
Sensommer på Bornholms Højskole d. 12. til 18. august 2018 

Dette højskolekursus handler om Bornholm. Øens historie og kulturhistorie, natur, geologi, arkæologi, 
kunst og gastronomi vil blive belyst fra flere sider. Morgensamlinger, sang, musik og samvær er en vigtig 
del af dagens rytme og med til at ”ryste” os sammen. Foredragene er tilrettelagt, så de enten lægger op 
til de steder, vi besøger eller berører emner af almen interesse. Der bliver tre halvdagsudflugter og en 
heldagsudflugt hver med sit tema og til forskellige dele af øen. På turene fortælles der om alt det, vi ser. 
Vi står af på udvalgte steder, bliver guidet i byer og i kirker. På udflugterne er der desuden mulighed for 
at gå nogle korte strækninger. Der bliver én dag med anden aktivitet på skolen.  

 

Dagsprogram (ret til ændringer forbeholdes.) 

Søndag 12. august 
Kl. 18.15 Velkomst v/viceforstander Søren Voigt Juhl og indkvartering. Herefter et let måltid. Bagefter 

mødes vil til samvær, sang, kaffe/te.  
 
Mandag 13. august: LITTERATUR/HISTORIE/MYTOLOGI  
”Udkantsundergang og mytologi blandes i vidunderlig katastroferoman”, skrev Politiken om ’Nancy’ af 
Dennis Gade Kofod, en af dansk nutidslitteraturs bedste forfattere. Dennis Gade Kofod er 42 år og stammer 
fra Bornholm, hvor han efter en række år i København nu er bosat. Han vil fortælle om sit forfatterskab og 
om øen, sådan som han ser det i et samtidsperspektiv.   
 
Kl. 07.15 Mulighed for en morgentur i skoven ned til Ekkodalen 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 08.45  Morgensamling om Bornholms forhistorie og mytologi v/højskoleforstander Bente Larsen. 
Kl. 10.00 Foredrag v/forfatter Dennis Gade Kofoed 
Kl. 12.00 Middagsmad 
Kl. 13.45 Udflugt til Nordbornholm med Hammershus og Vang granitbrud.  
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 Sangaften 
 
Tirsdag 14. august: ÅNDEN OG HÅNDEN 
På Bornholms højskole er keramik, glaspustning, smykke- og billedkunst i fokus. Der er tradition for, at 
bornholmske kunstnere underviser på højskolen på de lange kurser om vinteren og i sommermånederne er i 
deres egne værksteder og lever af turisterne. Højskolens kunsthåndværklærere vil indføre os i deres 
materialer og give os mulighed for at gå ud i workshops og arbejde med vore hænder.  
 
Kl. 07.15 Mulighed for en morgentur i skoven ned til Ekkodalen 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 08.45  Morgensamling om kirkerne og de kirkelige retninger på Bornholm v/Søren Voigt Juhl 
Kl. 10.00 Workshop 
Kl. 12.00 Middagsmad 
Kl. 13.45 Workshop 
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 Fernisering og aftensang 
 



Onsdag 15. august:  ET GASTRONOMISK PARADIS 
De seneste år har Bornholm gjort sig gældende indenfor gastronomien. Bornholms Højskole har af samme 
grund gastronomi som et af sine linjefag. Økologi og lokalt producerede fødevarer har høj prioritet. Vi skal 
tale om og smage på Bornholm på heldagsudflugt til Svaneke med mere, se produktionssteder og nyde 
herlighederne. Heldagstur med mulighed for en lur i bussen undervejs. 
 
Kl. 07.15 Mulighed for en morgentur i skoven ned til Ekkodalen 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 08.45  Morgensamling v/køkkenchef Karen Prætorius. 
Kl. 10.00 Udflugt til Svaneke, rundtur i byen og en rundvisning på bryghuset. ’Gården’ – Bornholms 

madkulturhus udenfor Gudhjem tager imod til en snak om mad og folk før i tiden og nu. Vi 
spiser bornholmsk picnic undervejs. Vi besøger desuden ’Høstet’, der producerer alskens 
specialiteter af havtorn. 

Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 Folkedans og aftensang 
 
Torsdag 16. august: KUNSTNERØEN 
Bornholm har i flere perioder været opsøgt at kunstnere, der ligesom på Skagen søgte det helt særlige lys. Vi 
dykker ned i kunstnerkollektiverne på Bornholm tilbage fra anden halvdel af 1800-tallet og frem til 
nulevende bornholmske kunstnere. På eftermiddagsudflugten besøger vi Bornholms Kunstmuseum, hvor 
flere af de omtalte værker hænger. Der bliver desuden mulighed for et besøg på Oluf Høst museet i 
Gudhjem. 
 
Kl. 07.15 Mulighed for en morgentur i skoven ned til Ekkodalen 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 08.45  Morgensamling om kunstnerkollektiverne v/billedkunstner Lene Degett 
Kl. 10.00 Foredrag om Bornholms Kunstmuseum og dens samlinger v/ museumsdirektør Lars Kjærulf 
Kl. 12.00 Middagsmad 
Kl. 13.45 Udflugt til Bornholms Kunstmuseum og til Gudhjem med mulighed for at besøge Oluf Høst 

museet. På vejen ser vi også Østerlars rundkirke. 
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 En lille koncert efterfulgt af aftensang 
 
Fredag 17. august: DEN LANGE BEFRIELSE 
På Bornholm resulterede befrielsen i tragiske ødelæggelser. Vestmagterne tøvede med at sende tropper til 
Bornholm, der kunne modtage den tyske overgivelse, så det endte med at blive Sovjetunionen, der befriede 
øen. Men først efter at have gennemført militært set meningsløse luftbombardementer af Rønne og Neksø. 
Det skal vi høre om og se spor efter. 
 
Kl. 07.15 Mulighed for en morgentur i skoven ned til Ekkodalen 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 08.45  Morgensamling v/Karin Aaen, tidl. informationschef i UNICEF:  ”Når børn betaler prisen for de 

voksnes krige” 
Kl. 10.00 Foredrag om ”Bornholms lange befrielse” v/ Svend Kramp 
Kl. 12.00 Middagsmad 



Kl. 13.45 Udflugt til Sydbornholm med Slusegård og Dueodde og Snogebæk øhavn. Mulighed for at 
vandre i Balka. Vi taler undervejs blandt andet om de steder, hvor krigen afsatte spor. Men 
også lidt om ørredbrug og dronning Margrethe. 

Kl. 18.00 Festaften 
 
Lørdag 18. august 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00  Morgensamling v/Søren Voigt Juhl 
Kl. 09.30 God rejse hjem 


