
Rejs ud på eventyr med 
andre unge i dit Sabbatår
4 –12 uger. Oplev andre lande og deres kulturer på 
vores adventure programmer og du kan kombinere 
med frivilligt arbejde med børn eller dyr.

REJSER MED MENING 
– for unge 18 – 30 år
Eventyrrejse til f.eks. SYDAMERIKA - AFRIKA - ASIEN

Kom til
gratis rejse-
foredrag!

Tlf. 45 76 18 00
www.adventureheart.com

Mit livs 
oplevelse
For to år siden flygtede Swar 
Mahammed fra borgerkrigen i Syrien.
Nu bor han i Danmark, hvor han har
været på højskole - den bedste 
oplevelse i hans 24-årige liv. 
Side 8

Uddannelse HØJSKOLE

Fredag
den 3. november 2017

I Sønderjylland åbner en ny højskole,
hvor der bl.a. vil blive undervist i 
lyddesign og podcasts.

Side 2

Vi er et uddannelsessamfund, men 
i forhold til dannelse har vi stadig
meget at lære, mener forstander.

Side 4

Teknologi møder højskolens idealer
om dannelse på skole, hvor man kan
lære at programmere en robot.

Side 16
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D
et er kun et år og ni måneder siden,
at 24-årige Swar Mahammed ankom
til et nyt land med et nyt sprog og
en ny kultur. Alligevel er det med
frisk glød i stemmen og på et nær-
mest fejlfrit dansk, at han tager sin
telefon:

»Hallo?«
»Er det Swar?«
»Ja, det er mig.« Man kan næsten mærke smi-

let hele vejen gennem telefonnetværket fra Græ-

sted, hvor han bor. Jeg spørger, om han har lyst til
at fortælle om det ophold på Uldum Højskole,
som han var på i foråret.

»Det vil jeg meget gerne. Jeg har lige lidt tid,
inden jeg skal på arbejde,« siger Swar Maham-
med og begynder straks på sin højskoleberet-
ning:

»Jeg startede på højskolen i februar og stop-
pede i juni. Jeg var rigtig glad for at gå der, og det
var hårdt, efter jeg stoppede, fordi jeg savnede at
være der, og jeg savnede de andre elever. Heldig-

vis har jeg stadig kontakt til alle mine venner,
som jeg ringer sammen med ugentligt, og vi ses
stadig alle sammen en gang om måneden.«

Et godt sted at lære dansk
For Swar Mahammed var opholdet på Uldum
Højskole lidt af en omvæltning efter hans flugt
fra krigen i Syrien, hvor han før borgerkrigen
havde en hverdag som økonomistuderende. Til at
starte med føltes livet i Danmark da også nyt og
fremmed.

For mindre end to år siden lagde Swar Mahammed livet i Syrien bag sig. Efterfølgende har han stiftet bekendtskab med den danske højskolebevægelse. Foto: Nikolai Linares

Flygtede fra borgerkrig:
»Højskolen var den 
bedste oplevelse i mit liv«

MINNA CAMARA | temasektion@jp.dk

Et højskoleophold har skabt fornyet tro på fremtiden hos Swar Mahammed, der på grund 
af borgerkrigen i Syrien måtte forlade sin tilværelse som økonomistuderende. Med et forbedret
dansk sprog og nye venner i ryggen vil han kæmpe sig ind på sit drømmestudie.

På en 
højskole 
er man 

sammen med
danskere hele
tiden.
Swar Mahammed
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TA PÅ HØJSKOLE 
I NORGE

Yderligere information på

www.folkehogskole.no

Vildt smukt -  nær på l ivet.
Du kan vælge mellem 80 folkehøjskoler

»Når man først kommer til Danmark, så tæn-
ker man, det er et meget svært sprog. Det er
svært at lære, og den danske kultur er meget
anderledes. Inden jeg kom på højskole, syntes
jeg, det var svært at være her, Jeg kendte ingen og
var endnu ikke særlig god til sproget. Men på
højskolen udviklede jeg mit dansk, og jeg fik dan-

ske venner lige fra første dag,« siger Swar
Mahammed, som ellers slet ikke var sikker på, at
højskolelivet var noget for ham:

»Jeg var meget nervøs, for jeg kunne ikke
dansk, og jeg kendte ikke nogen. Jeg vidste ikke,
hvordan det ville være at gå der, og jeg tænkte, at
jeg måske ikke ville passe ind på højskolen. Men

sådan var det heldigvis ikke.«
Den syriske flygtning kom hurtigt efter det

med sproget. Han boede på værelse med to dan-
skere, som hjalp ham, og som sagde, at han altid
bare skulle spørge, hvis der var noget, han ikke
forstod:

»På en højskole er man sammen med danskere 

Efter sit højskoleophold
er Swar Mahammed
fortsat på sprogskole.
Han arbejder frivilligt
som oversætter og tolk,
hjælper med regnskabet
i det lokale frivilligcenter
og har arbejde i Fakta. 
Foto: Nikolai Linares

Fortsættes E
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TalentTalent

Dit

Følg

 PERFORMANCE:
 Musical, Skuespil

AUTEUR:
Instruktør, Manuskript

 Start 07.01.2018

 HØJSKOLEN  
 SNOGHØJ
www.snoghoj.dk

hele tiden. Og de snakker kun dansk. Som
flygtning lærer man rigtig meget om Danmark.
Og om mennesker og kultur – og så lærer man
også en masse sprog. Jeg var så glad for det. Jeg
ville gerne have været der længere.«

I Danmark skal man samarbejde
På Uldum Højskole var der 10 udlændinge på
samme tid som Swar Mahammed. Fire flygtninge
og seks fra andre lande. Alle i alderen 18-27 år.

»Højskoler er et godt sted for mennesker, der
gerne vil integreres i Danmark, for man lærer
meget om både det danske samfund, den danske
kultur og om arbejdskulturen,« siger Swar
Mahammed, som rent fagligt blev bevidst om,
hvad han gerne ville under sit ophold:

»Man oplever mange gode ting på højskolen.
Nogle gange kan de ting, man laver, forme ens
fremtid. Uanset hvad man gerne vil, så har man
tid og plads til at tænke over, hvad man vil, når
man er på højskole. Jeg fandt ud af, at jeg gerne
ville læse på universitetet. Og samtidig lærte jeg
at arbejde selvstændigt og sammen med andre.
Det, fornemmer jeg, er meget vigtigt, hvis man
vil studere i Danmark.«

Det var dog først og fremmest mødet med dan-
skere på Swar Mahammeds egen alder, der fasci-
nerede den unge nydansker:

»Man lærer sproget, og man taler om, hvad
man vil i fremtiden. På en højskole har alle for-
skellige interesser, og man snakker med andre
om, hvad de laver, og om, hvad man gerne selv
vil.«

Et arbejde er ikke nok
Det var altså en udveksling af idéer og venskaber,
der skabte det gode højskoleophold for Swar
Mahammed. Den 24-årige syrer har siden beslut-
tet sig for at læse på Copenhagen Business
School, hvor han kan fortsætte de økonomistu-
dier, som han var i gang med, indtil hans hjem-
land blev for farligt at opholde sig i. At denne
beslutning blev truffet med så klar en overbevis-
ning, tilskriver han sit højskoleophold.

»Som flygtning synes jeg, at højskolen er den
bedste måde at lære det danske sprog på, fordi
man snakker dansk hele tiden – fra morgen til
aften. Det betyder, at man lærer om det nye land
på meget kort tid. For mig er sprog ikke kun de
ord, man lærer, det er også en forståelse af, hvad
et land er bygget på,« siger Swar Mahammed.

I dag er han fortsat videre på sprogskole, arbej-
der frivilligt som oversætter og tolk fra dansk til
både arabisk og kurdisk, hjælper med regnskabet
på det lokale frivilligcenter i Græsted og så arbej-
der han i Fakta. Der er nok at se til, og det er et
godt sted at starte, føler Swar Mahammed, der
dog slet ikke er tilfreds endnu:

»Jeg vil faktisk gerne have flere timer og tjene
flere penge, for jeg vil hellere tjene mine egne
penge end få dem af staten. Derfor vil jeg nok
snart søge et job mere, så jeg kan få flere arbejds-
timer.«

Mit livs bedste oplevelse
Det er blevet tid til at komme på arbejde, kan
man høre på den glade, men nu også lidt mere
forhastede stemme, som næsten ikke kan finde
vej til telefonens afbryderknap. Swar Maham-
med, der ellers ikke er stille af sig, siger pludselig
ikke noget i et par sekunder. Så afbryder han selv
stilheden:

»Jeg bliver desværre nødt til at lægge på, for
jeg skal jo på arbejde,« siger han i et roligt og
høfligt tonefald.

»Ja, du må hellere komme af sted. Det var rig-
tig interessant at høre din højskoleberetning.«

Swar Mahammed lægger på for at tage mod
den lokale Fakta. Men om aftenen tikker der
pludselig en e-mail ind i min indbakke. Den er fra
Swar Mahammed:

»Jeg anbefaler alle unge, både flygtninge og
danskere, som er mellem 18 og 26 år, at tage på
højskole (i forhold til flygtninge er det bedre,
hvis de allerede kan tale lidt af sproget, for så bli-
ver det nemmere for dem at få kontakt med de
andre). Alt i alt kan jeg sige, at det var den bedste
oplevelse i mit liv.« N Næste mål for Swar Mahammed er Copenhagen Business School. Foto: Nikolai Linares

E


