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Brandbjerg 12. marts 2020 

 

En højskole i fremgang er truet på livet! 

Brandbjerg Højskole ved Jelling har gennem de seneste år vendt faldende elevtal og årlige underskud, så 
skolen i 2020 har rekordoptag af elever og styr på driftsøkonomien, bla. med et pænt overskud i 2019. Det 
har været en hård kamp, men skridt efter skridt er skolen kommet tilbage fra kanten af afgrunden og med 
forårets rekordstore optag var grunden lagt for rigtigt at kunne arbejde sig ud af krisen. 

Men så kom Corona-virus til Danmark. Skolen følger naturligvis Regeringens anbefalinger og har i dag 
torsdag valgt at sige farvel til sine 100 elever, som er sendt hjem. Skolen er ked af denne situation, men har 
fuld forståelse for, at også højskolerne må bidrage til fællesskabet i den slags tilfælde. 

Men man havde vel næppe forestillet sig, at skolens bankforbindelse Den Jyske Sparekasse på samme dag 
meddelte at de ville trække tæppet væk under højskolen, men det blev desværre en realitet torsdag den 
12. marts. Skolen har en stor gæld fra tidligere tider, men har det sidste år afdraget betydeligt på den og på 
alle måder holdt sig inden for de rammer der har været aftalt med Den Jyske Sparekasse. Skolen har 
udarbejdet en økonomisk genoprettelsesplan og har meget omfattende forudbestillinger til sommerkurser. 
Dette blev ignoreret af Den Jyske Sparekasse, som i stedet meddelte en fastfrysning af engagementet, 
hvilket betyder, at der ikke længere er likviditet til at betale regninger og lønninger. Som tingene ser ud er 
det uundgåeligt at skolen ved førstkommende lønudbetaling ikke vil kunne betale lønninger og dermed de 
facto være konkurs. 

Brandbjerg Højskole er en skole som har fokus på nærvær, på livet i lokalsamfundet og den har været helt 
essentiel i at få nye tanker og normer om bæredygtighed bredt ud til samfundet generelt. Derfor er det 
også dybt tragisk, hvis skolen bliver det første offer for regeringens (velbegrundede) kamp mod Corona-
virus. 

”Selvfølgelig er det ikke gratis at bekæmpe en pandemi, men de værdier som Brandbjerg Højskole står for, 
er netop dem Danmark har brug for på den anden side af virussen. Samfundet har brug for højskolerne når 
der skal bygge op igen” udtaler bestyrelsesformand Asser Amdisen. 

”Vi kunne se lys for enden af tunnelen. Der var for første gang i årevis mulighed for at tjene penge nok til at 
vedligeholde bygningerne, drive og udvikle en fantastisk skole og svare enhver sit. Men når regeringen ikke 
vil lade os have elever, og banken med det samme smækker kassen i, så kan vi ikke overleve.” siger 
højskoleforstander Simon Lægsgaard. 

Skal Brandbjerg og mange andre frie skoler i lignende situationer reddes så kræver det omgående handling 
fra regeringen. Vi har højest indtil næste lønningsdag og så er det slut. Løsningen kan være, at staten 
overtager skolens lån eller garanterer for lånene, så risikoen for bankerne ved at sikre fortsat drift 
minimeres.  

Måske kan andre initiativer også hjælpe, men der skal handles nu. Om få uger er det for sent, lyder det 
afsluttende opråb fra bestyrelsesformand Asser Amdisen. 
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