
 

 

Rapport for orloven  af Torben Egeris, Højskolen Snoghøj 

 

 

 februar – april 2013  

 

Jeg har brugt orloven på at være tovholder og forfatter på bogprojektet ”Højskolen 

Snoghøj i 100 år – et krydsfelt for tidens strømninger”.  

Første måned gik med opsøgende arbejde. Her interviewede jeg nøglepersoner der 

havde vigtige funktioner i den periode af højskolen som jeg beskriver. Jeg afholdt 

også møder med Klara Korgaard og Finn Slumstrup, som er medforfattere på 

bogprojektet. Efter denne fase  blev de næste to måneder brugt på selve 

skrivearbejdet. Det var en ny stor erfaring jeg fik – at lytte til al research materialet og 

langsomt omsætte det til meningsfyldte sætninger. Ofte måtte jeg ty til bøger og 

internet for at finde oplysninger om samtiden og strømningerne i Danmark. 

Efterhånden faldt tingene på plads og vi forfattere sendte hinandens manuskripter til 

hinanden for gennemsyn og kritik. Det var en uvurderlig erfaring jeg fik ved det gode 

samarbejde med disse to rutinerede forfattere.  

Så kom det store arbejde med at finde egnede fotografier til bogen. Igen måtte jeg 

opsøge lokal arkiver, forhenværende ansatte, aviser m.m. for at finde lige det der 

passede. 

 

Sidst men ikke mindst fik jeg komponeret en ny højskolesang med ord af Niels 

Brunse. 

Sangen er placeret bagerst i bogen. 

 

Bogen er blevet et fint historisk dokument på omkring 200 sider, der viser en markant 

dansk højskoles vej gennem et århundrede, og er således et stykke Danmarks  og 

højskole historie. 

 

Manuskript er vedhæftet som separat fil. 

 

Bogen udkommer 5. November på 100 års dagen. 

Vi sender et eksemplar af bogen når den udkommer. 

 

 

 

 

 

Resume 

 

De 3 måneder er brugt på research og forfatterarbejde. Det er blevet til en bog på ca. 

200 sider og en ny højskolesang. 

Det er af stor betydning at få lov til at trække sig ud af en hektisk højskolehverdag og 

fokusere fuldt ud på et så stort projekt som det er at skabe en bog med en højskoles 

100 årige historie. 


