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A
skov Højskole kan både ses
og høres på lang afstand.
Det A-formede tårns klokke-
spil byder på tidens toner

mindst tre gange om dagen, og tak-
nemmelige elever som skuespillerne
Ghita Nørby og Lars Knutzon for-
tæller vidt og bredt, hvor stor be-
tydning skolen har haft for dem.

– Da vågnede jeg op, siger sidst-
nævnte om sit ophold i 1959-1960.

Nu er det efterhånden 150 år, siden
Ludvig Schrøder oprettede denne
videreførelse af Rødding Højskole
efter tabet af Sønderjylland. Men den
fremsynede forstanders arvtager
anno 2015, Jørgen Kløve, er meget
bevidst om at bevare de bedste af
stedets traditioner.

– Det er vores elevers hjem, siger
Jørgen Kløve, som holder fast ved
fællesskabet, fagligheden og dannel-
sesbegrebet. 

Men han er også bevidst om, at
spisesalen er jubilarens hjerte snare-
re end den ottekantede foredragssal.
På ugekurserne tager folk typisk to
kilo på, og på de lange, halvårlige
forløb bliver de i snit fem kilo tun-
gere. For her er samvær og menings-
udvekslinger omkring økologisk mad
med masser af grønt og minimeret
spild. Og her er pli. De lærere, der har
vagten, siger "værs'go", man vader
ikke ind på bare tæer, man sidder
ikke på bordene, og man samler sam-
men på højskolemanér.

– De gode manerer er til for alles
skyld, siger Jørgen Kløve.

Viden skal bruges
Til Askov Højskoles meget levende
historie hører fysikeren og opfin-
deren Poul La Cour, som lavede for-
søg med vindmøller og bidrog til en

naturvidenskabelig profil, som tiltrak
andre elever udover de sædvanlige
fra bondesamfundet.

I dag er det Jørgen Kløves vision at
forny stedet, så det mere direkte
giver nogle kompetencer.

– Det er stadig folkeoplysning, men
vi tænker meget på, at eleven skal
være aktør i sig eget liv og kunne
anvende den viden og oplysning.

Færre foredrag. Mere aktivitet. Det
levende ord understøttes nu af mo-
derne teknologi og bruges til dialog.

En af de organisationer og virksom-
heder, som højskolen er gået i dialog
med, er Arla. For David Sebastian
Eriksen – elev på kurset "Film & tv" –
har arbejdet med at lave en trænings-
video til mejerigiganten givet værdi-
fuld erfaring med afleveringsfrister
og samarbejde med kunder fra virke-
lighedens verden:

– I det fiktive sætter man sine egne
krav. Her har det ikke udelukkende
været for personligt udbytte.
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Den enorme
plæne ved Askov
Højskole er med
vilje friholdt for
byggeri, så den
fungerer som
samlingssted.
Tårnet former det
karakteriske A,
som er hele by-
ens vartegn, og
her i jubilæums-
året kan
forstander 
Jørgen Kløve
byde på alt fra
udstillinger til
koncerter og
festivaler. 
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Jubilæum
■ Askov Højskoles 150-års jubilæum
markeres bl.a. med en havekoncert den
13. juni med Sønderjyllands Symfoniorke-
ster, hvor alle er velkommen. Fejringen
kulminerer den 1. november med fest-
gudstjeneste, reception med deltagelse
fra Kongehuset, festmiddag, taler, sang-
time og underholdning.
■ Udover Ghita Nørby, som bl.a. op-
træder som en del af kurset "Nordisk
sang og litteratur" i august, tæller listen
over tidligere elever f.eks. Kim Larsen,
korrespondent Puk Damsgaard og skue-
spiller Morten Grunwald. Tidligere mini-
ster Bertel Haarder (V) var lærer på
højskolen fra 1968 til 1973.

Alletiders Askov Højskole 
Finalist: Kultur-
institutionen med det
klokkespillende vartegn
fylder 150 år med fest og
fornyelse i respekt for 
traditionerne.

David Sebastian Eriksen
arbejder på video til Arla. Askov
Højskole samarbejder f.eks.
også med Vejen Kommune og
uddannelsesinstitutionen
Hansenberg i Kolding.
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