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Mine forældres gang på Egmont 
Højskolen i alvor og sjov
af  William Holstein-Rathlou

Min fars fortælling
Holsatia, den senere Egmont Høj-
skolen, blev startet i 1956 af Oluf og 
Lise Lauth. Oluf Lauth var forstander 
til 1972. Min far, William Holstein-
Rathlou, var ansat som lærer på 
skolen fra starten i 1956 til 1966. 

Min far underviste i engelsk, sang, 
rytme, astronomi, musikhistorie, 
regning og dansk. Uden for skolens 
timeplan underviste han i sangkor, 
sproget esperanto, musikundervis-
ning i guitar- og mandolinspil.

Min far var født i USA, hvor han 
boede i flere stater. Min far rejste en 
del og har boet i flere lande herun-
der England, Wales og Canada og 
i flere omgange også i Hou. I 1949 
rejste vi, familien, fra København til 
Hou, hvor mine forældre havde købt 
Søndergade 33 samt Nørreled 9, 
senere erhvervede de Søndergade 
35 og Nørreled 11.

Holsatia/Egmont Højskolen havde 
25-års jubilæum i 1981. Jubilæet 
blev fejret med 250 gæster til recep-
tion og 300 gæster til festmiddag 
om aftenen. I anledning af jubilæet 
udgav skolen et jubilæumsskrift, 
hvortil min far bidrog med en arti-
kel, som det følgende er uddrag af 
følgende:

Det var dengang i 1956 
af William Holstein-Rathlou
… Ingen, der ikke har oplevet de 
gamle, noget nedslidte og, set fra de 
handicappedes synspunkt, ganske 
uhensigtsmæssige bygninger og 
forholdene dengang, kan forestille 
sig vanskelighederne. Et gammelt 
”slot” med trapper alle vegne, meget 

Holsatiaslottet, opført af Rathlousdal Gods i 1884 som enkesæde for godsets 
ældre

Den nye Egmont Højskole i 1963, afløser for Holsatia Højskolen
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store og meget små rum, bygget 
i en tid, da sådanne var beboet af 
flere tjenende ånder, end der var 
herskab. 

Apropos beboet: alt måtte tages i 
brug til elever, lærere og øvrige perso-
nale, selv tårnkammeret øverst oppe 

på hovedbygningen måtte deles med 
husets spøgelse, ”den grå dame”. For 
at komme hertil måtte man balancere 
på taget over flere næsten ”Storm 
P’ske” broindretninger, ud i det fri. 

Men dette var faktisk i samhø-
righed med alt andet i det gamle 

Holsatia. Således var der f.eks. ingen 
egentlig sal til koncerter, teater m.m. 
I denne forbindelse skal nævnes 
”Husets biograf”. En lærer tog sig af 
selve forevisningen. Men først skulle 
der ”stilles an”, og her hjalp lærere og 
personale samt de mere motoriske af 
eleverne til, alle forhåndenværende 
stole skulle i brug til de ca. 60 elever 
og vi andre. Det foregik i havesalen, 
som vendte ud mod plænen, og 
hvor der var anbragt faste slisker 
til kørestolene – og så kom selve 
placeringen af de mange mennesker. 
Havesalen var nok oprindeligt bereg-
net til at skulle kunne huse omkring 
ved 30 personer. Så der var her brug 
for gode strategiske evner, hvilket 
bestemt også fandtes. Man skal fore-
stille sig sild-i-tønde-perspektivet og 
så huske på, at ikke alle havde husket 
på det lille ærinde først, og at flere 
simpelthen ikke kunne holde sig så 
længe, selvom de ”havde”, men det 
gik altid som det skulle med fælles 
hjælp, også med kaffen bagefter – og 
endda uden at nogen skulle kravle 
over hovederne af de andre. 

Min fars første engelskhold på Holsatia i vinteren 1956-57

Lærer Fosslings folkemusikgruppe spiller til åbent hus på Egmont Højskolen, 
den 25. januar 1978
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… Men nu til noget helt andet. 
Foruden teaterbesøg m.m. var der 
også udflugter. Et kapitel for sig. 
Udflugter er nu engang udflugter; 
med glade, forventningsfulde 
mennesker i busser. Men der 
var den forskel hos os, at der var 
kørestole, der skulle læsses af og 
på ved hvert længere ophold på 
turen. Og der skulle så mange af 
personalet med på turene som 
muligt. Og udflugtsmålene skulle 
vælges efter tilgængelighed og 
faciliteter: trapper (eller rettere 
mangel på disse), toiletforhold, 
dørenes mål, kørestolsvenlige lo-
kaler og borde, m.m. Disse udflug-
ter kunne være meget lærerige. 
En ting jeg lærte (blandt mange 
andre) var, at de handicappedes 
fjende nr. 1 ude i hverdagen var 
trapper (og dermed kantsten og 
dørtrin), og som nr. 2 toiletterne. 
Tænk er det virkelig så svært for 
arkitekter, byplanlæggere m.fl. at 
lære – og at gennemføre?! Frem-
gang er sket i de senere år, men 
der er lang vej endnu.

Tilbage til udflugterne, og her 
ved den allerførste: jeg blev bedt 
om at hjælpe en elev med toilet-
besøg. Da jeg kom til stedet, tror 
jeg nok jeg gispede næsten hør-
ligt. Det var en kvinde, der skulle 
hjælpes. Grøn og uerfaren var jeg, 

men ikke eleven. Hun satte mig 
hurtigt og sagligt ind i fremgangs-
måden – og siden da har lignende 
tilfælde været problemløse – med 
én undtagelse: Jeg havde anbragt 
en ret velvoksen elev, men det var 
mig ganske umuligt at få ham op 

Min fars rytmehold på Holsatia, 1958

Holsatia - Egmont Højskolens 25 års jubilæum elevhold 1959-60
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igen, selv ikke med forstærkning 
– for nu var vi tre – i et lille rum 
beregnet for én. Men så kom 
der en stærk – og slank – mand, 
der klarede situationen alene. 
Sådanne minifaciliteter findes der 
stadig mange af, og måske for at 
gøre dem større benævnes de 
”moderne bekvemmeligheder”.

Elever i hjemmet
En jævnligt tilbagevende begiven-
hed, til glæde og gavn for både 
eleverne og for værtsfolkene (for-
stander, lærere og enkelte andre).

Holdets antal var bestemt af 
”hjemmets” kapacitet og kunne 
variere fra 3 til 12. Lister blev i god tid 
lagt frem i skolen, og eleverne skrev 
så på disse, hvem de ønskede at 
besøge. Holdene var blandede, d.v.s. 
højskole- og efterskoleelever. Vi, de 
eneste der boede uden for skolen (i 
selve Hou by), stod i døren, da tiden 
nærmede sig - vist nok kl. 20 – og 
kunne på lang afstand følge deres 
færd ned ad Villavej. Så tog vi imod 
den smilende og forventningsfulde 
flok. Vi havde for længst fjernet kant-
stenen og lavet en opkørsel og lavet 
en slidske til dørtrinnet. De kom med 
en eller flere kurve med kaffe, kage 
og småkager og deres sangbøger. Så 
havde vi lidt ekstra: slik, tyggegummi 
og en smøg. Jo, der blev sunget af 
højskolesangbogen, men ikke over-
drevet! Vi havde en del visebøger og 
engelske sangbøger. Jeg kan lige så 
godt indrømme, at der foruden tyg-
gegummi, også blev spillet en enkelt 
Tommy Steele plade. Deres (elever-
nes) sang, med min musikledsagelse, 
blev også optaget på bånd – gerne 
til stor moro, især hvis en af gæsterne 
havde ”givet et solonummer”. Der var 
enkelte, der kunne spille, guitar eller 
mandolin – eller var ved at lære en af 
disse – og så kunne vi yde en duet. 
Endda et par gange lidt seriøs musik. 
Under kaffen blev der lejlighed til at 
fortælle lidt – og besvare spørgsmål 
– om lokal historie, Hou og omegn, 
skole og virke, hobbies m.m., således 
kunne eleverne få lejlighed til at 
fortælle lidt om sig selv: arbejde, 
hjem, interesser, diskussioner om 

alverdens emner. Alt dette var meget 
lærerigt, og ikke mindst for læreren, i 
dette tilfælde mig. Lidt leg og pjank 
var en selvfølge. Så blev der skrevet i 
gæstebogen. Faktisk gik tiden alt for 
hurtigt, man kunne ikke nå hele det 
program, man havde planlagt. Men 
der skal jo også være tid til en smule 
”improvisation.”

Min mors fortælling
Min mor, Elin Holstein-Rathlou, 
var lærerkone i 10 år, indtil min far 
stoppede på skolen i 1966. Som læ-
rerkone havde hun mange opgaver 
og forpligtelser, både på skolen og 
i hjemmet. Min mor blev herefter 
ansat i plejeafdelingen på Egmont, 
hvor hun sluttede som leder, efter 
11 års ansættelse.

Min mor var født i Hou og var 
som 19-årig ansat på ”Hotelpension 
Holsatia”, sjovt nok, for så at vende 
tilbage til Holsatia efter 19 års fravær.

Det følgende er min mors bidrag 
til skolens 25-års jubilæumsskrift:

”Holsatia – Egmont Højskolen”
af Elin Holstein-Rathlou
Om at sætte servietten fast med 
tegnestifter og en god tid som læ-
rerkone og plejer.

Jeg husker, som det var i går, mod-
tagelsen af det første hold elever for 
25 år siden, Min mand som nyansat 
lærer og jeg, lærerkone, som den-
gang ganske naturligt gav en hånd 
med, hvor der var brug for det.

Den første middag ved elevan-
komst i Lise og Oluf Lauths tid var 

Min mor, Elin Holstein-Rathlou, sammen med en elev på Egmont Højskolen
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kærnemælkssuppe og frikadeller. Mit 
job blev så at made én 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 dog ramme munden uden 
at spilde det hele? Nå, jeg må i gang, 
tager stofservietten, prøver nervøst 
at få den anbragt, den glider af, 
prøver et par gange 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 usik-
kerhed 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 lat-
ter som en befrielse, og vi fik begge 
noget at spise, uden uheld (og uden 
tegnestifter). Jeg glemte i øvrigt 
snart hans handicap og håber, at 
jeg behandlede ham som et ganske 
almindeligt menneske, hvad han jo 
var (og er). …

… Der var en masse aktiviteter 
som foredrag, oplæsning, sangaf-
tener, terrænløb, julefest, karneval, 
udflugter, teaterture o.s.v. Eleverne 
lavede også gode og fine forestillin-
ger såsom julespil og dilettant med 
bistand af personalet.

Skolen nåede efterhånden et højt 
kulturelt stade. Vi havde f.eks. store 
symfoniorkestre, hvor eleverne var 
meget engagerede, de lærte da også, 
at man ikke klapper mellem satserne. 
Man lærte at høre foredrag og huske 
at forrette et evt. nødvendigt ærinde, 
inden man gik ind i salen, ingen skub-
ben med stole, ingen hviske eller gåen 
i utide, det blev bare en god vane og 
gode ting at lære for ens dannelse. 
Ligeledes havde vi også ganske faste 
spisesituationer, samme plads ved 
alle måltider, maden blev serveret, tal-
lerkener samlet pænt ved bordenden, 
efter anden ret ligeså. Det skete me-
get ofte, at Lauth eller en lærer havde 
én eller anden meddelelse at give. Det 

blev gjort ved middagsbordet, så rin-
gede Lauth med sin lille bordklokke, 
og man kunne forlade spisesalen, ikke 
før. Ja, nogle af de senere elever, som 
ikke har oplevet det gamle mønster, 
vil måske trække på smilebåndet over 
disse beskrivelser, men man lærte pli.

Vi havde også den smukke skik 
at tænde levende lys i alle vinduer 
(undtagen på elevværelserne) den 
4. maj om aftenen. Vi fik kaffe, 
Lauth læste digte og fortalte om 
frihedskampen. Senere gik vi en tur 
omkring skolen, som så meget smuk 
ud sådan en forårsaften. Det er, som 
mange traditioner er ved at glide fra 
os, eller er de?

Ja, der er løbet meget vand i stran-
den i de 25 år, jeg har fulgt skolen, først 
10 år som ”lærerkone” senere 11 år 
med arbejde i plejen, og kigger stadig 
af og til indenfor; men tiden ændres, 
der er ikke mange af de nye, vi kender, 
men stedet, hvor alt dette skete og 
tog form, er udbygget og fint.

Vi havde dog den glæde, William 
og jeg, at køre ferieholdet somme-
ren 1979, vi havde åbenbart stadig 
pionerblodet i os. Det var et dejligt 
job, som vi stadig er taknemlige for 
at have oplevet. Vi traf jo en masse 
dejlige, nye mennesker og en del af 
dem fra gamle dage. 

Alt i alt en god tid.”

Karneval på Egmont Højskolen, februar 1967. Til venstre Inger Hansen og min 
mor Elin Holstein-Rathlou


