
Coronakrisen truer højskoler

Brandbjerg Højskole ved Vejle risikerer at gå fallit som
følge af coronakrisen. På billedet ses en kor-workshop på
et kursus, som højskolen tidligere har afholdt for personer
med demens. Foto: Michael Drost Hansen/Ritzau Scanpix
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Brandbjerg Højskole ved Vejle risikerer Danmarks første fallit som følge af
coronakrisen. Ifølge Folkehøjskolernes Forening kan andre højskoler også
komme i vanskeligheder, hvis staten kræver tilskud tilbagebetalt

Elever på alle danske skoler og uddannelsesinstitutioner skal sendes hjem. Sådan lød det

onsdag aften, da statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede en række tiltag, der skal

forsinke yderligere smittespredning af coronavirussen. Det fik i torsdags – ikke så

overraskende – højskoler landet over til at sende samtlige elever hjem.

Samme dag modtager Brandbjerg Højskole dog en ubehagelig nyhed. Højskolens bank, Den

Jyske Sparekasse, har besluttet at lukke ned for kassekreditten. For højskolen betyder det

konkret, at det allerede ved næste lønudbetaling vil være umuligt at betale regninger og

lønninger, og at Brandbjerg Højskole derfor de facto vil være konkurs og nødsaget til at

lukke.

Forstander for Brandbjerg Højskole, Simon Lægsgaard, forklarer, at højskolen har en

gammel gæld, som mellem 2005 og 2008 truede højskolens eksistens, men som de nu er

begyndt at afdrage på.

Lige nu er Brandbjerg Højskole nemlig i bedre drift – højskolen har rekordstore optag med

130 årselever og 2000 ugekursister om året, fortæller Simon Lægsgaard.
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Han savner derfor en begrundelse for, hvorfor banken netop nu, hvor coronakrisen truer

Danmarks økonomi, lukker ned for kassekreditten.

”Beslutningen rammer os på det svagest mulige tidspunkt. Det lader til, at Den Jyske

Sparekasse benytter lejligheden til at komme af med et usikkert engagement. Det er de i

deres gode ret til, men det går direkte imod politikernes opfordringer til samfundssind og

medansvar fra både borgernes og bankernes side: Vi skal hjælpe hinanden med at komme

igennem den her krise, så vi mister færrest mulig arbejdspladser, liv og meget andet. Den

Jyske Sparekasse gør så præcis det modsatte – akkurat som kunder, der løber ned i

supermarkedet og hamstrer – og smækker kassen i dagen derpå,” siger Simon Lægsgaard.

Kristeligt Dagblad har modtaget et skriftligt svar fra administrerende direktør i Den Jyske

Sparekasse, Claus E. Petersen. Han skriver:

”Den Jyske Sparekasse hverken må, kan eller vil kommentere på enkelte kunders

engagementer. Men generelt kan jeg sige, at vi som udgangspunkt altid strækker os langt for

at give økonomisk nødlidende kunder en håndsrækning. Vi er ikke enige i Brandbjerg

Højskoles udlægning af forløbet og situationen.”

Ifølge formanden for Folkehøjskolernes Forening, Lisbeth Trinskjær, er Brandbjerg ikke den

eneste højskole, som risikerer at havne i økonomisk uføre i løbet af de næste uger.

”Andre højskoler kan også komme i akutte vanskeligheder, hvis ikke vi får en hurtig afklaring

fra staten om vigtige økonomiske spørgsmål,” siger hun.

Det helt centrale spørgsmål er, om højskoler, der ikke har elever, så heller ikke modtager

statstilskud. I første omgang betragter højskolerne coronakrisen som en situation svarende

til en sygemelding, der normalt ikke fratrækkes statstilskuddet. Der er også overvejelser om

at forlænge opholdene i den anden ende. Men hvis krisen trækker ud så længe, at eleverne

ikke kommer tilbage, har højskolerne et stort problem.

”Vi kan få brug for en økonomisk håndsrækning i forhold til vores budgetter. Lige nu

kæmper vi som private selvejende institutioner for at blive anerkendt som virksomheder, der

ligesom andre kan få mulighed for en større lånelikviditet og at kunne udskyde indbetaling

af skat. En udmelding fra Kulturministeriet om vores økonomiske fremtid ville kunne bringe

lidt ro på, så vores banker ikke bliver nervøse,” siger Lisbeth Trinskjær.



Kulturministeriet oplyser til Kristeligt Dagblad, at der lige nu arbejdes på at finde en løsning

for højskolernes økonomi.

Denne løsning var imidlertid endnu ikke på plads ved redaktionens slutning.


