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Reddet Brandbjerg Højskole gør klar til genåbning 

Brandbjerg Højskole har kæmpet en hård kamp for sin overlevelse i 

Corona-krisen. Nu er højskolens økonomi reddet og den ser frem til 

genåbning. Likviditeten er på plads, og nu er der tid til at arbejde videre 

på den lange bane. 

Efter en turbulent tid er Brandbjerg Højskole klar til at genåbne til en 

fantastisk sommersæson, så snart regeringen giver grønt lys til at 

højskolerne kan slå dørene op igen. 

Det danske samfund og dermed også højskolerne har været nedlukket i 

en periode, og det har givet store økonomiske udfordringer. Højskolerne 

har nu fået en håndsrækning fra staten i form af en række hjælpepakker – 

herunder muligheden for at bevare statsstøtten og kompensation for 

tabte indtægter i nedlukningsperioden. Dette er helt afgørende for 

Brandbjerg Højskole - og alle andre højskolers - fremtid. 

”Nu ser vi frem til den genåbning af samfundet, som vil finde sted over de 

kommende uger. Vi går lysere tider i møde – og vi vil gerne benytte denne 

chance til at fortælle, at de mørke skyer, der har hængt over os i noget 

tid, nu er drevet over,” siger forstander Simon Lægsgaard, der 

understreger, at Brandbjerg Højskole ikke længere er truet af konkurs. 

‘Vi har de sidste 14 dage været i forhandlinger med vores bank omkring 

højskolens kredit. Som alle andre virksomheder har vi brug for likviditet til 

at komme igennem Corona-krisen. Og nu har vi fået en aftale med 

banken, der sikrer, at det, sammen med statens hjælpepakker, er muligt 

for os at fortsætte med at lave højskole på Brandbjerg. Det er vi enormt 

glade og lettede over’ udtaler han. 

 



Folkeaktier skal gøre højskolen modstandsdygtig 

Nu handler det om at fokusere på det man er bedst til: at drive højskole, 

og nu gælder det sommerens mange kurser, hvor der forventes over 100 

kursister, mens højskolen samtidig håber på, at eleverne snart kan vende 

tilbage. På længere sigt bør skolen fortsat tilføres kapital i form af 

folkeaktier, fondsmidler og andet, som kan være med til at gøre højskolen 

modstandsdygtig næste gang en krise kommer forbi. 

Simon Lægsgaard glæder sig over den enorme opbakning, som højskolen 

allerede har oplevet fra elever, kursister og resten af baglandet fra både 

lokalområdet og resten af Danmark. Gennem årene har tusindvis af lange 

elever oplevet højskolen som et sted, hvor der er plads til at være og 

udfolde sider af sig selv i et fantastisk fællesskab, hvor bæredygtighed, 

mangfoldighed og personlig udvikling er i centrum. 

Derfor har mange også kæmpet for at redde højskolen. I løbet af en uge 

indsamlede Brandbjerg Højskoles Elevforening gennem en crowdfunding-

kampagne mere end en kvart million kroner til højskolen. Sammen med 

lokalsamfundet, der er organiseret omkring højskolen i foreningen 

Brandbjerg Højskoles Venner, har de gamle elever også etableret en ny 

‘Låneforening for Brandbjerg Højskole’, der er nu sat gang i salg af 

folkeaktier. 

Formålet med folkeaktierne er at rejse tilstrækkeligt kapital til at sikre 

skolens langsigtede økonomi og vedligehold af bygninger. Det er især 

vedligeholdelsen, der kombineret med den gamle gæld, er en stor byrde 

for højskolen: Udover folkeaktierne vil søgning af fondsmidler være en 

vigtig del af strategien. 

Bygninger skal renoveres 

‘Det er helt afgørende for om vi kan drive højskole på Brandbjerg i de 

kommende år, at vi får renoveret vores gamle og slidte bygninger. Da jeg 

overtog ledelsen af Brandbjerg i 2008 var skolen i dyb krise. Vi havde 7 



elever på vores første efterårshold og det siger sig selv, at så er der ikke 

råd til meget andet end det allermest nødvendige. Vi arvede også en stor 

kortfristet gæld fra vores forgængere på Brandbjerg, og de to ting 

tilsammen er årsagen til, at vi ikke har kunnet gå i gang med at 

vedligeholde bygningerne’ fortæller Simon Lægsgaard. 

Da corona-krisen ramte Danmark stod Brandbjerg Højskole med et 

rekordtstort vinter- og forårshold på de lange kurser og masser af 

kursister på de korte kurser. Den positive udvikling forventer 

forstanderen fortsætter, når Corona-krisen har lagt sig hen mod 

sommeren. 

”Der er sket mange ændringer i vores samfund i de seneste uger, men vi 

tror på, at der bliver brug for højskolerne efter denne krise. 

Højskolebevægelsen har netop vist sig op igennem historien at være en 

vigtig komponent i rehabiliteringen af både samfund og individ efter en 

krise. Højskolerne er fortsat en vigtig del af det danske kulturliv. Det ser vi 

også i og med den store politiske opbakning, vi har oplevet i forløbet op 

til udformningen af hjælpepakken. Vi er med til at bevare denne danske 

kulturskat, ikke mindst på bagkant af krisetider, og det er vi glade for og 

stolte af” siger Simon Lægsgaard. 

I nedlukningsperioden har Brandbjerg hver dag sendt live-højskole med 

foredrag, fortælling og sang, og det kulminerede med 12 timers live-

højskole mandag den 16. marts. Samtidig har højskolens hjemsendte 

lange elever hver dag haft mulighed for at deltage i morgensamlinger, 

undervisning og selv virtuelle bogruppe-møder, hvor eleverne har talt 

snakket om stort og småt selvom de er spredt. 

Den nøjagtige dato for genåbningen af højskolen afhænger af regeringens 

beslutninger. 

For flere informationer, kontakt: 

Højskoleforstander Simon Lægsgaard, tlf. 6134 4916 


