
Fortællinger om Danmarks folkesjæl i historie,  
litteratur, kunst, sang og natur

25. juni–1. juli 2023

De dybeste rødder

Det, vi hører sammen om, er vores rodnet,  
og uden rodnet bliver vi hjemløse, uden sans  
for fællesskabet.



Velkommen

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går;
H.C. Andersen.

Hver spån du finder i Danmarks jord,
er sjæl af dem, der har bygget riget.
Vil selv du fatte
dit væsens rod,
skøn på de skatte,
de efterlod!
Johannes V. Jensen.

Til fælles bedste
På dette kursus vil vi blive mindet om, at vi som danskere har stærke rødder, der stikker dybt i vores 
historie, i kunsten, litteraturen, naturen og i vores tro. Der er noget, vi hører sammen om, og det, vi hører 
sammen om, er vores rodnet, og uden rodnet bliver vi hjemløse – uden sans for fællesskabet.

Historiker Asser Amdisen skyder kurset i gang med nedslag i nogle af de danmarkshistorier, der 
skabte ”Dit væsens rod”, som hans foredrag hedder. Vores rødder og rodnet bæres og næres af store 
danskere. Forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen fortæller historien om dronning Margrete den Første, 
en af middelalderens mest betydningsfulde kvinder, og vi går i biografen og ser filmen. Fhv. minister 
Bertel Haarder holder foredrag om N.F.S. Grundtvigs betydning for vores demokrati og folkestyre. 
Kursusvært Erik Lindsø sætter fokus på Janteloven, som med Aksel Sandemoses roman ”En flygtning 
krydser sit spor” (1933) blev en del af vores selvopfattelse.

Musik og sang spiller en rolle i danskernes rodnet. Komponist Erik Sommer fortæller om fællessangen 
som en særlig dansk markør. Musiker Pia Dahl fortæller om Carl Nielsens betydning for det, hun 
kalder den danske tone. I løbet af ugen synger vi os igennem nye og gamle sange og salmer i 
Højskolesangbogen, så der også ad den vej tegner sig en karakteristik for os af Danmarks og danskernes 
folkeånd og dybeste rødder. Mads Granums Kvintet vil i koncertform give en helt særlig tolkning af de 
sange, vi holder af.

Glæd dig til en heldagstur til det sydvestlige Slesvig. Vi kører syd for grænsen og tager færgen fra 
Schlüttsiel til eventyrlige Hallig Hooge, hvor vi hører om den frisiske kultur.

Højskolens vigtigste opgave er at give en tolkning af tilværelsen og meningen med livet. Det gør vi 
denne uge. Vi skal beskæftige os med det, vi er rundet af og sætte kursen mod det, der er til det fælles 
bedste.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844

Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Erik Lindsø



Erik Lindsø

Pia D
ahl

Tilmelding
Pris: 5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse). 5.600 kr. på dobbelt-
værelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside: www.rhskole.dk (under KORTE KURSER) eller til 
kontoret på tlf. 7484 2284.

Kursusværter
• Erik Lindsø, højskolelærer, skribent og foredragsholder.

• Pia Dahl, cand.pæd., blokfløjtenist, organist, dirigent og foredragsholder. 

Medvirkende
• Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi. 

• Erik Sommer, komponist og korleder.

• Asser Amdisen, historiker, forfatter, foredragsholder og historieformidler i Danmarks Radio.

• Mads Granum Kvintet, kendt jazzkvintet, der tolker gamle og nye salmer.

• Mette Geil, cand.theol. og frimenighedspræst ved den grundtvigske frimenighedskirke i Rødding.

• Klaus Melbye, agronom, naturvejleder og leder af Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv, 
Nationalpark Vadehavet.

• Anne Lise Marstrand-Jørgensen, cand.mag. i litteraturvidenskab, skønlitterær forfatter og freelance-
anmelder ved forskellige dagblade. Bogaktuel med den historiske roman om Margrete den Første.

• Bertel Haarder, tidl. MF og minister, forfatter.

”De dybeste rødder” løber parallelt med kurset ”Tro, håb og kærlighed”. 
Morgensamlinger og enkelte aftenarrangementer er fælles for de to kurser.



25.
juni

Søndag den 25. juni 
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til kurset v/ Erik Lindsø.
Kl. 19.30-21.00: ”Så syng da, Danmark”. 
 Højskolesangen – en national markør. Sang-
bogens historie fortalt med sange v/ Erik Sommer.
Højskolesangbogen er, hvad man i boghandler-
branchen kalder en steady seller – i nu 25 år 
Danmarks mest solgte bog. Den seneste udgave 
har på to år solgt en kvart million eksemplarer. 
Succesen skyldes blandt andet sangbogens sær-
lige evne til at forene tradition og fornyelse. Men 
hvad er tradition, og hvad er dens styrke? Og 
hvad gør en fornyelse så god, at den også kan 
ende som tradition? 
Højskolesangbogen udkom første gang i 1894, og 
den er blevet symbolet på fællessangen i Danmark. 
Hvad er det ved fællessangen, som har så godt tag 
i os? Erik Sommer kender om nogen højskolesan-
gens væsen og betydning for os, og som kompo-
nist bidrager han selv med sange og salmer. Han 
fortæller Højskolesangbogens historie, og illustre-
rer den med sange, som vi synger undervejs.

26.
juni

Mandag den 26. juni
Kl. 9.00-9.30: ”Stamtræet Ask Yggdrasil”. I 
Danmark er vores ’gamle testamente’ Nordens 
mytologi. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: ”Dit væsens rod”. Nedslag i den 
historie, der skabte Danmark v/ Asser Amdisen.
”En ualmindelig og kortfattet Danmarkshistorie 
– fra begyndelsen til for nylig”, hedder bogen, 
Asser Amdisen udgav i 2017, og som gjorde ham 
kendt som en ualmindelig og fornyende fortæller 
af vores fælles historie. ”Et forrygende stykke 
folkeoplysning”, skrev anmelderne. Bogen kun-
ne også hedde ”Min danmarkshistorie”. Asser 
Amdisen er videnskabeligt uddannet historiker, 
men han har en særlig evne til at personliggøre 
historien, så vi alle føler os som part i den. Det de-
monstrerer han i et festfyrværkeri af et foredrag.

Kl. 13.00-13.45: ”Fra kultur til arkitektur”. 
 Højskolevandring v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 14.00-16.30: ”Til kamp mod dødbideriet.” 
Grundtvigs betydning i nutidens lys  
v/ Bertel Haarder.
Grundtvigs tanker om folkeoplysning handler om 
at skabe et værn, så mennesket ikke i utide bliver 
død i sværen. Selv brugte han vendingen ”til 
kamp mod dødbideriet”. I Grundtvigs øjne kan 
man som dødbider hverken leve et anstændigt 
menneskeliv eller bygge et demokrati. Derfor 
skal mennesket oplives og begejstres.
Hvis vi ikke er forankrede, tør vi ikke forandre. 
Uden fællesskabsfølelse tør vi ikke møde de an-
dre og det anderledes af frygt for at miste os selv. 
Grundtvig hjælper med forankring – i det jordiske 
og i det guddommelige. Derfor er han aktuel som 
aldrig før. Sine tanker beskrev han bedst i sine 
sange. Nogle af dem synger vi undervejs.

Kl. 19.30-21.00: “Stille eksplosioner”. Koncert 
med Mads Granum Kvintet.

Kursusprogram
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En koncert med Mads Granum Kvintet er en 
rejse ind i et dragende salmeunivers, hvor 
genkendelighed og nytænkning går hånd i 
hånd.  Repertoiret er kendte nordiske salmer 
med melodi af Mads Granum, senest udgivet 
på albummet ”Stille eksplosioner”. Koncerten 
krydres med underholdende, informative og 
overraskende introduktioner. Mads Granum 
har med sine fortolkninger af salmer opnået en 
opsigtsvækkende niche-succes som jazzmusiker 
i de nordiske lande. Mads Granum Kvintet består 
af Mads Granum, piano; Regitze Glenthøj, 
vokal; Mads Hansen, saxofon; Thomas Ovesen, 
kontrabas; Ricco Victor, trommer.

27.
juni

Tirsdag den 27. juni
Kl. 9.00: ”Denne morgens mulighed”. 
 Morgensang v/ Pia Dahl.
Kl. 9.40-11.50:”Lille mand – stor musikalitet. En 
historie om Carl Nielsen – med sange undervejs” 
v/ Pia Dahl.
Carl August Nielsen blev født i Sortelung på Fyn 
i 1865. Mere end 150 år efter står han fortsat 
som det betydeligste ikon for musik og sang i 
 Danmark. Carl Nielsen gav os en dansk tone. Ikke 
mindst fordi han stod fadder til Højskolesang-
bogens Melodibog og dermed til udbredelsen 
af noget af det mest danske vi har, fællessangen, 
som den kommer til udtryk i Højskolesangbogen.
Ud over musikken skrev Carl Nielsen erindrings-
bogen ”Min fynske barndom”, en af de smuk-
keste bøger om musikalitet, om taknemlighed 
ved at eksistere, om ydmyghed og om livsglæde. 

Bogen er lille, men indholdet er stort. Mange af 
de sange, som er blevet en del af vores identitet, 
er sat i musik af Carl Nielsen. Pia Dahl kalder selv 
foredraget en hyldest til Carl Nielsen.

Kl. 14.00-16.30: ”Mellem himmel og hav, ebbe 
og flod. Vadehavets og marskens natur og men-
nesker” v/ Klaus Melbye.
Klaus Melbye er leder af Vadehavscentret; i over 
30 år har han færdedes i dette område, og han 
ved alt om Vadehavets vidunder og marskens 
mystik – om ebbe og flod, blomster og siv, fugle-
træk og fugls føde i naturens største spisekam-
mer. Med sine billeder og sine historier, fortæller 
han om det, så man tænker: Det må jeg se! Og 
det skal vi på onsdagens udflugt til Hallig Hooge 
i det nordfrisiske naturlandskab.

Kl. 19.30-20.30: ”Tro, håb og kærlighed”. 
Gudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke  
v/ Mette Geil.

28.
juni

Onsdag den 28. juni
Heldagsudflugt til Hallig Hooge i Frisland
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-22.30: Vadehavet og marsken er et 
enestående naturområde på UNESCOs liste over 
verdens naturarv. Området er kendt for sit rige 
plante- og dyreliv og for sin barske natur med 
stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et 
synligt vidnesbyrd om menneskers bestræbelser 
på at kontrollere naturkræfterne. Vi tager færgen 
fra Schlüttsiel til Hallig Hooge, der ligger eventyr-
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ligt smukt ude i Vadehavet. Vi vandrer rundt og 
oplever den storslåede natur samt ser halligens 
karakteristiske frisiske gårde, som ligger højt pla-
ceret på varfterne for at sikre dem mod stormflo-
der. Undervejs hører vi om livet på halligen og får 
et indblik i, hvordan folk i århundreder har klaret 
sig under de barske naturforhold.
Tilbage på fastlandet kører vi 30 km sydpå til 
Ejderstedhalvøen. Her lå tidligere 200 haubar-
ger, store frisergårde bygget på et værft for at 
modstå stormfloder. I dag er der knap 30 tilbage. 
Vi holder ind på Roter Haubarg, nutidens stør-
ste haubarg, hvor vi får historien om gården og 
efterfølgende får serveret traditionel frisisk mad 
på stedets restaurant.
Turleder: Mads Rykind-Eriksen og Erik Lindsø.

29.
juni

Torsdag den 29. juni
Kl. 9.00-9.30: ”Se, nu stiger solen”. Morgen-
sang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser 
kirken og hører om Jakob Knudsen, der er født på 
Rødding Højskole v/ Mette Geil.

Kl. 9.40-11.50: ”Dronning Margrete den Første” 
v/ Anne Lise Marstrand-Jørgensen.
Anne Lise Marstrand-Jørgensens roman 
” Margrete I” er et psykologisk drama om en af 
middelalderens mest betydningsfulde kvinder. 
Margrete er Valdemar Atterdags yngste datter, 
født i 1353. Allerede som tiårig bliver hun gift 
med Norges konge og sendt hjemmefra, og hen-
des opgave i Norge er enkel: Hun skal føde en 
arving til den norske trone og knytte Danmark og 

Norge tættere sammen. Da Valdemar dør uden at 
efterlade sig en søn, er der ingen indlysende tron-
følger. På trods af interne stridigheder og truslen 
om krig udefra lykkes det Margrete at få valgt sin 
femårige søn til konge af Danmark. Hun regerer på 
hans vegne og har allerede tidligt en tydelig drøm 
om fremtiden: Norden skal samles til ét rige – og 
hun skal stå i spidsen. Historien om Margrete den 
Første rækker ud over hendes samtid. Foredraget 
er også optakt til aftenens film.

En eftermiddag om det sønderjyske kaffebord 
i ord, sang og kalorier
Kl. 14.00-16.30: En af de helt særegne sønder-
jyske fortællinger er historien om det sønderjyske 
kaffebord. Derfor tager vi til Sønder Hygum for-
samlingshus lidt vest for Rødding. Det blev byg-
get i 1907 som samlingssted for de dansk sindede 
sønderjyder. Her kunne de få lov til at være i 
fred for de tyske myndigheder; men spiritus-
bevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det 
sønderjyske kaffebord. Pia Dahl introducerer de 
sange, som var en del af den sønderjyske kamp 
1864-1920, og Erik Lindsø fortæller den på en 
gang morsomme og betydningsfulde historie om 
sønderjydernes særegne kagetradition. Natur-
ligvis får vi smagsprøver, og vi synger nogle af de 
sange, der hører til den sønderjyske historie.

Kl. 19.30: Vi går i Rødding Bio og ser ”Margrete 
den Første” fra 2021 med Trine Dyrholm i titel-
rollen. Margrete den Første regerede fra 1387 til 
1412 og var hovedarkitekten bag Kalmarunionen, 
der samlede kongerigerne Danmark, Sverige og 
Norge i et nyt nordisk storrige. Hvis Shakespeare 
havde været dansk, ville et af hans store skuespil 
have handlet om dronning Margrete den  Første, 
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som samlede Norden i en fredsommelig og 
succesrig union med et slående moderne syn på 
menneske- og kvinderettigheder. Den skikkelse, 
og det drama, som fortællingen om hende rum-
mer, følger vi i Charlotte Sielings storfilm. Efterføl-
gende taler vi om filmen.

30.
juni

Fredag den 30. juni
Kl. 9.00-9.30: ”Lysets engel”. Morgensang om 
Ingemann v/ Erik Lindsø.
Kl. 9.40-11.50: ”Med en rod i Jante”. Om Aksel 
Sandemose og hans opgør med Janteloven  
v/ Erik Lindsø.
Jantelovens bud kender de fleste danskere 
bedre, end de kender Grundloven. Men lader 
vi Janteloven regere, brænder vi ikke for noget, 
men vi brænder ud. Aksel Sandemose skrev om 
Janteloven for at gøre op med den. Foredraget er 
historien om Aksel Sandemose og den jantelov, 
han er ophavsmand til med sin roman ”En flygt-
ning krydser sit spor” (1933). Aksel Sandemose 
har om nogen undersøgt og kortlagt årsagerne 
til, at vi handler, som vi gør, mod os selv og hin-
anden, når snæversyn og smålighed tager over-
hånd – hvad der sker, når det vigtigste, vi har, er 
det vi har på hinanden. Sandemoses sære grund-
lov er blevet et identitetsmærke, vi danskere har 
sat på os selv, og som har det med at hindre os i 
at udføre det, vi er her for: at være til glæde for 
os selv og for andre. Foredraget er også optakt til 
eftermiddagens samtalesalon.
Kl. 14.00-16.00: ”Hvad er en dansker”.  
Samtalesalon.

I mindre grupper får vi kaffe og kage, og på 
bordene ligger der samtalekort med udsagn og 
spørgsmål, der udforsker og ud fordrer til samtale 
om de store, de nære, de svære og det kantede 
ved den danske selvforståelse. 
Samtalekortene er skabt af Grundtvigsk Forum 
med inspiration fra Hal Koch: ”Demokratiets væ-
sen beror på, at man mødes og tales ved, at man 
gennem samtaler når til en bedre og rimeligere 
forståelse og derudfra formår at træffe en afgø-
relse, som ikke alene tjener en enkelt person eller 
klasse, men som tager billigt hensyn til helheden.”

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag i Rødding 
Frimenighedskirke.
I den grundtvigske frimenighedskirke, der er 
nabo til skolen, har man tradition for at slutte 
arbejdsugen af med fællessang. Vi møder op 
sammen med folk fra byen og synger nogle af 
sommerens sange udvalgt af komponist og 
sangskriver Janne Mark.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang. 
 Mulighed for aftentur, mens solen går ned i vest. 
Derefter ostebord.

1.
juli

Lørdag den 1. juli
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit”. Morgensang 
v/ Mads Rykind-Eriksen. Derefter afrejse. 

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der mor-
genmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og 
aftenkaffe kl. 21.
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Rødding Højskole

Rødding Højskole · Flors Allé 1 · 6630 Rødding  
kontor@rhskole.dk · Tlf: 74 84 22 84 · www.rhskole.dk

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs 
tanker om livs- og folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første  
folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i 
grænselandet. I dag har vi med respekt for histo rien og traditionen blikket 
rettet mod nutiden og dens udfordringer. 

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, 
natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod 
øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgeltønder, Sønderborg og Dybbøl. 
Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 
5 minutters gang til Rødding Centret - et sports- og kulturcenter, der huser biograf, 
bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m. 

Skolens bygninger har sjæl - både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte 
stald og lade, der er blevet ombygget til inspire rende undervisnings lokaler vha. 
en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes 
lange kurser med vægt på politik,  journalistik, litteratur, tekstil, design og musik samt 
en række klassiske højskolefag som  tegning, livsanskuelse, selvforsyning, keramik, 
historie, skriveværksted og grafisk design.

Danmarks første folkehøjskole


