælleshygge samt lørdag til fest. I sommer–
perioden kunne det hænde, at der blev druk-
ket lidt ved bålet på stranden.

Er du alkoholiker den dag i dag? Nej, ikke hvad jeg ved af. Hehe. Nej

Hvornår gik du på IHS?

VS.

Hele 2010Forår/sommer 1999

Kan du huske 1. fest på IHS? 
(ja, nej, ved ikke) Ja

Joooh, husker den godt. De første spændende 
tilnærmelser og næste dags fortrydelse, når 
sprittågerne havde fortaget sig...

Kunne du drikke ”med måde”, 
da du gik på IHS?

Ja, der var fester, hvor jeg ikke rigtig kunne 
overskue at blive for fuld og have tømmer-
mænd den næste dag. Jeg valgte derfor ofte 
bare at danse amok hele aften i stedet:)

Ja

Hvilke dage var der mulighed for 
at købe sig en øl på IHS?

Fredag eller lørdag og hvis der var specielle 
arrangementer en fredag, men festen lå 
lørdag, så kunne man også købe et par øl 
om fredagen og omvendt.

Vi kunne købe øl torsdag og lørdag, resten af 
ugen var Focus købmanden leverings dygtig.

Har du mødt op til undervisning med 
tømmermænd flere dage i træk? Nej

Nej, ikke flere dage i træk. Men husker spe-
cielt fodboldtræning fredag morgen som en 
hård og til tider noget anderledes oplevelse!

Anders Skovgaard Hvergel Marcus Ross Christensen

Har du en lille historie, hvor det 
gik helt galt på grund af alkohol?

Jeg har hørt om en, som drak hele fire       
ekstremt stærke drinks, kaldet Freddy Krue-
ger, på Kette. Han blev vist fulgt hjem i taxa 
og lagt i seng. Nåede dog at kaste op både 
foran kontoret og i Kongegården. Hjælperne 
gjorde rent foran kontoret, men det var vist 
ret pinligt at stå og gøre rent i gården i næste 
dags frokostpause under opsyn af vagtlær-
eren og en del andre elever :–)

Desuden var der en håndfuld elever, som tog 
på tur med spritfærgen til Tyskland. Den ene 
elev forsynede sig alene med indholdet af en 
hel flaske gin og var derefter helt uhåndterlig. 
Ved hjemkomsten til IHS lykkedes det ham 
i fuldskab at falde ud af et 1. sals vindue, så 
han måtte en tur på sygehuset.

Ja altså på mit første ophold forår 2010 af-hold-
te vi den kendte polterabend fest, hvor pigerne 
og drengen har en hel dag for dem selv. Da 
drengene, der sad i udvalget for polterabend, 
tænkte, at det skulle gå helt amok i år, valgte vi 
at lægge polterabend udover 2 dage (normalt 
er den kun på 1 dag). Drengene skulle derfor 
ud og bowle om fredagen. Det var ligesom 
dømt til at gå galt, når man nu havde sat 50 
forskruede drenge til at drikke og spille bowling 
under et tag. Og det gik også galt, for det endte 
med, at vi blev smidt ud af bowlinghallen pga. 
2 smadrede lamper, en halv ødelagt bane 
og utallige ødelagte glas. Med hensyn til mig 
selv, kan jeg ikke huske, hvordan jeg kom ind 
til byen bagefter, men jeg var åbenbart kun 
iført oprevnede bukser (så havde egentlig kun 
underbukser på). Hvornår jeg gik hjem, husker 
jeg heller ikke, men jeg blev vækket af nogle 
af de andre drenge, fordi jeg stod og sov op ad 
Kvickly. Dagen efter opdager jeg, at jeg ikke 
har den lånte cykel med hjem og kan ikke rigtig 
komme i tanke om, hvor jeg havde haft den 
sidst. Men det var også min vildeste alkoholtur 
på IHS.  
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D e  3  s t a t u e r  i  K o n g e g å r d e n

Når du kommer ind i Kongegården 
på Idrætshøjskolen, står der 3 statuer 
og byder dig velkommen, men hvem 
er de, og hvor længe har de stået der 
og budt utallige velkommen?
Da skolen blev grundlagt, var der 
afsat et større beløb til udsmykning 
af skolen, og denne pulje omfatter 
også skolens kunstværker.
Imens Frihedshallen blev bygget, gik 
der kunstnere rundt på højskolen. 
De var der ikke for at lære om idræt-
tens herligheder og samværet med 
de øvrige elever – næh, de var bedt 
om at lave og opføre kunstværker.

Gudmundsen–Holm-
gren kunne løfte slø-
ret for ”Dreng” den 
3. juni i 1958. Det må 
siges at være en af de 
ældste drenge nede 
på Als. 

Om billedhuggeren, 
Jørgen Gudmundsen–
Holmgren (1895–

1966): I 1940 blev han medlem af 
Den Frie Udstilling, i 1946 modtog 
han *Eckersbergs Medalje og i 1965 
**Thorvaldsens Medalje. Han var 
inspireret af græske skulpturer og 

havde sans for rene linjer på hans værker. 

Måske kender du skulpturen af Niels 

Bohr ved Københavns Universitet.

Gerhard Henning op-

førte ”Kvindefigur med 

stafet” tilbage i 1959, og 

hun stod færdig den 1. 

april.

Om billedhuggeren, 

Gerhard Henning 
(1880–1967): Har været 

ansat på den kongelige 

porcelænsfabrik som bil-

ledhugger. Han står bag 

bl.a. ”Faaborgpigen”, som står i Faaborg, 

samt ”Damäe” og ”Stående pige” som 

står på Statens Museum for Kunst. I 1937 

modtog han Thorvaldsens Medalje. Han 

var en af de danske kunstnere, som i stor 

stil har skildret kvindens krop og har 

kunne få frodighed, tyngde og sanselig-

hed ind i den stillestående skulptur.

Den yngste af de 3 statuer 

er ”Tænksom atlet”,  som 

er lod sig vente på sig til 

april i 1960. Og det var 

Knud Nellemose som stod 

for denne.

Om billedhuggeren, Knud 

Nellemose (1908–1997):  

I begyndelsen af hans 

karriere var han blad-

tegner og sportsjournalist, og det ses 

i mange af hans værker, som ofte er af 

atletisk karakter. På Statens Museum 

for Kunst ses et kunstværk fra 1939, 

som skildrer en muselmand (afmagret, 

kraftesløs koncentrationslejrfange). Han 

står bag statuer af Søren Kierkegaard 

og B. S. Ingemann ved Marmorkirken i 

København. Århus har også et Knud Nel-

lemoses kunstværet, som står ved 4. maj 

Kollegiet bag Handelshøjskolen. Han 

modtog Eckersbergs Medalje i 1944 og 

Thorvaldsens Medalje i 1968.

Kulturklummen 
– en appetitvækker.

Elevskriftet skrives af 
nuværende såvel som 
forhenværende elever på IHS 
til selvsamme gruppe. Der 
fortælles og formidles ofte 
historier om, hvor dybt ånden 
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 historierne 
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, vil 
vi fremover forsøge at fortælle 
nogle af disse historier. 

Per Vemmelev Thomsen, 
Ditte Marie Bruun 
& 
Jeppe Vangsgaard Dahlmann

*  Eckersberg Medalje: 
Udmærkelse for en indsats af 
høj kunstnerisk kvalitet inden 
for den frie eller den bundne 
kunst. Uddeles af Akademiet 
for de Skønne Kunster 
til billedkunstnere eller 
arkitekter. Selve medaljen, 
der første gang blev slået 
i 1889, er udført af Harald 
Conradsen til minde om 
hundredårsdagen for C.W. 
Eckersbergs fødsel 2.1.1783. 

**   Thorvaldsens Medalje: 
Den højeste udmærkelse 
for en billedkunstner. 
Den uddeles årlig af Det 
Kongelige Akademi for 
de Skønne Kunster. Selve 
medaljen, der gives i sølv, 
er udført af Christen 
Christensen (1806–45) i 
anledning af Thorvaldsens 
hjemkomst fra Rom i 1838.

Kilder: Tak til Den Store 
Danske og Henning Lager (som 
er 2 forskellige kilder…)
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NYHED – IHS i nystartet 
samarbejde med Playitas

Samarbejdet mellem IHS og Playitas 
består i, at vi på IHS har mulighed for 
at anbefale tidligere eller nuværende 
elever som instruktører på Playitas inden 
for idrætterne: 

• aerobic
• Step
• Zumba
• Spinning
• Cirkeltræning
• Fitness
• Svømning

Det er dog et krav fra Playitas’ side, at 
instruktøren skal kunne arbejde i fitness-
centeret.

alt instruktion foregår på engelsk, det 
kræver derfor også, at instruktøren kan 
forstå og udtrykke sig på engelsk.

Praktikophold på Playitas for 
idrætsstuderende 
For idrætsstuderende er der også mulig-
hed for at tage deres idrætspraktik på 
Playitas. Her vil man indgå i sportsteam-
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et som normal instruktør i den tid, som 
praktikperioden strækker sig over.

Hvis det lyder som noget for dig, så send 
en e–mail til andreas@ihs.dk med dine 
kvalifikationer inden for ovenstående 
idrætter. IHS forbeholder sig dog enhver 
ret til ikke at anbefale personer, hvis 
vi ikke mener, at de er kvalificerede til 
instruktørjobbet.

For mere information om Playitas: se de-
res hjemmeside på www.playitas.info/dk

IHS har netop startet et samarbejde med sportskomplekset Playitas. 
Playitas er et stort sportskompleks på Fuerteventura, hvor ferie-
gæster har mulighed for at dyrke flere forskellige idrætter.




