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På højskole Valdemar R\u00f8rdam Hent PDF Erindringsromanen "På højskole" (1898) beretter om den rige
jurastuderende Henrik, der keder sig i København og efter forslag fra en kammerat tager på højskole. Her

møder han unge fra helt andre sociale lag end sit eget, og han bliver forelsket i præstedatteren Linda. Og han
lærer at børste sine egne sko - det har han ellers altid haft tjenestepige til. Valdemar Rørdam gik på Askov i

1890. Han omtaler i romanen meget negativt en lyrisk skomagersvend, han kalder Fahlberg. Rørdam
beskriver ham som en mand med små øjne og fladt ansigt. Han går rundt i sivsko og "aborrespættet ulster".
Rørdam skriver, at skomageren er ulideligt selvsikker og ser på Rørdam med en "snurrig Blanding af ærbødig
Undskyldning og fed Selvtilfredshed". Han skriver, at skomagersvenden havde gået på en anden højskole, før
han kom til Askov. Martin Andersen Nexø gik på Askov 1891-93. Året før havde han gået på Østermarie

højskole. Nexø var uddannet skomager. Er Fahlberg i Rørdams roman så Nexø? Det ville være interessant at
vide. Men uanset om Fahlberg i bogen er tegnet efter levende model eller ej, giver "På højskole" et godt og

detaljeret i højskolelivet, dengang de fleste af dem, der gik der, var drevet frem af en uudslukkelig
kundskabstrang, og dengang det forekom indlysende, at man skulle lære for livet og ikke lære for at få en

specialiseret færdighed eller uddannelse.

 

Erindringsromanen "På højskole" (1898) beretter om den rige
jurastuderende Henrik, der keder sig i København og efter forslag fra
en kammerat tager på højskole. Her møder han unge fra helt andre
sociale lag end sit eget, og han bliver forelsket i præstedatteren

Linda. Og han lærer at børste sine egne sko - det har han ellers altid
haft tjenestepige til. Valdemar Rørdam gik på Askov i 1890. Han
omtaler i romanen meget negativt en lyrisk skomagersvend, han

kalder Fahlberg. Rørdam beskriver ham som en mand med små øjne
og fladt ansigt. Han går rundt i sivsko og "aborrespættet ulster".
Rørdam skriver, at skomageren er ulideligt selvsikker og ser på

Rørdam med en "snurrig Blanding af ærbødig Undskyldning og fed



Selvtilfredshed". Han skriver, at skomagersvenden havde gået på en
anden højskole, før han kom til Askov. Martin Andersen Nexø gik på
Askov 1891-93. Året før havde han gået på Østermarie højskole.
Nexø var uddannet skomager. Er Fahlberg i Rørdams roman så

Nexø? Det ville være interessant at vide. Men uanset om Fahlberg i
bogen er tegnet efter levende model eller ej, giver "På højskole" et
godt og detaljeret i højskolelivet, dengang de fleste af dem, der gik
der, var drevet frem af en uudslukkelig kundskabstrang, og dengang
det forekom indlysende, at man skulle lære for livet og ikke lære for

at få en specialiseret færdighed eller uddannelse.
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