
	
	
	
	
	
	
	
	

	
”Båring	Højskole	rejst	for	Værnemagerpenge?”	

	
Der er to højskoler i Danmark, der har sit udgangspunkt 
i Besættelsen af Danmark 1940 - 45. Den ene er 
Krogerup Højskole i Nordsjælland, og den anden er 
Båring Højskole på Vestfyn.  
 
Krogerup Højskole var de sidste par år af Besættelsen en 
skole for det forhadte HIPO-Korps. HIPO var et dansk 

korps opstillet efter Det danske Politis tilfangetagelse i september 1944. 
HIPO står for Hilfspolizei.  
 
Efter krigen blev Krogerup Højskole under Hal Kocks forstanderskab et 
vigtigt arnested og højskole for ikke mindst Hal Kochs tanker om 
demokrati.  
 
Den anden skole er, Båring Højskole, som var grundlagt under 
Besættelsen i 1944.  
 
Det var her den lokale sognepræst Kaj Thanning, som allerede i 1941 
havde fået den ide, at der i den anspændte besættelsestid var behov for at 
samle sognets forskellige holdninger og foreninger i en fælles, fri debat og 
samtale om aktuelle samfundsspørgsmål.  Det var ved disse møder at Kaj 
Thaning at tanken modendes om at rejse en højskole i Båring blev 
grundlagt.  
 
Båring-Asperup var under krigen et rigt bondesamfund beliggende på den 
fede muld på Vestfyn. Bønderne bestod af nogle få store gårde beliggende 
på og omkring Båring Banke.  
 
På udmarkerne, Båring og Asperup Mark, var der en masse små 
husmandsteder, som var blevet udstykket i og omkring i 1900 og 
fremefter. Efter 20- og 30ernes dårlige tider for landbruget, var 
besættelsestiden opgangstid for bønderne. Man dyrkede selvfølgelig de 
traditionelle afgrøder og havde blandede svine- kvægbesætninger. 
Specielt for denne egn var det frugt-og bærplantagerne og ikke mindst 
avlen af den vigtige og eftertragtede produktion af tobaksplanten.  
 
Ved et møde i Båring Forsamlingshus, den 31. mart 1944, blev det endelig 
besluttet, at når Danmark atter blev frit, skulle drømmen om en højskole 
og det frie ord i Båring realiseres.  
 



De penge der blev indsamlet blandt deltagere den-
ne stiftelsesaften i marts 1944 var på kr. 65,- i alt 
–. Derfra  blev der fratrukket kr. 7,- til  deltagernes 
kaffetraktementet og til et indkøb af en forhand-
lingsprotokol til kr. 2 kr. 15 øre.  
 
Da krigen sluttede havde den nyetablerede skole-
kreds med pator Kaj Thaning i spidsen, samlet så 
mange penge sammen, at man nu kunne købe Ros-
bjerggård, en lokal bondegård beliggende på toppen af Båring Bakke med 
et jordtilliggende på sydpynten af Båring Banke og med et frit udsyn til 
hele Nordvestfyn. 
 
Gården blev købt. Man havde også de fornødne penge til at igangsætte 
bygningen af Båring Højskole. Men byggeriet kunne ikke påbegyndes, da 
initiativtagerne ikke kunne få den nødvendige byggetilladelse. Det var 
lige efter Besættelsen, der var mangel på byggematerialer, og myndig-
hederne havde derfor rationeret mursten, cement og andet materiel.  
 
Myndighederne mente, at det var vigtigere, at få bygget nogle nye og 
tidsvarende boliger, da boligmanglen var katastrofal stor og tillige få 
renoveret det nedslidte produktionsapparat i landbruget såvel som i 
industrien. Derfor måtte Skolekredsen og Kaj Thaning vente indtil 1957, 
førend der blev givet grønt lys til at igangsætte byggeriet. 

 
Byggeriet blev sat i gang, og højskolen stod i 
efteråret 1959 klar til at modtage det første 
elevhold.  Der blev også afholdt en stor ind-
vielse af Båring Højskole i november 1959 
med to nye sange af Ole Wivels ”Der truer os i 
tiden” og Thorkild Bjørnvigs ”Mørk er novem-
ber”.  Begge sange er stadig repræsenteret i 
Højskolesangbogen og bliver flittigt sunget. 

Jeg vil vurdere, at begge sangene kommer med i den nye 
Højskolesangbog, som udkommer her til november. 
 
Til indvielsen af Båring Højskole havde pastor Kaj Thanning medbragt de 
først indsamlede pengesedler fra 1944. Pengesedlerne fra 1944 var nu 
kommet i glas og ramme. Pengesedlerne blev sammen med et hastigt 
nedskrevet regnskabsblad fra samme indsamlingsaften hængt op på 
Højskolens kontor.  
 
Kaj Thaning fortæller, at han engang i 1960 blev ringet 
op af en journalist fra dagbladet BT. som havde hørt, at 
Båring Højskole skulle være bygget 
for ”Værnemagerpenge” eller ”Sorte penge”. Kaj 
Thaning afviste på det mest bestemte, at Båring 
Højskole ikke var bygget for 
hverken ”Værnemagerpenge” eller ”Sorte penge”.  
 
Efter befrielsen blev der nemlig i juli måned pludselig 
proklameret, at Regeringen havde besluttet at 



gennemføre en pengeombytning. Denne begivenhed var i al hemmelighed 
blevet fastsat til den 23. juli 1945.  
 
Årsagen var den enkle, at man først og fremmest ville have fat i de mange 
penge, værnemagerne havde fået udbetalt via Nationalbankens 
clearingskonto til den tyske besættelsesmagt, og dernæst og ikke mindst 
have fingrene i alle de penge, der var blevet tjent på sortbørshandel, og så 
selvfølgelig de penge som på anden vis var unddraget skattevæsnets 
opmærksomhed. F.eks. stalddørssalg af grise og andre 
landbrugsprodukter. 
 
Kaj Thanings har senere fortalt, at der i præstegårdens vindueskarm i 
soveværelset samme morgen som pengeombytningen, altså den 23. juli 
1945 skulle finde sted, var placeret en brun papirspose indeholdende kr. 
7000,-. Foruden pengene var der en lille seddel hvorpå der stod ”Disse 
penge skal Båring Højskole have!” 
 
Efter hvad Kaj Thaning siger og skriver i en senere artikel i det lokale 
Sogneblad, så var han i forvejen blev ringet op af en borger, som meget 
gerne ville donere et større beløb til højskole, og at vedkommende 
ønskede at være anonym. Den historie fik BT-journalisten, og den tog han 
for gode varer. Kr. 7000 var mange penge dengang.  
 
Men mon ikke en eller anden lokal bondemand havde ”glemt” at opgive 
alt, hvad han havde omsat og tjent uden om de officielle regnskaber i de 
gode år under Besættelsen. Uanset hvad, så kunne Kaj Thaning i 
overensstemmelse med sandheden, få ombyttet pengene fra den brune 
pose, da han jo havde indsamlet disse fra mange forskellige mennesker. 
 
Nu er der ikke længere Højskole på Båring Bakke, men efter den seneste 
konkurs af Den rytmiske Efterskole, forsøges der nu at få etableret en ny 
højskole og efterskole i de efterhånden ældre og lidt nedslidte bygninger. 
Initiativtageren til en ny høj- og efterskole, Ask Nørholm, har valgt at 
pengesedlerne og dokumentet fortsat skal hænge på den kommende 
skoles kontor. 
 
Mange som har fulgt 
Båring Højskole/Efter-
skole gennem de senere 
år venter spændt på, at 
der atter kommer liv, 
skoleliv, i de gamle gule bygninger, så nye brugere kan få anledning til at 
videregive fortællingen om Båring Højskole og Besættelsestiden og om 
hvorfor, der ligger en skolebygning på Båring Bakke.  
 
De der i anledningen af Efterskolerne dag den 28. september, har tænkt 
på at besøge den nye Båring Efterskole, kan jo passende slå et smut inden 
om Efterskolens kontor og bese de indrammede penge, og ved selvsyn 
konstatere hvilken farve disse har. Sort eller hvid! 
 
 



 
 


