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Andreas Elan Karlson er tilbage i Østbirk  og klar til HF efter et år på ungdomshøjskole, der hjalp ham med at blive mere klar til uddannelsen. Foto: Morten PaPe

Lysten til at 
uddanne sig kom 
igen på Egå 
Ungdoms-Højskole

Af Annette Grandt
redaktionen@hsfo.dk

ØstbirK - Andreas Elan 
Karlson fra Østbirk er en af 
de mange danske unge, der 
dropper ud af en ungdoms-
uddannelse. 

For ham var det den rigti-
ge beslutning. Efter et op-
hold på Egå Ungdoms-Høj-
skole er han klar igen. Og 
ved, hvad han vil være.

Andreas Elan Karlson hav-
de glædet sig til at begynde i 
1. g. Han havde været dygtig 
i folkeskolen, og ambitioner-
ne var høje. 

Også for høje. 
I løbet af efteråret måtte 

han indse, at karaktererne 
ikke var så gode, som han 
havde forventet. 

Han mistede motivatio-
nen, kom bagud med afleve-
ringer og havde svært ved at 
komme i skole om morge-
nen. Samtidig havde han på-
taget sig rollen som den sjo-
ve i klassen.

- Det var hårdt hele tiden 
at tage en maske på. Jeg hav-
de ingen energi. Når jeg kom 

hjem fra skole, gik min dag 
med at sove, spise aftens-
mad og sove igen, siger An-
dreas Elan Karlson. 

Andreas’ mor sendte ham 
til lægen, der konstaterede, 
at han havde en depression. 
Andreas fortsatte med at gå i 
gymnasiet, men glæden var 
væk. I april sidste år valgte 
han at stoppe. 

- Det var den bedste be-
slutning, jeg kunne tage. Det 
var, som om en sten faldt fra 
hjertet. Jeg fik mere energi 
og begyndte at få en normal 
døgnrytme, siger han. 

Andreas er ikke alene
En hel årgang af unge har li-
ge afsluttet 9. eller 10. klas-

se. En del af dem har søgt 
ind på en ungdomsuddan-
nelse, som måske ikke lige 
er dem. Andre har afsluttet 
første år på deres uddannel-
se og kan mærke, at de ikke 
føler sig tilpas. 

Nogle oplever ligesom An-
dreas, at karaktererne ikke 
er gode nok. 

Tanken om at forlade en 
uddannelse kan føles som et 
nederlag. 

Men for Andreas endte 
beslutningen med at få en 
positiv udgang. Han tog på 
Egå Ungdoms-Højskole. Og 
her skete der noget. 

Idéen om ungdomshøj-
skolen kom fra en UU-vejle-
der. Andreas’ første tanke 

var, at højskole ikke lige var 
noget for ham. Det ville blive 
for hårdt at være sammen 
med jævnaldrende 24 timer 
i døgnet, når han havde en 
tendens til at tage masken 
på som den sjove. Men efter 
et besøg på højskolen var 
han solgt.

- Der var en god stemning, 
og der virkede meget hjem-
ligt. På vej hjem tænkte jeg, 
at det ville jeg springe ud i, 
siger han. 

Så i august 2012 blev han 
højskoleelev.  

Har fundet sig selv
Andreas har en drøm om at 
blive skuespiller, og på høj-
skolen har han spillet meget 

teater. Det har givet ham 
selvtillid, men det bedste 
ved opholdet på skolen er 
lærerne og deres måde at 
møde de unge på, mener 
han. 

- Man bliver taget alvor-
ligt, uanset om man diskute-
rer politiske eller filosofiske 
emner, eller man snakker 
om mere personlige ting. 
Lærerne giver en modspil, 
og det er med til at modne 
en og udvide ens horisont, 
siger han.

Drømmen om at blive 
skuespiller lever stadig, men 
Andreas ved, at det er svært 
at komme ind på uddannel-
sen. 

Derfor kigger han nu i en 
anden retning. Han vil være 
pædagog. 

- Der mangler lærere og 
pædagoger, der møder unge 
i øjenhøjde. Sådan en pæda-
gog har jeg lyst til at være, 
siger han. 

I august starter Andreas 
på hf på VUC i Horsens. Det 
glæder han sig til.

- Jeg har smidt masken og 
tør være den, jeg er. Jeg er 
fuld af energi og føler, at jeg 
hviler i mig selv, siger han. 

Droppede gymnasiet  
for at finde sig selv

På Egå Ungdoms-Højskole  
dyrkede andreas elan Karlson 
sin store interesse, teater. Men 
det var gennem mødet med 
skolens lærere, han fandt ud af, 
hvad han ville.   

 Foto: andreas Bang KirKegaard

HOrsENs - En 48-årig mand 
fra Kolding var i går kl. 14.50 
så beruset, at han var til ge-
ne for de øvrige rejsende i 
afgangshallen på banegår-
den i Horsens.

- Han var meget påvirket, 
temperamentsfuld og ikke i 
stand til at tage vare på sig 
selv, så vi tog ham med og 
kørte ham til afrusning i de-
tentionen i Vejle.

Det fortæller politikom-
missær Jesper Duus fra Syd-
østjyllands Politi.

To tyve snuppet 
på fersk gerning
HOrsENs - Politiet slog i nat 
kl. 1.40 kløerne i to af tre 
gerningsmænd ved et ind-
brud i Heimdalsgade.

De unge havde smadret et 
kældervindue og den ene 
var kravlet ind. 

Vidner så ham stikke en 
kuffert ud til de to andre og 
kontaktede politiet, der 
kom til stedet og fandt en 
19-årig og en 20-årig fra Hor-
sens, der blev sigtet for ind-
bruddet.

Den sidste mand slap 
væk, mens kuffert med ind-
hold endnu var på stedet.

Det oplyser politikommis-
sær Jesper Duus fra Sydøst-
jyllands Politi.

Tyven tog  
kaffemaskinen
HOrsENs - En beboer på 
Snapsund i Horsens må i by-
en efter en ny kaffemaskine, 
da en tyv i tidsrummet mel-
lem i mandags kl. 11.30 og i 
går kl. 21.45 er brudt ind i 
hans hjem.

Her fra er der nemlig stjå-
let en kaffemaskine sammen 
med en pc og en iPad, oply-
ser politiet.

Tyven kom ind ved at bry-
de et vindue op.

Indbrud på 
Agertoften
HOrsENs - En tyv slap væk 
med lærredsposen fyldt 
med sølvtøj, da han brød 
ind i en villa på Agertoften i 
Horsens.

Indbruddet er sket i tids-
rummet mellem 18. juli kl. 16 
og i går kl. 18.

Tyven er kommet ind ved 
at bryde en hoveddør op, 
oplyser politiet.

Motorcykel stjålet
HOrsENs - Fra Lokes Allé er 
der stjålet en sort motorcy-
kel af mærket Suzuki GSX.

Den har indregistrerings-
nummeret HK 11 576.

Det er sket i tidsrummet 
mellem i fredags og i går, op-
lyser Sydøstjyllands Politi.

Beruset mand 
lavede ballade


