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1956  Holsatia Højskolen 

 

”Holsatia”, der blev opført fra 1882 til 1884 af hofjægermester Carl Fr. Emil von 

Holstein-Rathlou, var oprindelig bolig for Carl Fr. Emils mor. Fra 1922 til 1945 drev 

frøken Sejersen ferie- og rekreationshjem på stedet, men i 1945/46 købte Samfundet 

og Hjemmet for Vanføre (Sahva) ”slottet”, som det blev kaldt i byen, for under kr. 

200.000,-. Sahvas formål var udelukkende at drive et feriehjem, så svært 

handicappede kunne få et ferieophold. 

Bygningen var ikke velegnet som 

bolig for handicappede, og der 

var for lidt plads, men i 1947 fik 

Sahva mulighed for at købe og 

flytte en del af tyskernes 

efterladte træbarakbygninger fra 

Silkeborg til Hou. I parkens 

nordlige område blev bygningen 

til børnene placeret – den fik 

navnet ”Børnely”, og på 

strandgrunden blev der placeret 

en lang barakbygning, hvor der 

var 24 værelser, pejsestue, to 

toiletter og to bruserum.  
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Begge bygninger, der er moderniseret, er i brug 

den dag i dag.Der blev også indkøbt 8 

beboelsesvogne. De blev brugt som feriehuse 

for familier. Tre af vognene blev indrettet som 

familieboliger for familier med mange børn. De 

øvrige vogne var delt op i to boligafsnit, hver 

med plads til en familie med et eller to børn. 

Hele vognen var kun på 22m2. De første 

feriegæster ankom i sommeren 

1949.Beboelsesvognene 

 

Højskolens første forstander - Oluf Lauth 

At feriehjemmet senere blev afløst af en høj- og efterskole, er et 

sammentræf af mange tilfældigheder. I 1923 blev Oluf Lauth født 

med et ret så omfattende fysisk handicap. Han var dog godt 

begavet og fik i 1940 realeksamen med UG i alle fag. Trods det 

kunne han ikke finde et arbejde, og han blev henvist til 

invaliderente, hvilket naturligvis gjorde ham deprimeret. På et 

ophold på Askov Højskole mødte han heldigvis lærere, der kunne 

se hans intellektuelle evner, og han fik en kæreste, Lise Skjold, 

der senere blev hans kone, og de fik i 1948 sønnen Ole. Kort efter 

rejste familien til Norge til Fana Folkehøjskole ved Bergen, og her 

fik Oluf ideen til en danske højskole for vanføre, der skulle give plads til ”skæve” 

elever. `En af Olufs tidligere lærere Jørgen Bøgh fra Askov Højskole tilbød i 1950 Oluf 

arbejde som forretningsfører på den nyoprettede skole - Den Frie Lærerskole i 

Ollerup. Oluf var alletiders administrator, men der gik ikke lang tid før han også 

begyndte at undervise på skolen. 

Ud fra sine egne fysiske og psykiske erfaringer begyndte han at arbejde med planer 

om en højskole, som særligt henvendte sig til handicappede unge, og han 

udarbejdede det første forslag til en invalidehøjskole. Forslaget kan ses i Egmont 

Højskolens jubilæumsskrift 1956 – 1996 fra første færd og frem. Oluf Lauths 

udgangspunkt var, at ingen er så fysisk eller psykisk dårlig, at de ikke kan hjælpes og 

lære noget på en eller anden måde. Han mente, at menneskelig virksomhed er så 

mangfoldig, at der under et eller flere højskoleophold ville kunne skabes 

forudsætninger for at få et godt og meningsfyldt liv trods et handicap.   

Højskolen tager form 

Takket være Oluf Lauths stædighed og overbevisning kom han tættere på målet, og 

flere bygninger både på Fyn og Sjælland blev besøgt.    

I 1956 blev ”Holsatia” sat til salg, fordi feriehjemmet gav underskud, og fordi de 

offentlige myndigheder nægtede at give tilskud til virksomheden. En vigtig grund til 
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de økonomiske problemer var, at feriehjemmet kun fungerede om sommeren, mens 

bygningerne stod ubenyttede hen i den øvrige del af året. Det lå derfor snublende 

nær for Oluf Lauth, at stille forslag om, at de uudnyttede bygninger blev anvendt til 

høj- og efterskole om vinteren, og at ”Holsatia” også fremover skulle fungerede som 

feriehjem om sommeren. På den måde kunne økonomien komme til at hænge 

sammen.  

Oluf Lauth kendte til ”Holsatia”, da han sammen med familien fra 1952 og frem til 

1956 havde holdt ferie der hvert år i en af beboelsesvognene. 

I den sidste ferie havde Oluf Lauth møde med flere tillidsmænd fra Vanføreforeningen 

og funktionærer fra Sahva. Bl.a. var administrationschefen fra Sahva - Poul 

Stockholm - på besøg to gange. Vejen var nu banet for, at eksperimentet Holsatia 

Højskole kunne tage sin begyndelse med den følgende målsætning: 

• At bryde den handicappedes isolation 

• At give eleverne større bevidsthed for omverdenen 

• At bøde på manglende skolekundskaber og 

• At gøre de elever, der havde reelle erhvervsmuligheder, skikkede til at træde 

ud i erhvervslivet. 

Det konstituerende bestyrelsesmøde fandt sted den 31/8-56. I oktober måned gav 

undervisningsminister Jørgen Jørgensen sin tilladelse til skolen. Oluf Lauth skrev i 25 

års jubilæumsskriftet: ”Nu skulle et feriehjem omdannes til skole, der skulle indkøbes 

inventar og undervisningsmateriale, ansættes personale og fremskaffes 60 elever.  

Hvordan det lykkedes, fatter jeg ikke i dag, og senere har jeg ofte overvejet, hvordan 

personalet – 10 til det praktiske og 6 til undervisningen – egentlig oplevede 

situationen. Hvilke forventninger havde de? Var de frustrerede over at opleve, hvad 

der mest lignede skabelsens første dag?  Men i gang kom vi altså. Det viste sig ret 

omgående, at de praktiske problemer var større end de pædagogiske, selv om de 

første unægtelig smittede af på de sidste”. 

Her ses nogle højskoleelever fra 1959 

foran den træbarak, der af Sahva var 

indkøbt i 1947 sammen med andre 

træbarakker. 

Bygningen, der oprindelig hed ”Børnely” 

blev nu kaldt ”Manuellen”, og bruges i 

dag blandt andet til musikundervisning. 

 

En af skolens nyansatte lærere var William Holstein-Rathlou senior fra Hou. Han var 

ansat fra 1956 til 1966. Hans fag på skolen spændte vidt, ifølge sønnen William 
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Holstein-Rathlou junior underviste han i engelsk, sang, regning, astronomi, dansk og 

musikhistorie. Udenfor skoletiden og for egen regning underviste han i esperanto og 

diverse musikinstrumenter. Williams kone Elin, der ”fulgte med” som lærerkone, gav 

naturligvis en hånd med på højskolen, og i skolens 25 års jubilæumsskrift fortæller 

hun: ”Den første middag efter elevankomsten var kærnemælkssuppe og frikadeller, 

mit job blev så at made `en af eleverne. Jeg var i forvejen rystende usikker, ikke 

vant til at omgås handicappede, og så ”vil du ikke made K.E.” Da var jeg rigtig på 

den, en spastiker med mange ufrivillige bevægelser og en tale som var svær at 

forstå, hvordan skulle jeg da ramme munden uden at spilde det hele? 

Nå, jeg må i gang, tager stofservietten, prøver nervøst af få den anbragt, den glider 

af, prøver et par gang mere indtil K.E. mister tålmodigheden med mig og siger: ”find 

et par tegnestifter”. Det står for mig som de mest forløsende ord, vi kom sådan til at 

le, min usikkerhed forsvandt som dug for solen, jeg kunne forstå ham, han havde 

humor og forstand, hvad havde jeg ventet af et voksent menneske, der så sådan ud 

og ikke selv kunne spise? Jeg ved det egentlig ikke, men for mig virkede hans ord og 

latter som en befrielse, og vi fik begge noget at spise uden uheld (og uden 

tegnestifter).” Elin Holstein-Rathlou blev senere ansat i plejen og sluttede som leder 

af denne afdeling. 

                                      

De første elever og personale 
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Den 1/11 1956 ankom de første elever – ca. 40 

på højskole og godt 20 på efterskole. Endvidere 

kom der hvert år sommerhold. Højskolen kom 

godt fra start, og i 1957 besøgte Karl Bjarnhof 

skolen for at lave et radioportræt af skolen og af 

Oluf Lauth. Udsendelsen fik stor betydning for 

elevtallet de kommende år. 

Karl Bjarnhof og Oluf Lauth   

Det stigende elevantal, og det at ”Holsatia” ikke var velegnet til handicappede gjorde, 

at der nu skulle arbejdes på, at få bygget noget nyt. Kort efter at Sahva havde 

overtaget bygningen, blev det konstateret, at ”Holsatia” var fyldt med råd og svamp, 

hvorfor frøken Sejersen efter en lang retssag måtte tilbagebetale kr. 70.000,-. 

Også dengang var højskolen god til at lave noget for byen og omegnen Der blev bl.a. 

afholdt et sommerstævne i 1957. Ifølge Lauths dagbog samledes ca. 1200 mennesker 

til eftermiddagsmøde. Om aftenen til ballet, hvor egnens befolkning også deltog, var 

der samlet 1500 mennesker.  

Nye bygninger 

I december 1957 kom daværende 

finansminister Viggo Kampmann i 

Højskolen Holsatias bestyrelse. Han var 

stærkt medvirkende til, at skolen af 

Egmont H. Petersens Fond fik bevilget 

1,5 mill. kr., så det gamle ”Holsatia” 

kunne rives ned. I stedet skulle der 

opføres en skole, der var 

handicapvenlig. H.P. Nielsens 

tegnestue i Odder tegnede et udkast til 

en skole med en lukket gård. Så kunne 

tre fløje færdiggøres, det gamle slot 

kunne nedrives, og den sidste fløj kunne kobles på. På den måde kunne der være 

undervisning i hele byggeperioden. For enden af hver gang blev der etableret en 

lærerbolig, og forstanderboligen blev placeret centralt i skolen. Den 18/6-1959 

begyndte udgravningen til den nye skole.Her kan man se en del af byggeriet, og i 

baggrunden skimtes noget af ”Holsatia”, der senere blev revet ned. 

Byggeriet forløb planmæssigt uden de helt store problemer. 

Oluf Lauth skrev i sin dagbog den 7/9-1960: ”Tårnet på hovedbygningen falder, og 

”Den Grå Dames” sko fløj over i gartner Olsens have. (Der er i årenes løb vedvarende 

blevet fortalt mange historier om denne spøgelseskvinde, som selv ædruelige 

personer hævder at have set på skolen, i parken eller i skoven)”. 
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På gamle faldefærdige slotte fortælles der ofte om ånder og spøgelser, som griber 

forstyrrende ind i de nulevende menneskers liv. Her var” Holsatia” ingen undtagelse. I 

tårnkammeret øverst i villaen holdt Den Grå Dame til. Intet tyder på, at hun altid var 

i sit muntre hjørne. Da ”Holsatia” blev nedrevet, mente nogle at have hørt hende 

skrige. Fra halvpålidelige kilde berettes, at hun stadig lever et skjult liv på Egmont 

Højskolen og nu og da griber ind i begivenheder, uden at elever eller personale er 

klar over, hvem det er, der er på spil. 

Den 3/10-1960 kom de første elever, 35 højskole- og 24 efterskoleelever, til den 

nybyggede skole. Den sidste fløj blev bygget, og den 3/11-1961 blev skolen indviet 

under stor festivitas og mange taler. Fra august 1972 ophørte efterskoledelen, men 

først med en fundatsændring i 1973 blev efterskoleafdelingen nedlagt.   

 

Nyt navn 1960 – Egmont Højskolen 

 

I november 1960 skiftede skolen navn til Egmont Højskolen på grund af den store 

økonomiske støtte skolen havde fået fra Egmont H. Petersens Fond, men 

navneændringen blev ikke tinglyst, så højskolens officielle navn var faktisk stadig 

Holsatia Højskolen. Først i oktober 1970 kom der overensstemmelse mellem det 

officielle og det uofficielle navn via en anmeldelse til tinglysningskontoret. 

Samtidig med at elevantallet steg, blev der ansat flere lærere og mere personale. Ved 

fælles hjælp har vi fået koblet navne på alle ansatte på billedet fra 1967. 
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I sommeren 1969 blev fundamentet støbt til tre lærerboliger, der stod færdige året 

efter. Prisen på husene var ca. kr. 630.000,-. De lærerboliger, der var beliggende på 

selve skolen, blev nedlagt og ændret til værelser m.v. Det var der brug for, da 

elevantallet fra start var stigende. Af Oluf Lauths dagbog fremgår, at der i september 

1969 ankom 87 elever.  

Oluf Lauth førte skoledagbog fra 1957 til 

1970, og når man læser notaterne, kan 

man se, at der skete usædvanligt meget 

på skolen. Man kan se, at skolen var 

meget udadvendt, utraditionel og på en 

måde forud for sin tid. Mange forfattere, 

kunstnere, skuespillere, politikere og 

videnskabsmænd gæstede skolen. Her 

skal nævnes et lille udpluk: skuespiller 

Hanna Bjarnhof, den russiske 

socialministerfrue Lykova, violinist 

Wandy Tworek, billedhuggeren Harald 

Isenstein, skuespiller og sangerinde Liva 

Weel, kongelige skuespillere H. Lohmann og Jørgen Kiel, forfatteren Broby-Johansen, 

sangerinde Gerda Gilboe, harmonikaspiller Mogens Ellegård, filminstruktør Carlsen, 

Wandy Tworek i Hou 
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Papa Bue med orkester, forfatteren Benny Andersen, skuespiller og sangerinde Cleo, 

forfatter Finn Søeborg, forfatter Anne Sophie Seidelin, sanger Poul Dissing og sanger 

Benny Holst, forfatter Ulla Dahlerup og mange forskellige kendte politikere.   

Oluf Lauth forlader skolen i 1972 på grund af forskellige uoverensstemmelser. 

Der er ingen tvivl om, at ”pionererne” Oluf og Lise Lauth, skolens første forstanderpar 

med deres engagement, stædighed, visioner og dygtighed har en meget stor andel i, 

at skolen startede, og at der skete en stor udvikling i de 16 år, de stod ved ”roret”. 

Der er heller ingen tvivl om, at Lise Lauth var ”kvinden bag manden”, og at hun var 

en uvurderlig støtte for sin mand.  

 

Højskolens anden forstander - Erik Andersson fra 1972 til 1978 

Erik Andersson og hustruen Else Jønnild blev det nye 

forstanderpar. De nedtonede det eksperimenterende til fordel 

for en mere traditionel måde at drive højskole på. Der var to 

vigtige opgaver for det nye forstanderpar. Den ene var at få 

sammensat en homogen lærergruppe. Dengang var reglerne 

for højskolelærernes ansættelse, at når en forstander forlod 

jobbet, var alle lærerne samtidig sagt op. Den anden var at 

få så mange elever på skolen, så økonomien kunne hænge 

sammen. Der var kun tilmeldt 8 elever, det skyldtes længere 

tids uroligheder på skolen. Forstander og lærergruppen 

opsøgte derfor samtlige revalideringscentre, og på godt to 

måneder blev der fremskaffet et hold på 68 elever. 

Erik Anderssons ønsker var, at Egmont Højskolen ikke fremover skulle være et 

specifikt handicapmiljø, men en menneskevenlig højskole for alle. Der blev også 

oprettet en sociallinje, som skulle tjene to formål: at bringe eleverne til forståelse for 

de solidaritetsprincipper, som er forudsætning for, at mennesker kan fungere 

sammen, og for det andet skulle linjen tiltrække elever uden handicap. På den måde 

ville elevklientellet bliver mere blandet, så flere meninger kunne brydes. Samtidig 

kunne elever uden handicap, med afsæt i socialfagslinjen, bruge opholdet som led i 

en videregående uddannelse f.eks. indenfor social- og sundhedsmæssige fagområder. 

1976 Branden på Egmont  

Den 4. december 1976 blev Egmont Højskolen hærget af en brand, hvorved scene, 

foredragssal eller festsalen, som den også kaldtes, bibliotek og lærerbolig på 1. sal 

blev ødelagt. Desuden blev en del af de øvrige bygninger brandskadet. Branden 

opstod i scenerummet bag festsalen, men heldigvis kom ingen mennesker til skade. 

Skolen måtte nedrive et bebygget areal på 478m2 svarende til et bruttoareal på 

814m2.  
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Odder Brandvæsen modtog alarmen 

kl. 1,18 natten til lørdag, og 20 mand, 

4 slukningskøretøjer og 2 ambulancer 

fra Falck i Odder blev omgående sendt 

til Hou. 

Alle elever blev vækket, da branden 

blev opdaget, men allerede en time 

efter brandvæsenets ankomst var alt 

under kontrol, og skolens personale 

kunne meddele eleverne, at de roligt 

kunne lægge sig til at sove igen. 

Heldigvis kunne skolen fortsætte sin undervisning og daglige arbejde – selv om det 

blev under lidt trange og vanskelige forhold.  

Branden var den direkte årsag til de 

omfattende ny- og ombygninger, der 

blev påbegyndt i 1978, og som fortsatte 

de følgende år. Efter branden blev der 

udarbejdet en langsigtet plan for 

skolens udbygning. Etape 1 af planen 

startede i januar 1978, og omfattede ny 

idrætshal med tilhørende depoter, nyt 

indgangsparti med toiletafsnit og 

udvidelse af administrationen. Hallen 

bruges også som  festsal.  

 

Det nye afsnits bebyggede areal 

var på 540m2, og med den nye 

loftsetage kom 

bruttoetagearealet på 880m2. 

Denne etape kostede kr. 3,5 

mill., og ca. kr. 2 mill. blev 

dækket via brandforsikringen. 

Det store erstatningsbeløb viser, 

at skaderne ved branden var 

omfattende, for kr. 2 mill. var 

mange penge i 1977, da 

skaderne blev vurderet.  

 

Forstander Erik Andersson viser, hvad der er tilbage 

af foredragssalen efter branden 

 

Hele bygningen til venstre brændte ned 

 

Her ses de sørgelige rester af skolens bibliotek 
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Bygningerne til venstre er nybyggeriet (etape 

1). Bygningen til højre er den gamle bygning, 

der overlevede branden  

 

 

 

 

 

 

Det lykkedes Erik Andersson at få Egmont Højskolen igennem sin første store krise, 

idet han sammen med lærerkollegaerne fik en del succeser i hus. Arbejdet ”sled” på 

ham, og det forhold, at der nu og da var interne uenigheder i lærergruppe gjorde, at 

han i 1978 blev sygemeldt, og han vendte ikke tilbage til skolen. Richard La Cour fra 

lærerkollegiet indtrådte som konstitueret forstander. 

 

Højskolens tredje forstander - Dieter Küssner fra 1979 til 1985  

 

Skolens bestyrelse opfordrede Küssner til at søge jobbet som 

forstander, fordi de mente, at han besad de kvalifikationer 

højskolen havde brug for. Dieter Küssner kom fra højskolemiljøet, 

og han havde erfaring med ledelse. Det var ikke nogen let opgave, 

da der var opstået splittelse og utilfredshed i lærerkollegiet, fordi 

lærerne to gange tidligere havde foreslået en forstander, som 

bestyrelsen ikke ville ansætte. Küssner forsøgte at bygge bro over 

modsætningerne i lærergruppen, og selv om der blev mere fred, 

blev der ikke ro. Til sidst blev fire lærere fyret og nye ansat. 

Under Küssners ledelse blev der bl.a. 

oprettet tre nye linjer: medie, idræt og 

journalistik, og der kom Åbent Hus 

aftener, hvor emnerne spændte fra 

samfundsdebat, litteratur og musik. 

Aftenerne besøgtes ivrigt af 

lokalbefolkningen. 

 

Her er linet op til kædedans for alle 
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Som led i at forbedre vilkårene for eleverne med handicap, startede han sammen 

med lærerne et samarbejde med sagsbehandlerne ude i kommunerne, og skolen 

indførte sagsbehandlerdage, hvor der blev drøftet brændpunkter i socialpolitikken. 

Sagsbehandlerdagene var en succes, fordi det gav flere elever til skolen, og desuden 

var Egmont Højskolen med til at starte en debat om handicappolitikken ude i landets 

kommuner. 

Dieter Küssner så et højskoleophold som en dannelsesrejse, og derfor blev der 

arrangeret mange små ture og flere rejser til udlandet bl.a. Tunis og Sovjetunionen. 

Efter en periode på seks år, hvor der skete mange ændringer både i samfundet og på 

Egmont Højskolen, søgte Küssner nye udfordringer. 

Lærere, som var ansat under hans forstanderperiode, beretter om en forstander, som 

var en dygtig højskolelærer, en spændende foredragsholder, og som modarbejdede 

klikedannelser.   

 

Højskolens fjerde forstander - Ejvind Mortensen fra 1985 til 1991 

 

Ejvind Mortensen, der havde været elev på skolen i 1962-1963, 

blev spurgt af formanden for bestyrelsen Jesper Maarberg, om han 

ville søge forstanderstillingen. Begrundelsen var, at højskolen stod 

overfor en stor renovering og udbygning, og bestyrelsen mente, at 

Ejvind Mortensen var manden, der kunne skaffe pengene. 

 

 

Dieter Küssner havde fået Egmont Højskolen til at køre på skinner. Lærergruppen 

lavede et godt stykke arbejde på trods af, at der indimellem var bølgegang, og i de 

andre afdelinger på skolen var der et godt arbejdsmiljø. Da Ejvind Mortensen vidste, 

at elevtilgangen var stabil, at han havde en homogen personalegruppe bag sig, og at 

forstanderperioden drejede sig om fire år, sagde han ja til jobbet. 

Arbejdstilsynet havde været på besøg og konstateret, at skolens bade- og 

toiletforhold ikke var tidssvarende. Skolen manglede en sal, der kunne bruges til 

foredrag og musikarrangementer, og der var endvidere et tiltagende behov for at 

udvide faciliteterne, dels for at være på niveau med andre højskolen og ikke mindst 

for at kunne dække de behov, som elever med særlige behov krævede. 

Ejvind Mortensen gik nu i gang med at fremskaffe de nødvendige midler. Det 

lykkedes efterhånden, og byggeriet startede i 1987. Byggeriet omfattede: alle 

dobbeltværelser på to fløje blev til enkeltværelser, de sanitære forhold blev 

tidssvarende, der blev bygget en ny elevfløj, en fløj blev ombygget til opholdsstue, 
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foyer og toilet, der blev lavet ny værkstedskælder, der blev bygget en ny ”Lillesal” på 

240m2, og endelig blev der etableret et elevatortårn, som forbandt den nye 

værkstedskælder med stuen. 

                          

 Lerarbejde i værkstedskælderen   Debat i Lillesal 

Midt under byggeriet kom der pludselig afslag fra en fond, der tidligere havde givet et 

mundtligt tilsagn. Nu var Egmont Højskolen lukningstruet, men med jysk stædighed, 

diverse skrivelser og rejser til København lykkedes det Ejvind Mortensen at skaffe de 

nødvendige kr. 23 – 24 mill. fra fonde og staten. Byggeriet kostede i alt ca. kr. 30 

mill., og differencen blev finansieret gennem kreditforeningslån og egenkapital. 

Af nye tiltag under Mortensens forstanderperiode kan bl.a. nævnes: undervisning i 

edb startes langsomt op, der tilbydes kurser af 15 eller 25 ugers ophold for at 

tiltrække elever uden handicap. Nogle elever med et handicap, skulle efter nye regler 

selv ansætte deres hjælpere, og derfor blev der kurser, hvor de kunne træne 

arbejdsgiverrollen på skolen. 

Egmont Højskolen fik med Ejvind Mortensen en hel ny ledertype. Nogen fandt hans 

lederstil demokratisk, og andre for laissez faire. Selv sagde han: ”Jeg er meget 

optaget af at få personalet til at føle, at der hersker en demokratisk ånd på stedet. 

Jeg oplever, at vi finder en balance til flertallets tilfredshed. Jeg må jo også afpasse 

min lederstil efter det gemyt, jeg nu engang er”. 

Ejvind Mortensen blev længere som forstander end de år, han havde lovet, fordi han 

blev grebet af højskolelivet. Nye udfordringer kaldte, og den 1/3-1991 tiltrådte Ejvind 

Mortensen en ny stilling som leder af Århus Amts Forsorgshjem. Poul Erik Fink fra 

lærerkollegiet blev konstitueret forstander skoleåret ud. 
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1991 Højskolens femte forstander Ole Lauth  

Fra 1991 fik Egmont Højskolen ny 

forstander - Ole Lauth, der er søn af 

skolens første forstander Oluf Lauth.  

 

 

 

 

 

Med et glimt i øjet fortæller Ole Lauth, at selv om faderen i sin tid truede med at ville 

gøre ham arveløs, hvis han søgte job på Egmont Højskolen, lagde han alligevel 

ansøgning ind på jobbet som forstander i 1991, og det har han ikke fortrudt. Den 

tidligere forstander Ejvind Mortensen afleverede en udvidet og veldrevet skole med 

en god økonomi ifølge Lauth. 

Af skolens jubilæumsskrift 1956-1996 fremgår det, at Ole Lauth fra dag et satsede på 

ny teknologi samt internationalt samarbejde. Han udtaler endvidere: ” Egmont 

Højskolen skal være `en blandt mange muligheder, som de, der sidder yderst ved 

bålet kan vælge. Og de vil vælge skolen, fordi den står for nytænkning i forhold til 

begrebet kvalifikationer, fordi den har engagerede og fagligt dygtige lærere, fordi den 

satser på den internationale dimension, og fordi den har moderne fysiske rammer og 

det bedste teknologiske udstyr. Egmont Højskolen skal være den skole, hvor den 

enkeltes forhold til begreberne værdighed, myndighed og solidaritet styrkes”. 

Kort efter sin ansættelse spenderede Ole Lauth godt kr. 1 mill. på nyt edb-udstyr. 

Denne satsning forbløffede mange i første omgang. Det kom snart til at vise sig at 

være en god investering. Elever med fysisk funktionsnedsættelse og svære 

kommunikations-vanskeligheder fik pludselig helt nye muligheder, som de aldrig 

havde haft før. 

Op gennem 1990`erne kom der større søgning til skolen af tre grunde. Stedets 

mange tilbud for alle var blevet mere kendt. Flere med behov for døgnhjælp blev 

optaget, og flere elever som ønskede at kombinere et højskoleophold med et 
hjælperjob søgte Egmont Højskolen. Da skolen ikke havde plads til alle de 

mennesker, der søgte ind, måtte kapaciteten udvides. 

Der er ingen tvivl om, at Ole Lauth har arvet faderens evne til at ”skaffe” penge til 

skolen. Han har mange kontakter og giver ikke på, før pengene er bevilget til det 

ønskede projekt. 
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Egmont elever laver ”Hou film” – 1993 

 

Vægmalerier fra Hou Skole 

En gruppe elever fra Egmont Højskolen lavede i 1993 en video, der var en del af det 

lokalhistoriske projekt ”Herfra min verden går” gennemført på Hou Skole. Projektet 

var et kunst- og kulturprojekt udført af kunstnergruppen Syntese, skolens elever og 

mange flere. Skolen blev udsmykket med vægmalerier, figurer og skulpturer. Videoen 

viser en pige (Gitte Jensen), som kommer cyklende til Hou og tager os med på en tur 

rundt i byen. Vi starter på Hou Skole, hvor vi ser en del af vægmalerierne. Rudolf 

Richardy fortæller om fiskeri i Hou i gamle dage og lidt om hobbyfiskeriet i dag. 

Cykelturen går videre, og vi møder Hanne Jensen (havnefoged), Lars og Emil Beck 

Pedersen (Hov VVS), frk. Kristensen (tidligere hjemmesygeplejerske), Ib Andersen 

(formand for Medborgerhuset), Torben Lohmann (formand for Hou Hallen), 

dagplejemødre med deres børn og Aage Mikkelsen fra Seniorbo i Fyrrevænget Til slut 

cykler Gitte ud af byen.. 

Videoen kan ses på Hou Lokalhistorisk Arkiv, og her fremgår navnene på de 15 

personer, der har lavet den. 

Du kan læse mere om selve kunstprojektet under: 1993 Kunstprojekt ”Herfra min 

verden går” på Hou Skole.  

 

            

I 1997 genopførte Søsportscenter husene ved 

stranden og købte Hou både- og skibsværft. I 

2000 indviede højskolen 24 nye værelser, et 

administrationshus og en ny spisesal.  I 2005 

kom yderligere en værelsesfløj med 20. 

værelser.                                  
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I 2009 købte skolen huset 

”Holsatia” beliggende Villavej 

42, og huset er i dag 

forstanderbolig. Navneskiltet 

stammer fra den gamle 

hovedbygning Holsatia”, der 

blev opført fra 1882 til 1884.   

 

 

 

 

 

Vandhalla indvies 2013 

 

Fire seriøse forslag har gennem årene været tæt på en realisering, men først i 2006-

2008 var der økonomisk mulighed for at skolen kunne starte projektering af en 

svømmehal og et center til genoptræning.  Det projekt der var startet op i 1957, da 

Oluf Lauth var forstander, kunne sønnen Ole Lauth endelig indvie.  

Den 28/2-2013 indviede Egmont Højskolen Danmarks mest tilgængelige 

vandtrænings- og rehabiliteringscenter til 135 mill. kr. Regionsformand Bent Hansen 

klippede snoren over til Vandhalla, som centeret kom til at hedde. Realdania havde 

bidraget med 61,1 mill. kr. samt rådgivning. Endvidere havde en række fonde givet 

penge til projektet. 135 mill. kr. er et stort beløb, og der er ingen tvivl om, at 
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forstander Ole Lauth har brugt megen tid og energi på at få projektering såvel som 

finansieringen på plads. I byen siger vi, at kan Ole ikke skaffe pengene, er der ingen, 

der kan, og her har han virkelig levet op til sit ry.  

Publikum blev noget overrasket, da forstanderen iført fin mørk habit, hvid skjorte, 

slips og sko pludselig blev skubbet i vandet. Ole Lauth tog det naturligvis som altid 

med stor ro. 

  

 

Rygtet vil vide, at habitten ”overlevede” 
turen i klorvandet. Det skyldes sikkert, at 

rensningsanlægget er så fint, at der kun 
er behov for meget lidt klor.  

 

 

Omdrejningspunktet i Vandhalla er  en 
kombination af et 25 meter 

svømmebassin med 
konkurrencefaciliteter og et cirkulært 

varmtvandsbassin med en unik hæve- 
sænkebund.  
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Hovedattraktionen er en 90 

meter lang vandrutsjebane. 

Det er Danmarks første og 

hidtil eneste vandrutsjebane 

tilgængelig for personer 

med forskellige 

bevægelseshandicap.  

 

 

 

 

 

Vandhalla består også af en 

multifunktionel hal, der er indrettet så 

fleksibel, at den kan bruges til mange 

forskellige idrætsgrene og hurtig 

omstilles til kulturelle aktiviteter.  

 

 

 

 

Hallen og bassinerne er bundet sammen af et træningsrum, der er spækket med 

træningsmaskiner. Her er der store muligheder for holdtræning, individuel motion 

eller at træne sammen med en hjælper. Et kæmpestort maleri på 20 meter x 4 meter 

pryder Vandhallas multimedierum. Billedet, der er lavet af kunstneren Jørn Bie, 

fortæller samfundets socialhistoriske udvikling. 
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Ud over at Vandhalla er et kæmpeplus for skolens elever, har byen stor glæde af 

svømmehallen. Der er åbent for offentligheden nogle dage om ugen, og Hou og 

Omegns Idrætsforening lejer sig ind i svømmehallen og opretter forskellige 

svømmehold som f.eks. babyhold, diverse børnehold, ældremotion, morgen- og 

aftensvømning, vandgymnastik og vandskrækhold. Ja – der er noget for enhver 

smag. 

Svømmehallen bruges ikke kun til svømning. På 

billedet er nogle af skolens elever i gang med 

boldspil i kajakker. 

 

 

 

 

Det er ikke kun lokale, der kommer, nej – der kommer familier fra Fyn, Nordjylland 

m.v., der har hørt om svømmehallen og den sjove rutsjebane, og der kommer mange 

rosende ord fra disse gæster. I den offentlige åbningstid passes billetsalget af 46 

frivillige fra Hou og omegn.                                                       

 

I 2014 blev ”Langhuset”, ”Midgård” og ”Asgård” indviet. Husene indeholder 24 

elevværelser, som burde kunne skabe standard for billigt og hurtigt 

handicaptilgængeligt byggeri. 
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I hæftet ” I godt selskab” fra 2014 udtaler Ole Lauth: ”For skolens 193 elever, for 

skolens ansatte og for skolens nuværende formand og bestyrelse er det 

livsbekræftende, at så mange fonde, firmaer, frivillige, organisationer og offentlige 

myndigheder i den grad har støttet skolen gennem snart 60 år. Det er blevet en 

skole, hvor værdierne værdighed, myndighed og solidaritet er blevet de bærende 

søjler”.   

Som man kan se, er der sket meget med elevantallet siden Oluf Lauth startede skolen 

med ca. 60 elever. Ud over højskoleeleverne er der ca. 700 mennesker fra hele 

landet, der hvert år deltager i skolens sommerkurser.   

Ole Lauths lederstil indebærer, at han har flere bolde i luften, end han kan gribe. 

Dette betyder nu og da, at aftaler glemmes, og projekter falder anderledes ud, end 

de var planlagt fra starten. Alt efter temperament kan det opleves inspirerende, at 

der er gang i mange processer samtidig, eller afstedkomme lidt frustration, når 

aftaler glemmes. Som konsekvens af dette må forstanderen stå model til en blanding 

af ros og frustration på dette punkt. Nogle af frustrationerne kan Ole Lauth ofte 

afvæbne med sin varme og selvironiske forklaring om, at han lider af ”Alzheimers 

Light” eller har kognitive vanskeligheder. Ole Lauth er en person, der ønsker at være 

med overalt. Han søger penge til store projekter, debatterer handicappolitiske emner 

ude omkring, baner vejen for skolens elever, så de kan få en uddannelsesplads, eller 

han hjælper dem med at få en meningsfyldt voksentilværelse. 

I skolens 50 års jubilæumsskrift udtaler Ole Lauth at: ”han ønsker, at eleverne efter 

højskoleopholdet har lært af tage ansvar for sig selv, hinanden og den helhed, de selv 

er en del af. At de har lært at udskyde egne behov og er indstillet på, at livet også 

handler om at gøre en indsats og komme igennem smertefulde processer for at 

opleve noget spændende og livsbekræftende. Min generation er forpligtet til at skabe 

noget modstand, så de unge indser, at et godt liv ikke nødvendigvis handler om at få 

alle sine individuelle behov tilfredsstillet her og nu. Det vil også være dejligt, hvis 

eleverne har fået nogle formelle kvalifikationer til at leve livet bedre end før opholdet, 

uanset om det bliver på de normale præmisser, i beskyttet bolig, bofællesskab eller 

med en hjælpeordning”.        

Højskolen, der er med til at sætte Hou på Danmarkskortet, er byens langt største 

arbejdsplads. Her i 2015 er der ca. 110 ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                 

Det bliver spændende at se, hvad der skal ske til næste år (2016), når højskolen har 

60 års jubilæum, og Ole Lauth kan fejre, at han har været forstander i 25 år. 

Ole Lauth, der er født i 1948 og læreruddannet i 1972, har fået følgende priser: 

Vanførefondens Opmuntringspris i 1998, Spastikerprisen i 2000, N.E. Bank-

Mikkelsens Socialforsorgspris i 2003, Muskelsvindfondens Handicappris i 2005, og i 

2006 fik han ridderkors af Dannebrogordenen.  

 



21 
 

Artiklen om Egmont Højskolen fortsætter under ”2015 Grundlovsfestival på Egmont 

Højskolen”. Her kan man også læse om: 

2016 Ole Lauths 25års jubilæum 

2016 Egmont Højskolens 60års jubilæum 

2018 Ole Lauth forstander på Egmont Højskolen dør. 

2018 Højskolens sjette forstander Søren Møllgård Kristensen 

 

Artiklen er skrevet af Kirsten Mørk 

 

Kilder: 

• Artikel af Ole Lauth fra ”I godt selskab 2014” - udgivet af Odder Museum og 

Odder Lokalhistorisk Arkiv 

• Egmont Højskolens jubilæumsskrift 1956-1981   

• Egmont Højskolens jubilæumsskrift fra 1956 – 1996 – fra første færd og frem af 

Leif Hjernøe 

• Egmont Højskolens 50 års jubilæumsskrift 1956-2006 – Klædt på til livet af 

Hanne Klitgaard Larsen  

• Aarhus Stiftstidende fra 5/12-1976 

• ”Fra fæstegård til højskole” af Karsten Andersen 

• Pressemeddelelse fra Egmont Højskolen 

• Billeder udlånt af: Egmont Højskolen, Odder Lokalhistorisk Arkiv, Bente Schou 

og William Holstein-Rathlou    

• Video produceret af Egmont Højskolen  


